Na temelju 32. lena Statuta Sindikata KC, je Skupš ina sindikata dne 20. aprila
1994 sprejela

PRAVILNIK O FINAN NEM POSLOVANJU
SINDIKATA KLINI NEGA CENTRA
1. len
S tem pravilnikom se ureja financiranje in poraba sredstev lanarine v Sindikatu
Klini nega centra. Pravilnik ureja obra unavanje lanarine, vodenje evidence o
vpla ani lanarini, na in zbiranja in delitev lanarine, namembnost lanarine in
drugih virov sredstev, sestavi finan nih na rtov organov sindikata, naloge
odredbodajalca ter poslovanje s skladi.
2. len
Dejavnost Sindikata KC se financira po na elu samofinanciranja s lanarino in
drugimi prihodki. Organizacije in organi sindikata vodijo finan no poslovanje po
tem pravilniku v skladu s predpisi o ra unovodstvu.
3. len
Sindikat pridobiva prihodke:
s lanarino
s po itniško dejavnostjo
z obrestmi na denarna sredstva
z drugimi prihodki (dotacije, lastna dejavnost ipd)

•
•
•
•

Sredstva zbrana s
družbena sredstva.

lanarino so last organizacije in organov Sindikata in niso

4. len
lanarina znaŠa najmanj 0,5% od bruto pla e, nadomestil ali drugih prejemkov
lana. O spremembi višine lanarine odlo a skupš ina Sindikata KC
5. len
lani pla ujejo lanarino v zavodu. Obra un in nakazilo lanarine opravi služba
zavoda.

6. en
anarina se razporeja na temelju sklepa Predsedstva sindikata KC za potrebe vseh
treh nivojev organiziranosti sindikata:
• za potrebe Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
• za potrebe Sindikata KC
• za potrebe Osnovnih sindikalnih organizacij (nadalje OSO) in konferenc.
Razporejanje anarine med posameznimi nivoji se izpelje na podlagi ovrednotenih
programov za vsak nivo organiziranosti sindikata. Sredstva, ki niso razporejena za
potrebe osnovnih organizacij ali republiškega sindikata, se razporede v sklade
Sindikata KC.
7. len
Sindikat KC finan na sredstva praviloma uporablja za:
kritje stroškov redne dejavnosti sindikata zavoda
pla e oz. nagrade funkcionarjem sindikata v skladu s pravilnikom o
nagrajevanju
• strokovno usposabljanje sindikalnih funkcionarjev
• stroške akcij
• stroške vzdrževanja osnovnih sredstev
• nabavo osnovnih sredstev
• za lastne sklade
• za socialno pomo ogroženim lanom
• namensko porabo sredstev iz naslova po itniške dejavnosti
• investicije, dolo ene s finan nim planom
• za druge namene, e je tako opredeljeno s sklepi Predsedstva sindikata KC
oziroma Izvršilnega odbora Sindikata KC ali OSO.
•
•

8. len
Sindikat vodi evidenco o:
številu lanov sindikata v zavodu
100% znesku vpla ane lanarine
odvedenih finan nih sredstvih na žiro ra un Sindikata zdravstva in socialnega
varstva
Slovenije
• odvedenih finan nih sredstvih na OSO
• finan nem poslovanju po itniške dejavnosti
• premoženju Sindikata KC
•
•
•

9. len
Sindikat oblikuje sklade, ki so obvezni po zakonu. Sklade oblikuje iz sredstev
lanarine in drugih prihodkov oziroma iz presežka prihodkov po zaklju nem ra unu.
Sredstva za sklad se predvidijo s finan nim na rtom Sindikata KC.

