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

PRAVILNIK O REZERVNEM SKLADU

Uvod
1. len
Pravilnik o Rezervnem skladu Sindikata klini nega centra Ljubljana (v nadaljevanju: sklad)
opredeljuje :
• Namen sklada,
• Na ine zbiranja sredstev,
• Merila za uporabo sredstev,
• Organe upravljanja in nadzora.
Namen sklada
2. len
Sredstva, zbrana v skladu, so namenjena nemotenemu delovanju sindikata v zaostrenih
finan nih pogojih.
3. len
Poleg dolo b iz drugega lena, se lahko sredstva sklada namenijo tudi za :
• Izboljševanje standarda lanom sindikata KC
• Izboljševanje pogojev dela Sindikata KC
• Druge potrebe Sindikata, ki jih narekuje trenutna situacija
Na ine zbiranja sredstev
4. len
Sredstva sklada se pridobivajo praviloma iz:
•
lanarine sindikata KC,
• Drugih virov.

5. len
Letno višino sredstev, ki se zbirajo v skladu, dolo i na predlog IO predsedstvo sindikata KC z
letnim planom.
V kolikor ostanejo ob zaklju nem ra unu nerazporejena sredstva, se jih lahko na predlog IO
in po sklepu Predsedstva sindikata KC razporedi v sklad.
6. len
Sklad je zapolnjen, ko se iz njegovih sredstev lahko zagotovi najmanj dvoletno osnovno delo
sindikata, tudi v primeru, da ni nobenega priliva sredstev na ra un Sindikata KC.
Za nemoteno osnovno delo se šteje zagotovitev funkcioniranja sindikalne pisarne (pla a
sindikalnih uslužbencev, ki niso financirani iz ur po kolektivni pogodbi, materialni stroški, ki
niso pla ani v skladu z dolo ili KP).
Sklep o zapolnitvi sklada sprejme predsedstvo.
Merila za uporabo sredstev
7. len
Vezana sredstva (nepremi nine, vrednostni papirji itd.) se lahko v finan nih težav Sindikata
KC aktivira, e Predsedstvo sindikata KC oceni, da bo finan na kriza trajala najmanj 6
mesecev in da obstaja objektivna verjetnost, da v tem obdobju sindikat ne bo imel nobenih
rednih in zanesljivih finan nih virov .
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 rezervnega sklada.
Organi upravljanja in nadzora
8. len
S sredstvi sklada upravlja skladno z dolo ili tega pravilnika in usmeritvami Predsedstva
sindikata KC, Izvršilni odbor sindikata KC.
Pravilnost uporabe in razpolaganja s sredstvi sklada preverja Nadzorni odbor Sindikata KC.
9. len
V asu, ko se ne predvideva poraba sredstev iz sklada, 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,
• druge oblike, ki jih predhodno verificira Predsedstvo sindikata KC.

10. len
V asu priprav na stavko se lahko s sklepom predsedstva dolo ena sredstva Rezervnega
sklada prenesejo v Stavkovni sklad, 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 .
Višino prenešenih sredstev dolo i predsedstvo.
11. len
Poro ilo o stanju sklada se poda na seji Predsedstva sindikata KC ob sprejemanju zaklju nega
ra una Sindikata KC.
Podatki o stanju sklada so zaupne narave in se poro ilo o njem podaja praviloma ustno.
O porabi sredstev sklada se poda pisno poro ilo predsedstvu.
12. len
Pravilnik stopi v veljavo s sprejetjem na predsedstvu Sindikata KC.

