PRAVILNIK BLAGAJNE VZAJEMNE POMOČI

Ta pravilnik je sprejela Skupščina Sindikata KC, dne 20.04.1994 in se uporablja od dneva sprejema.
V skladu z dogovorom o financiranju in finančnem poslovanju Sindikata KC sprejmejo člani predsedstva
Sindikata KC, dne 15. januarja 1998 in dopolnjenim na predsedstvu Sindikata KC ( v Laškem na
izobraževanju), dne 20. novembra. 2015
PRAVILNIK
Blagajne vzajemne pomoči pri Sindikatu KC, s sedežem na Zaloški 2, Ljubljana

I.

NAZIV IN NAMEN
1.

člen

Naziv blagajne je »Blagajna vzajemne pomoči pri Sindikatu KC« (v nadaljevanju BVP KC). Namen BVP KC je,
da organizira varčevanje in člansko samopomoč.
II.

ČLANSTVO
2.

člen

Član BVP KC lahko postane vsak član Sindikata KC. Za vstop v članstvo mora prosilec izpolniti pristopno
izjavo.
3.

člen

Člani BVP KC imajo pravico najemati brez obrestna posojila, po 4 mesecih od dneva včlanitve in v okviru
lestvice izplačil, ki jo letno določi FEK.
4.

člen

Dolžnosti članov BVP KC so:
-

da plačajo vpisnino ob pristopu,
da redno plačujejo mesečne članske vloge,
da redno vračajo prejeto posojilo.
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5.

člen

Članstvo v BVP preneha:
s pismeno izjavo člana, da izstopa in sicer 1- mesečnim odpovednim rokom in pod pogojem, da v
celoti poravna morebitno prejeto posojilo;
s prenehanjem članstva v Sindikatu KC,
izključitvijo
s smrtjo.
Z izstopom iz članstva BVP KC izgubi član pravico do ponovnega vstopa za dobo 6 mesecev.
Razliko med članarino in dolgom mora poravnati najkasneje v 15-ih dneh.
6.

člen

Po prenehanju članstva se članu povrnejo vplačane članarine brez obrestno. Vpisnina se ne vrača, saj je
namenjena za poslovanje BVP KC.
V primeru prenehanja članstva zaradi smrti se vplačana članarina izplača najbližjim sorodnikom.
Če se članske vloge v smislu 1. in 3. odstavka tega člena ne dvignejo v roku šestih mesecev po pozivu na
dvig zapadejo v korist BVP-ja KC-ja.
III.

VODENJE BVP KC
7. člen

BVP KC vodi odbor Finančno ekonomske komisije ( v nadaljevanju FEK) Sindikata KC. Odbor ima v okviru
FEK-a tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika, tajnika in blagajnika BVP KC.
Nadzor nad BVP KC ima Nadzorni odbor Sindikata KC.
8. člen
Predsedstvo Sindikata KC:
sprejema in spreminja pravilnik BVP KC;
predlaga in obravnava – odobrava poročilo finančno ekonomske komisije in nadzornega odbora o
poslovanju BVP KC.
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9. člen

Naloga Odbora FEK je, da vodi poslovanje BVP KC, odloča o sprejemu novih članov, odloča o izključitvi
članov, skrbi za pravočasno vplačevanje članarine in odplačilo posojil, določa višino mesečne članarine,
določa višino kratkoročnih in dolgoročnih posojil, ter odloča o prošnjah BVP KC za posojilo.
Blagajnik BVP KC vodi evidenco članstva in knjigovodstvo blagajne. Blagajnik BVP KC poroča FEK vsake 3mesece o terjatvah in obveznostih BVP KC.
10. člen
Mandat članov odbora BVP KC traja 4 leta.
IV.

