
Na podlagi 34. �lena Statuta sindikata Klini�nega centra Ljubljana in dolo�il 10. �lena 
Pravilnika o finan�nem poslovanju Sindikata KC in Sklepa o ustanovitvi Stavkovnega sklada 
Sindikata klini�nega centra Ljubljana, je Skupš�ina Sindikata KC na svoji seji dne 11. aprila 
2002 sprejela 

 
 
 

PRAVILNIK O STAVKOVNEM SKLADU 
 
 
 

Uvod 
1. �len 

 

Pravilnik o stavkovnem skladu opredeljuje : 
• namen sklada, 
• na�ine zbiranja sredstev, 
• pravico do pomo�i in kriterije za delitev sredstev, 
• dolo�itev višine in na�in delitve pomo�i, 
• organe upravljanja in nadzor. 
 
 
 

Namen sklada 
2. �len 

 
Sklad je namenjen zbiranju finan�nih sredstev, ki se jih lahko porabi ob ve� kot 7 delovnih 
dni trajajo�i nepla�ani stavki za pomo� socialno ekonomsko ogroženim �lanom.   
O aktiviranju sredstev sklada sprejme ustrezen sklep predsedstvo. 
 
 
 

Na�ine zbiranja sredstev 
3. �len 

 

Sredstva sklada se pridobivajo praviloma iz: 
• �lanarine sindikata KC, 
• drugih virov. 
 

4. �len 
 

Višino sredstev dolo�i na predlog IO predsedstvo sindikata KC z letnim planom. 
 
 

5. �len 
 

Šteje se, da je sklad zapolnjen, ko v njem zbrana sredstva zagotavljajo, da se lahko v primeru 
stavke vsem upravi�enim prosilcem za pomo�i izpla�a vsaj 50% mese�ne osnovne pla�e. 
Sklep o zapolnitvi sklada sprejme predsedstvo. 

 
 



Pravico do pomo�i in kriterije za delitev sredstev 
6. �len 

 

Pravico do pomo�i iz sklada imajo �lani Sindikata KC (v nadaljevanju: prosilci), ki so se ob 
izjašnjevanju za stavko pisno izrekli zanjo. 

 
 

7. �len 
  

Kriteriji za delitev sredstev so: 
• dolžina stavke, 
• socialno ekonomski položaj prosilca in njegove družine. 

 
 

8. �len 
 

Sredstva stavkovnega sklada se lahko �rpajo, kadar je: 
• stavka daljša od 7 delovnih dni 
• delavci med �asom stavke niso upravi�eni do nadomestila osebnega dohodka oziroma 

obstaja velika verjetnost, da delavci ne bodo dobili nadomestila osebnega dohodka za �as 
stavke. 

 
 

 
Dolo�itev višine in na�in delitve pomo�i, 

9. �len 
 

Višino pomo�i dolo�i stavkovni odbor na temelju: 
• razpoložljivih sredstev v skladu, 
• števila prosilcev, 
• ocene socialno-ekonomskega stanja prosilcev. 

 
 

10. �len 
 

Do sredstev iz stavkovnega sklada so po 7 delovnih dneh stavke upravi�eni socialno 
ekonomsko ogroženi delavci, katerih dohodek na družinskega �lana je nižji od zneska, ki ga 
dolo�i predsedstvo. 
Praviloma lahko posami�en prosilec dobi sredstva iz sklada le enkrat. 
V kolikor v stavki sodelujeta zakonca in sta ob �lana sindikata KC, imata oba pravico do 
pomo�i v skladu s kriteriji tega pravilnika. 
 
 

11. �len 
 

Prosilec, ki želi pridobiti sredstva iz sklada, mora predložiti pisni zahtevek za izpla�ilo 
pomo�i, naslovljen na Stavkovni odbor. 
Zahtevek mora vsebovati podatke iz katerih je mogo�e objektivno ugotoviti, da prosilec 
izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev. 
 
 

 



Upravljanja in nadzor 
12. �len 

 

S sredstvi sklada upravlja, skladno z dolo�ili tega pravilnika in usmeritvami Predsedstva 
sindikata KC, Izvršilni odbor sindikata KC.  
V �asu stavke upravlja s skladom in razpolaga s sredstvi sklada stavkovni odbor sindikata KC.  
Pravilnost uporabe in razpolaganja s sredstvi sklada preverja Nadzorni odbor Sindikata KC.  
 
