Svet Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS) je na podlagi Sklepa o ustanovitvi
solidarnostnega sklada PSS, ter 4. in 5. člena Pravilnika o financiranju in finančno materialnem
poslovanju PSS sprejel:

PRAVILNIK
O SKLADU ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik določa način oblikovanja solidarnostnih sredstev, vire sredstev, vsebino vloge,
oblike solidarnostne pomoči ter merila in kriterije za dodelitev solidarnostne pomoči članom
PSS in njihovim družinskim članom.

Član PSS pridobi pravico do pridobitve solidarnostne pomoči po šestih mesecih članstva, če je
plačal predpisano članarino. S sklepom lahko Svet PSS za posamezne primere določi tudi krajši
čas.
Solidarnostno pomoč članom PSS in njihovim ožjim družinskim članom, na podlagi določb tega
pravilnika, zagotavlja PSS.
II. SREDSTVA ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ
2. člen
(viri solidarnostnega sklada)
Letno višino solidarnostnih sredstev organi PSS določijo v finančnem načrtu. Viri sredstev
solidarnostnega sklada so:
-

najmanj 5 % letne članarine;
namensko zbrana sredstva;
drugi namenski prihodki PSS.

III. VLOGA ZA DODELITEV SOLIDARNOSTNE POMOČI
3. člen
(postopek oddaje vloge)
Pristojni organ za sprejem vloge za dodelitev solidarnostne pomoči je Območni policijski
sindikat (v nadaljevanju OPS), katerega član je vlagatelj.

OPS zagotovi, da je vloga popolna in k vlogi poda pisno mnenje. Po prejemu popolne vloge OPS
vlogo za dodelitev solidarnostne pomoči in mnenje OPS posreduje Izvršnemu odboru (v
nadaljevanju: IO) PSS.

4. člen
(vsebina vloge)
Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči mora vsebovati:
-

-

-

osnovne podatke o članu: ime, priimek, naslov, tel. številka, delovno mesto, sindikalna
skupina, davčna številka
številka TRR in naziv banke;
opis razlogov za dodelitev pomoči in opis dejanskega stanja;
dokumentacijo, ki dokazuje resničnost navedb;
dokazila o dohodkih člana ali njegovega družinskega člana (dokazilo o plači, prejemki s
strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), dokazilo o upravičenosti
do otroškega dodatka, štipendije, dokazilo o plačilu preživnine na podlagi
pravnomočnega sodnega akta ali na podlagi sklenjenega dogovora o plačevanju
preživnine CSD, prejemki iz naslova preživnin za zadnje tri mesece pred vložitvijo
prošnje);
druga dokazila, ki jih zahteva IO PSS;
pisno mnenje OPS.
IV. OBLIKE SOLIDARNOSTNE POMOČI
5. člen
(nepovratna sredstva)

Solidarnostna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.

6. člen
(oblike solidarnostne pomoči)

Oblike solidarnostne pomoči članom PSS so:
-

izredna solidarnostna pomoč,
obdobna solidarnostna pomoč;

7. člen
(izredna solidarnostna pomoč)

Izredna solidarnostna pomoč se, pod pogoji iz tega pravilnika, lahko dodeli članu oziroma
njegovim ožjim družinskim članom v predpisani višini, v naslednjih primerih:
-

-

smrt ožjega družinskega člana PSS (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski
partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter
zunajzakonski otroci in posvojenci, ki jih je vlagatelj po zakonu dolžan preživljati in jih je
tudi dejansko preživlja), - enkraten znesek v višini 250,00 €;
smrt člana PSS - enkraten znesek v višini 500,00 €;
smrt člana PSS, če je ta posledica protipravnega ravnanja tretje osebe v času opravljanja
operativnega ali drugega nevarnega dela v času opravljanja službe, - enkraten znesek v
višini 1.000,00 €;
težje zdravstvene težave člana PSS ali njegovega ožjega družinskega člana, če član PSS v
času zdravljenja zaide v težjo finančno situacijo, - enkraten znesek v višini 500,00 €;

-

elementarna nesreča, ki povzroči škodo na stanovanju in stanovanjski opremi člana PSS,
ob pogoju, da je ocenjena višina materialne škode najmanj pet zadnjih bruto plač
vlagatelja, - enkraten znesek v višini 750,00 €;
požar, ki ni bil naklepno povzročen s strani člana PSS ali njegovega ožjega družinskega
člana in je povzročil škodo na stanovanju in stanovanjski opremi člana PSS ob pogoju, da
je ocenjena višina materialne škode najmanj pet zadnjih bruto plač vlagatelja, enkraten
znesek v višini 750,00 €.

Vlagatelj je ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika upravičen do pridobitve izredne
solidarnostne pomoči iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka tega člena samo v primeru,
če ni upravičen oziroma ne izpolnjuje pogojev za pridobitev solidarnostne pomoči iz 6. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS,
št.46/13). Vlogo za pridobitev izredne solidarnoste pomoči iz razlogov, določenih v peti in šesti
alineji prvega odstavka tega člena mora vlagatelj vložiti v roku šestih mesecev od nastanka
škodnega dogodka.

Pravica do pridobitve izredne solidarnostne pomoči na podlagi razlogov iz druge in tretje alineje
tega člena se medsebojno izključujeta.

