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Zahteva za izplačilo solidarnostne pomoči 

 

V skladu s 5. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega 
varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46 z dne 29. 5. 2013) dajemo zahtevo za izplačilo 20% 
višje solidarnostne pomoči za člana SVIZ …………………………………………………, članska številka 
………………………………………………… 
 
 

 
V …………………………………………………    Sindikalni zaupnik: 
            žig  sindikata 

 

 
 
 
Opomba: 
 

Delavcu pripada solidarnostna pomoč v skladu s 102. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
zaradi: 

1. smrti delavca ali ožjega družinskega člana 
2. težje invalidnosti; 
3. daljše bolezni (3 mesece ali več); 
4. elementarne nesreče ali požara. 

 

Član sindikata je upravičen do izplačila solidarnostne pomoči, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega 
oziroma ne bi presegala 140% minimalne plače. Ta omejitev ne velja v primeru požara in elementarne nesreče, kot jih določajo predpisi s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vloži sindikat na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oz. od trenutka, ko je bil 
upravičenec zmožen vložiti predlog. 
Minimalna plača znaša 1.024,24 € (kar glede na plačno lestvico od 1.9.2016 dalje pomeni, da so možni upravičenci do solidarnostne pomoči 
v primerih od 1. do 4. točke zaposleni – nečlani sindikata, katerih osnovna plača znaša do vključno 22. PR). 
 

Cenzus za člana sindikata – 140% minimalne plače znaša 1.433,94 € (kar glede na plačno lestvico od 1.9.2016 dalje pomeni, da so možni 
upravičenci do solidarnostne pomoči v primerih od 1. do 4. točke zaposleni – člani sindikata, katerih osnovna plača znaša do vključno31 . 
PR). 
 

Znesek solidarnostne pomoči po Aneksu iz 2012 znaša 577,51 €. 
 

Znesek solidarnostne pomoči za člana sindikata po Aneksu iz 2013 znaša 693,01 €. 