 

Komisija za porabo sklada 
13. �len 

 

Za operativne naloge Stavkovni odbor ustanovi tri �lansko Komisijo za porabo stavkovnega 
sklada (v nadaljevanju: komisija), ki upravlja in razpolaga s sredstvi v njem.  
�lani komisije praviloma niso �lani stavkovnega odbora oziroma kakšnega drugega 
delovnega telesa, ki bi kakorkoli lahko vplivalo na njihovo delo.   
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga �lani izberejo izmed sebe. 
�lani komisije praviloma niso �lani stavkovnega odbora oziroma drugih organov, ki bi lahko 
vplivali na njihovo delo.  
 

14. �len 
 
Komisija v �asu stavke v imenu Stavkovnega odbora rešuje operativne zadeve v skladu z 
usmeritvami Stavkovnega odbora in dolo�ili tega pravilnika. 
Stavkovni odbor odstopi komisiji v obravnavo vse pisne zahtevke prosilcev. 
Mandat komisije pote�e, ko predsedstvo sindikata sprejme poro�ilo o porabi sredstev sklada 
med stavko. 
 

15. �len 
 

Ob ustanovitvi komisija sprejme operativne smernice svojega delovanja, ki morajo biti 
dokumentirane v zapisniku. 
Komisija dolo�i dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev sredstev iz sklada (dokazila o 
socialno ekonomski ogroženosti).  
 
 

16. �len 
 

Komisija je dolžna o posami�ni prošnji odlo�iti v 24 urah. 
O sejah, na katerih se odlo�a o vlogah, se piše zapisnik, v katerem morajo biti zabeleženi vsi 
prosilci. V zapisniku mora biti naveden vzrok za zavrnitev vloge.  
Vloge, ki niso popolne, komisija zavrne. 
Oddane pritožbe prosilcev, katerih vloge so bile zavrnjene, rešuje stavkovni odbor.  
 
 

17. �len 
 
O sklepih se prosilce obvesti ustno ali telefoni�no. V kolikor je bilo obvestilo prosilcu 
posredovano telefoni�no, se o tem zapiše uradni zaznamek, ki ga sopodpišeta dva �lana 
komisije. Pisnih odpravkov za posamezno vlogo se ne izdaja, ampak ga nadomesti zapisnik. 
Prosilci imajo pravico do vpogleda v zapisnik 48 ur po prejemu obvestila o sklepu komisije.  
 



18. �len 
 

V �asu, ko se ne predvideva stavkovnih gibanj, upravlja IO Sindikata KC s sredstvi sklada 
tako, da se ne zgublja vrednost zbranih sredstev. Pri tem mora upoštevati pravne predpise R. 
Slovenije in akte Sindikata KC. 
Sredstva sklada lahko IO plasira v: 
• nepremi�nine, ki so v lasti Sindikata KC, 
• vrednostni papirji v lasti Sindikata KC, 
• dolgoro�no vezavo v bankah ali hranilnicah, 
• druge oblike. 
 

19. �len 
 

Vezana sredstva (nepremi�nine, vrednostni papirji itd.) se lahko v �asu priprav na stavko 
aktivira, �e Predsedstvo sindikata KC oceni, da bo stavka trajala dalj od 7 delovnih dni in 
obstaja objektivna verjetnost, da delavci za �as stavke ne bodo dobili pla�.  
V kolikor Predsedstvo oceni, da bi s hitro razprodajo vezanih sredstev sklad bistveno izgubil 
na svoji vrednosti (npr. ve� kot 20%), se lahko za protivrednost stavkovnega sklada najame 
kratkoro�ni kredit, ki pa ne sme presegati 70% vrednosti stavkovnega sklada.  
 
 

20. �len 
 

Poro�ilo o stanju sklada se poda na seji Predsedstva sindikata KC ob sprejemanju zaklju�nega 
ra�una Sindikata KC.  
Ob potrditvi poro�ila predsedstvo sprejme razrešitev �lanov komisije. 
Podatki o stanju sklada so zaupne narave in se poro�ilo o njem podaja praviloma ustno.  
O porabi sredstev med stavko se poda pisno poro�ilo predsedstvu.  
 

21. �len 
 

Pravilnik pri�ne veljati po sprejemu na Predsedstvu Sindikata KC. 


