čistopis
Skladno s 24. členom Statuta Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS
20.03.2019 je Republiški odbor SLGS na svoji seji sprejel

z dne

PRAVILNIK
O FINANCIRANJU IN FINANČNO - MATERIALNEM POSLOVANJU
SINDIKAT LESARSTVA IN GOZDARSTVA SLOVENIJE - SLGS

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom SLGS se ureja način financiranja, porabe sredstev članarine in delež
članarine za Republiški odbor in sindikat podjetja ali družbe. S pravilnikom se ureja tudi
plačevanje in obračunavanje članarine, vodenje evidence o vplačani članarini, namembnost
članarine, način zbiranja in delitev članarine, sestava finančnega načrta SLGS, naloge
odredbodajalca, oblikovanje in poslovanje s skladi, upravljanje z nepremičninami in
premičninami, pravice članov do materialne pomoči.
2. člen
SLGS vodi finančno - materialno poslovanje po tem pravilniku, skladno z zakoni ter ustreznimi
predpisi.
3. člen
Dejavnost SLGS se financira po načelih samofinanciranja in solidarnosti.
Temeljno načelo financiranja je samofinanciranje. Solidarnost kot oblika in način financiranja
temelji na dogovorjeni obveznosti sindikatov podjetij ali družb, da zagotavljajo enake pravice
članom SLGSS pri nudenju strokovne pomoči in zastopanju članov v postopkih varstva njihovih
sindikalnih pravic in pravic iz delovnega razmerja.
4. člen
SLGS se financira iz sindikalne članarine, ki jo plačujejo člani sindikata ter iz:
- prihodkov lastne dejavnosti,
- drugih prihodkov,
- prihodkov iz financiranja.
S temi sredstvi SLGS samostojno gospodari v skladu z 1. členom tega pravilnika.
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II. NAČIN PLAČEVANJA IN OBRAČUNAVANJA ČLANARINE
5. člen
Višina članarine, ki jo plačujejo člani SLGS znaša 1% od obračunane mesečne bruto plače,
oziroma od vseh nadomestil, od katerih se plačuje davek.
6. člen
Člani sindikata plačujejo članarino v podjetjih, družbah in drugih oblikah delovnega in
poslovnega organiziranja.
Člani sindikata so dolžni vsak mesec plačati članarino od osnove, opredeljene v 5. členu tega
pravilnika.
Obračun in nakazilo članarine opravijo ustrezne službe družbe, podjetja ali drugih oblik
delovnega in poslovnega organiziranja.
7. člen
Članarine ne plačujejo začasno nezaposleni člani sindikata, ki prejemajo nadomestilo plače
manjšo od minimalne plače ali socialno pomoč.
Ostali začasno nezaposleni člani sindikata plačujejo članarino 3 mesečno na članarinski TRR
SLGS, odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 6100 0001 1185 611 v višini, kot jo določa 5. člen
tega pravilnika.
8. člen
Posamezni člani SLGS, kjer sindikat v družbi ni institucionaliziran plačujejo članarino na
članarinski TRR SLGS, odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 6100 0001 1185 611, mesečno od
osnove, opredeljene v 5. členu tega pravilnika.
9. člen
Višina članarine, ki jo plačujejo člani sindikata znaša 1% od zadnje obračunane bruto mesečne
plače oz. od vseh nadomestil, od katerih se plačujejo davki in prispevki, pred dnem, ko člansamoplačnik pooblasti ZSSS za direktno obremenitev računa.
Članarina člana – samoplačnika se v celoti odvede za program sindikata dejavnosti, območja
in zveze, in sicer tako, da se 9% odvede za financiranje ZSSS, 51% za financiranje območnih
organizacij ZSSS in 40% za SLGS.

III. RAZPOREDITEV ČLANARINE IN VODENJE EVIDENCE O VPLAČANI
ČLANARINI
10. člen
Strokovna služba podjetja ali družbe ob izplačilu plač obračuna članarino članom sindikata v
višini, ki jo določa 5. člen tega pravilnika. S plačilnim nalogom nakaže 30% obračunane
članarine na TRR sindikata podjetja, 70% obračunane članarine pa na zbirni račun pri Delavski
hranilnici d.d.. Če sindikat družbe nima svojega TRR, se članarina nakazuje v višini 100%.
Na zakonsko predpisanem obrazcu s katerim se nakaže članarina, morajo biti naslednji
podatki:
- mesec, za katerega je nakazana članarina,
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- pravilen naslov podjetja ali družbe.
11. člen
Delavska hranilnica d.d. je dolžna v skladu s pogodbo članarino po nakazilu iz podjetij ali družb
takoj prenakazati na vse oblike organiziranosti SLGS in sicer:
 57,1% Sindikatu lesarstva in gozdarstva Slovenije - SLGS
 30% Območnim organizacijam po ključu
 12,9% ZSSS.
Za sindikate družb, ki nakazujejo na članarinski račun 100% članarino, se članarina
prenakazuje v naslednjih odstotkih:
 30% sindikat družbe
 40% Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije - SLGS
 21% Območnim organizacijam po ključu
 9% ZSSS.
12. člen
Evidenco o vplačani članarini vodi Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS.