10. len
Oblikuje se:
• solidarnostni sklad
• sklad vzajemne pomo i
• stavkovni sklad
• rezervni sklad
Predsedstvo Sindikata KC s sklepom dolo i namembnost in na in porabe sredstev
skladov. Sklep o ustanovitvi namenskih skladov vebuje naziv, namen za katerega so
ustanovljeni, vire in merila za uporabo, organe upravljanja in nadzora.
Sredstva stavkovnega sklada in rezervnega sklada se lahko uporabi za nakup
vrednostnih papirjev ali nepremi nin.
11. len
Za vsak sklad sprejme Predsedstvo sindikata KC pravilnik, v katerem se natan neje
opredeli:
• nemen sklada
• na in zbiranja in višino sredstev
• merila za uporabo sredstev
• na in upravljanja in nadzora sklada.
12. len
Predsedstvo Sindikata KC sprejme letno finan ni na rt s katerim predvidi sredstva
za financiranje programa, materialne stroške, osebne dohodke, nagrade, investicije
ter sklade.
13. len
Predsedstvo Sindikata KC sprejme vsako leto zaklju ni ra un v skladu s finan nimi
predpisi. Presežek prihodov nad odhodki razporeja Predsedstvo Sindikata KC za
namene, dolo ene s programom in finan nim na rtom.
14. len
Predsedstvo Sindikata KC dolo i podpisnike žiro ra una.
15. len
Podpredsednik za finan ne zadeve je odredbodajalec za izpolnjevanje finan nega
na rta Sindikata KC. Odredbodajalec je odgovoren za pravilno izpolnjevanje
finan nega na rta in gospodarno ravnanje s sredstvi Sindikata KC. V okviru
pooblastil, ki mu jih da Predsedstvo Sindikata KC, odgovarja tudi za sredstva OSO.

16. len
Za pravilno vodenje finan nega poslovanja sta odgovorna Podpredsednik sindikata
za finan ne zadeve in blagajnik Sindikata KC.
17. len
Finan no poslovanje Sindikata KC vodi blagajnik, ki o finan nem poslovanju
poro a najmanj enkrat letno Predsedstvu Sindikata KC. Izvršilnemu odboru
Sindikata KC poro a o poslovanju redno oz. kadarkoli je potrebno.
18. len
Podpredsednik za finan ne zadeve je zadolžen da:
• pripravi finan ni na rt v skladu s programom sindikata
• uresni uje finan ni na rt v skladu s programom sindikata
• izvršuje sklepe Predsedstva Sindikata KC v zvezi s finan nim poslovanjem
• izdaja naloge za izpla ila
• o vseh izpla ilih in finan nih transakcijah obvezno obveš a Predsednika
Sindikata KC
• Predsedstvu Sindikata KC predlaga spremembe finan nega na rta
• podpisuje knjigovodsko dokumentacijo
• odgovarja za nakup, prodajo, odpis in odstop osnovnih sredstev po sklepu
Izvršilnega odbora Sindikata KC in Predsedstva sindikata KC.
• na pismeno zahtevo OSO odobri izpla ilo sredstev OSO.
19. len
Sindikat je lahko lastnik premi nih in nepremi nih sredstev. Osnovna in druga
sredstva se lahko prodajo, odtujijo ali odpišejo v skladu z zakonskimi predpisi.
Sklep o odstopu, prodaji in odpisu premoženja sprejme Predsedstvo Sindikata KC.
20. len
Organi sindikata lahko lanom sindikata nudijo materialno pomo v primerih
socialne ogroženosti. O izpla ani materialni pomo i se vodi evidenca pri organu, ki
je pomo nudil.
21. len
Pravilnik o finan nem poslovanju sprejme Skupš ina Sindikata KC. Spremembe in
dopolnitve lahko sprejme predsedstvo Sindikata KC, potrdi pa jih Skupš ina na
prvem naslednjem zasedanju.

22. len
Dolo ila tega pravilnika se uporabljajo tudi za finan no poslovanje na nivoju OSO.
23. len
Ta pravilnik je sprejela Skupš ina Sindikata KC dne 20.4.1994 in se uporablja od
dneva sprejema.