FINANČNA SREDSTVA
11. člen

Finančna sredstva BVP KC so sestavljene iz:
-

vpisnine (prvi obrok članarine);
mesečne članarine – posameznika
obresti od vloženih sredstev
dotacije, darila in podobno.
12. člen

Vse listine finančnega značaja podpisujejo člani ODBORA FEK.
13. člen
Vsa finančna sredstva morajo biti naložena pri denarnem zavodu (banki ali hranilnici).
14. člen
Člani vplačajo vpisnino 3,00 € ( prvi obrok).
Člani plačujejo mesečno članarino preko OD ( trgano pri izplačevalcu OD in nakazano na TRR Sindikata
KC) v višini najmanj 3,00 €.
Višina članarine je enotna za vse člane.
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15. član
Vsak član, ki prejme posojilo iz naslova BVP KC, mora podpisati izjavo, da dovoljuje zaznambo na svojih
prejemkih.
V.

NAČIN REŠEVANJA VLOG
16. člen

Posojila BVP KC se delijo na podlagi pisne prošnje člana BVP KC in po vrstnem redu, kakor so prosilci prošnje
oddali.
Posojila BVP KC so v višini od 200,00 € do 700,00 € neto (odvisno od let včlanitve v BVP KC).
Spremembo višine posojila BVP KC določi Odbor FEK v soglasju IO Sindikata KC v začetku leta. ( na prvi seji
Odbora FEK v mesecu januarju).
Posojilo BVP KC mora biti vrnjeno v desetih mesečnih obrokih. Izjemoma lahko Odbor FEK dovoli tudi daljši
odplačilni rok, toda ne več kot eno leto.
Nihče ne more prejeti dveh posojil istočasno.
Član lahko prejme posojilo BVP KC po četrtem mesecu včlanitve in vplačila članarine BVP KC.
Član lahko prejme posojilo BVP KC samo enkrat v koledarskem letu.
17.

člen

Vse prejete vloge do 5. v mesecu so obravnavane v tekočem mesecu.
Odbor
FEK-a mora reševati prošnje za posojila BVP KC najkasneje do 10. v mesecu.
Posojila BVP KC pa so nakazana najkasneje do 25. v mesecu.
V upravičenih primerih se lahko prošnja zavrne ( zaradi ne vračila obrokov).
V primeru, da v skladu BVP KC ni zadosti finančnih sredstev za izplačilo posojila BVP KC, se izplača posojilo
takrat, ko je v blagajni dovolj sredstev in sicer po vrstnem redu, kakor so prosilci prošnje vložili.
18. člen
Prednost imajo člani, ki rabijo pomoč zaradi bolezni, smrti v družini, sklenitvi zakonske zveze, rojstva otroka
in tisti, ki prosijo za manjši znesek od upravičenega.
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VI.

PRENEHANJE BVP KC
19. člen

BVP KC preneha po sklepu predsedstva Sindikata KC. V primeru likvidacije BVP KC se sestavi tri članska
likvidacijska komisija, ki jo imenuje predsedstvo Sindikata KC. Rok za likvidacijo ne sme biti daljši kot tri
mesece.
Likvidacijska komisija mora zbrati vse terjatve in denarna sredstva BVP KC in po potrebi prisilno iztirjati
posojila BVP KC, ki niso bila v roku vrnjena. Če likvidacijska komisija tega ne opravi v določenem roku,
prevzame nadaljnjo likvidacijo IO Sindikata KC, delo likvidacijske komisije pa se ima za končano. IO Sindikata
KC prevzame tedaj obveznosti, da bo iztirjala dolžno vsoto.
Likvidacijska komisija po zaključku njenega dela, mora članom BVP KC vrniti vse vplačane članarine v
najkrajšem času.
Druga preostala sredstva BVP KC po likvidaciji ostanejo na računu Sindikata KC na kontu BVP KC.
20. člen
Sredstva BVP KC, ki je prenehala delovati, hrani Sindikat KC zaradi ustanovitve nove blagajne največ leto
dni. Če se v tem času blagajna ne ustanovi, se lahko porabijo sredstva v solidarnostne namene za člane
Sindikata KC po Pravilniku solidarnostnega sklada.
V kolikor sredstva BVP KC po likvidaciji niso zadostna za vračilo vsem članom (zaradi plačilne nediscipline)
se sredstva vračajo po dobi članstva v BVP KC.
21. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan od sprejema na predsedstvu Sindikata KC.

PREDSEDNIK SINDIKATA KC
Matija Cevc
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