IV. SKLADI
13. člen
Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS oblikuje namenske sklade.
Sklade oblikuje iz sredstev članarine in iz drugih prihodkov oziroma iz presežka prihodkov po
zaključnem računu skladno z veljavno zakonodajo.
S sklepom o ustanovitvi namenskih skladov določi Republiški odbor SLGS naziv sklada, namen
za katerega je ustanovljen posamezni sklad, vire in merila za porabo sredstev ter njihove
organe upravljanje in nadzora.

V. FINANČNI NAČRT, ZAKLJUČNI RAČUN
14. člen
Republiški odbor SLGS na podlagi ovrednotenja programa dela sprejme finančni načrt, s
katerim predvidi sredstva za financiranje programa, materialne stroške, plače in druge stroške
dela.
15. člen
Republiški odbor SLGS sprejme vsako leto zaključni račun v skladu s finančnimi predpisi.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki razporedi Republiški odbor SLGS z zaključnim računom za
namene določene s programom dela ter v namenske sklade.

VI. NALOGE ODREDBODAJALCA IN RAČUNOVODJE
17. člen
Odredbodajalec je odgovoren za izpolnjevanje finančnega načrta in za gospodarno ravnanje s
sredstvi ter ima predvsem naslednje pristojnosti:
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- je odgovoren za uresničevanje in izpolnjevanje finančnega načrta v skladu s
programom;
- po potrebi predlaga Republiškemu odboru spremembe finančnega načrta;
- izvršuje sklepe organov v zvezi s finančno - materialnim poslovanjem;
- je eden od podpisnikov TRR;
- podpisuje vse pogodbe v mejah, ki jih s sklepom določi organ SLGS in imajo za
posledico spremembo stanja sredstev in njihovih virov;
- podpisuje knjigovodsko dokumentacijo;
- je odgovoren za pripravo in izvedbo programa o nakupu, prodaji, odstopu in odpisu
osnovnih sredstev v skladu z zakoni.
18. člen
Računovodja je dolžan izpolniti le tiste naloge odredbodajalca, ki so v skladu z veljavnimi
predpisi. Če računovodja ugotovi, da je nalog v nasprotju z veljavnimi predpisi, mora na to
opozoriti odredbodajalca, od njega zahtevati pisni nalog in o tem obvestiti zakonitega
zastopnika in predsednika/co Nadzornega odbora SLGS.
19. člen
Nadzorni odbor SLGS je pooblaščen za nadzor nad doslednim odvajanjem dogovorjenih
deležev članarine na vse oblike organiziranosti SLGS.
Odredbodajalec na posamezni ravni organiziranosti, ki dela v nasprotju z določili tega
pravilnika, je odgovoren Izvršnemu odboru SLGS.

VII. UPRAVLJANJE S PREMIČNINAMI IN NEPREMIČNINAMI
20. člen
Premičnine in nepremičnine pridobljene iz članarine članov SLGS so last Sindikata lesarstva in
gozdarstva Slovenije - SLGS, ne glede na to, na katerem nivoju sindikalne organiziranosti SLGS
so v uporabi.
Osnovna in druga sredstva SLGS se lahko prodajo, odtujijo ali odpišejo v skladu z zakonskimi
predpisi. Sklep o odstopanju, prodaji in odpisu premoženja sprejme Izvršni odbor SLGS.

VIII. PRAVICE ČLANOV DO MATERIALNE POMOČI
21. člen
Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS zagotavlja svojim članom v skladu z
dogovorjeno solidarnostjo materialno pomoč v primerih socialne ogroženosti.
O izplačani materialni pomoči se vodi evidenca pri SLGS.
Vire ter način za dodeljevanje teh pomoči članom sindikata določi Republiški odbor SLGS s
sklepom na osnovi skupno dogovorjenih kriterijev.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Sredstva in drugo premoženje sindikata pri delodajalcu, ki je prenehal z delovanjem zaradi
stečaja oziroma likvidacije delodajalca, prevzame sindikat dejavnosti, katerega člani so bili
zaposleni pri delodajalcu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo prvenstveno za reševanje gmotnih, socialnih in
pravnih zadev članov sindikata, ki so izgubili delo zaradi stečaja oziroma likvidacije delodajalca.
23. člen
Pooblaščeni funkcionar sindikata dejavnosti organizira zapiranje TRR in drugih računov
oziroma hranilnih knjižic sindikatov, pri delodajalcih, ki so zaradi stečaja oziroma likvidacije
delodajalcev ali iz drugih razlogov prenehali z delom.
Ta pravilnik razlaga Izvršni odbor SLGS.

24. člen

25. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika lahko predlagajo območni odbori SLGS in sindikati v
podjetjih ali družbah, člani SLGS.
Spremembe in dopolnitve se sprejmejo po enakem postopku, ki velja za sprejem tega
pravilnika.
26. člen
Po sklepu Republiškega odbora je ta pravilnik glede delitvenih razmerij članarine usklajen s
Pravilnikom o financiranju in finančno materialnem poslovanju ZSSS.
27.člen
Ta pravilnik je bil sprejet na seji Republiškega odbora SINLES, dne 08.12.2016, spremenjen
na seji Republiškega odbora SLGS in kot tak velja od 20.03.2019.

Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS
predsednik
LOJZE RAŠKO
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