Pravica do pridobitve izredne solidarnostne pomoči na podlagi razlogov iz pete in šeste alineje
tega člena se medsebojno izključujeta v primeru, da gre za istočasni dogodek. V primeru podane
vloge na podlagi razlogov iz pete ali šeste alineje tega člena, mora prosilec k vlogi predložiti
dokazila o dejanskem prebivanju na naslovu, kjer je nastala materialna škoda in uradno oceno
nastale škode, ki jo poda za to pooblaščeni cenilec.
8. člen
(obdobna solidarnostna pomoč)

Do pridobitve obdobne solidarnostne pomoči je upravičen član PSS v primeru, da povprečni
bruto dohodek člana PSS in njegovih ožjih družinskih članov v zadnjih treh mesecih, izkazan v
skladu s 4. in 5. alinejo 4. člena tega pravilnika, ne presega cenzusa iz 10. člena tega Pravilnika.
Višina dodeljene pomoči se dodeli glede na izračun in sicer:
-

-

ob deficitu do cenzusa iz 10. člena v višini do 50,00 € se dodeli solidarnostna pomoč v
enkratnem znesku 150,00 €;
ob deficitu do cenzusa iz 10. člena v višini od 50,01 € do 100,00 € se dodeli
solidarnostna pomoč v enkratnem znesku 200,00 €;
ob deficitu do cenzusa iz 10. člena v višini nad 100,01 € se dodeli solidarnostna pomoč v
enkratnem znesku 300,00 €.
9. člen
(izjeme)

Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega Pravilnika lahko IO PSS v izjemnih primerih, ko na podlagi
posebnih okoliščin posameznega primera, izhajajoč iz podane vloge za solidarnostno pomoč ali
na podlagi lastne zaznave, izhaja širši interes sindikata, odloči o izredni dodelitvi solidarnostne
pomoči. Dodeljena solidarnostna pomoč na podlagi prvega stavka tega člena ne sme presegati
1.000 € na posamezni primer.
Z dodelitvijo in razlogi za dodelitev solidarnostne pomoči na podlagi prvega odstavka tega člena
IO PSS seznani Svet PSS na prvi seji po odobritvi takšne vrste pomoči.

V. OMEJITVE
10. člen
(povprečni družinski dohodek)
Za izračun povprečnega družinskega dohodka se upoštevajo dohodki člana PSS in njegovih ožjih
družinskih članov. Dohodki zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v času trajanja
registrirane istospolne partnerske skupnosti, se upoštevajo polovično.
11. člen
(cenzus)

Cenzus za člane PSS znaša 190% bruto izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni
razred. Za otroke, izven zakonske otroke ter posvojence, ki jih je vlagatelj po zakonu dolžan
preživljati in jih tudi dejansko preživlja, pa cenzus znaša 100 % bruto izhodiščne plače za
negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in se sešteva. V cenzusu se ne upoštevajo prihodki
zakonca, zunajzakonskega partnerja in partnerja v času trajanja registrirane istospolne
partnerske skupnosti, ki je član PSS.
Cenzus iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri vlogah za solidarnostno pomoč, podanih na
podlagi 4. alineje 7. člena ter na podlagi 8. člena tega pravilnika.
12. člen
(obdobje za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči)

Do solidarnostne pomoči na podlagi 4. alineje 7. člena ter na podlagi 8. člena tega pravilnika je
upravičen član PSS oziroma njegov ožji družinski član, če je od zadnje dodelitve solidarnostne
pomoči na podlagi enakega razloga minilo najmanj leto dni.

Omejitev obdobja enega leta iz prejšnjega odstavka ne velja za upravičence do dodelitve
solidarnostne pomoči iz 1., 2., 3., 5. in 6. alineje 7. člena tega pravilnika.
VI. ODLOČANJE, VARSTVO PRAVIC
13. člen
(odločanje o vlogi )
O upravičenosti do pridobitve solidarnostne pomoči na podlagi prejete popolne vloge odloča IO
PSS s sklepom.

Vlogi za solidarnostno pomoč lahko IO PSS s sklepom ugodi ali jo kot neutemeljeno zavrne ali
zavrže. Sklep mora vsebovati pravni pouk.
S sklepom IO PSS seznani člana PSS in OPS.

14. člen
(preklic dodeljene solidarnostne pomoči)
Dodeljeno solidarnostno pomoč lahko IO PSS v roku petih let po dodelitvi prekliče s sklepom, če
ugotovi, da so bili v vlogi iz 4. člena navedeni neresnični podatki ali pa je bila predložena
dokumentacija lažna.
Na podlagi sklepa IO PSS mora prejemnik solidarnostne pomoči PSS, poleg prejete solidarnostne
pomoči, povrniti tudi vse nastale stroške, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. člen
(pritožba)
Na odločitev IO PSS iz 12. in 13. člena tega pravilnika je možna pritožba na Svet PSS v roku 15
dni po vročitvi sklepa. Pritožba se vloži pisno v dveh izvodih na IO PSS. Šteje se, da je pritožba
vložena pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Pritožba
je vložena pravočasno tudi, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka v elektronski obliki na
elektronski poštni predal IO PSS info@pss-slo.org . Pritožba mora obsegati navedbo sklepa,
zoper katerega se vlaga, izjavo, da se zahtevek izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene
razloge in podpis pritožnika. Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi
se lahko obravnavala, jo IO PSS zavrže, ne da bi pozival pritožnika, naj jo popravi ali dopolni.
O pritožbi mora v 60 dneh po prejemu odločati Svet PSS. Svet PSS lahko pritožbi ugodi, jo zavrne
kot neutemeljeno ali jo zavrže. Odločitev Sveta PSS je dokončna.
VII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Obrazec vloge za solidarnostno pomoč je sestavni del tega pravilnika.
17. člen

Pravilnik se prične uporabljati z dnem sprejema na seji Sveta PSS.
Spremembe in dopolnitve pravilnika sprejel Svet PSS:
- na 10. seji, v Ljubljani, dne 28.2.2013
- na 13. seji, v Ljubljani, dne 16.10.2013.
- na 26. seji, v Ljubljani, dne 13.02.2017

