
ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUSTEV SEVER

Na podlagi dolodil 26, dlena Zakona o druStvih (Ur.list RS, 5t. 61/06), dolodil Slovenskega
radunovodskega standarda 33 - radunovodske reSitve za druStva (SRS 33/2007) in v skladu
z 22. dlenom Statuta Zveze policijskih veteranskih dru5tev Sever je Upravni odbor
Zdrulenja Sever na svoji 6. seji dne 19. 1.2OI1 sprejel

PRAVILNIK

O FINANdNCM POSLOVANJU IN RAEUNOVODENJU

L Uvodne doloibe

1. dlen

S tem pravilnikom se ureja finandno poslovanje in raiunovodenje pri izvrSevanju
finandnega nairta Zveze policijskih veteranskih druStev Sever (v nadaljnjem besedilu: ZS),
in sicer vsi postopki od priprave finaninega nairta, prevzemanja obveznosti, izplaiila v
breme finaninega nadrta in knjiZenja poslovnih dogodkov. Opredeljene so tudi naloge,
pravice in odgovornost udeleZenih oseb v okviru finaninega poslovanja.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki so zapisani v mo5ki obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moSke in Zenske.

2. dlen

Posamezni izraziv tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- Z izrazom radunovodstvo se razume nadin vodenja poslovnih knjig in sestavljanja
letnih porodil ZS. V zvezi z radunovodstvom, kar ni posebej predpisano s tem
pravilnikom, se uporabljajo dolodila Slovenskih radunovodskih standardov, ki urejajo
radunovodske reSitve v druStvih.

- Prejemnik blaga in storitev (v nadaljnjem besedilu tudi skrbnik pogodbe oz. narodila)
je tisti dlan, ki narodeno blago prevzame oziroma, ki ima nadzor nad izvedbo storitev
izvajalca.

- Z izrazom odgovorna oseba se razume predsednik ZS ali od predsednika ZS
pooblaSdena oseba, za izvedbo dolodenih opravil (blagajnik, podpisnik pogodbe ali
narodilnice in drugi),



- Blagajnik je dlan, ki upravlja s finandnimi sredstvi ZS v skladu s predpisi in ob soglasju
odgovorne osebe ter opravljajo druge raiunovodske naloge za potrebe ZS. Blagajnik je
za svoje delo neposredno odgovoren predsedniku ZS'

- Odredbodajalec je oseba, pooblaSdena za podpis finandnih dokumentov za izpladilo

sredstev v breme finaninega nadrta ZS. Praviloma je to predsednik ali od njega
pooblaSdena oseba (na primer blagajnik).

- Odredba za izpladilo je finandni dokument, na osnovi katere se izvrSi pladilo za

dobavljeno blago oziroma storitve, V primeri negotovinskega plaiila je to pladilni

nalog, v primeru gotovinskega plaiila pa blagajniSki izdatek.

- Zunanja radunovodska sluZba je izvajalec, kateremu se po odloditvi odgovorne osebe

lahko 2aupa vodenje poslovnih knjig inlali izdelavo predpisanih letnih porodil'

- Finandni nairt je okviren nadrt prejemkov in izdatkov ZS za dobo enega koledarskega
leta, ki ga vsako leto potrdi Skupidina. V kolikor finandni nadrt iz kakrSnih koli razlogov
ni potrjen, se lahko iz finandnih sredstev ZS krijejo le tisti izdatki, ki so neobhodni za

obstoj ZS. Za izvrlitev finandnega na|rta je odgovoren predsednik ZS'

- Opredmeteno osnovno sredstvo je vsako sredstvo v lasti ali finandnem najemu, ki se

posredno ali neposredno uporablja pri izvajanju nalog ZS. Kot osnovno sredstvo se

praviloma Steielo vsa sredstva in pripomoiki za delo, ki se bodo po pridakovanjih
uporabljali ved kot eno leto.

- Osnovno sredstvo, katerega posamidna nabavna vrednost po dobaviteljevem obradunu
je med 100,00 in 500,00 EUR in je njegova Zivljenjska doba 3 (tri) do pet (5 ) let (npr.

telefoni, kalkulatorji, zavese, uniforme ipd.), se lahko izkazuje skupinsko kot drobni
inventar. O stvareh drobnega inventarja se vodi lodena evidenca. Za nabavljen drobni
inventar z Zivljenjsko dobo do enega leta ali z nabavno vrednostjo do 100,00 EUR, se

uporablja 100 % odpis. Enake kriterije se doloda tudi za embalaZo, za5ditna sredstva
in sredstva za varstvo pri delu. Celotna nabava materiala (propagandnega) v tekodem
letu se knjiZi kot direktna poraba po dejanskih nabavnih cenah.

- Oseba, odgovorna za vzdrievanje evidenc osnovnih sredstev in drobnega inventarja je
oseba, ki po nalogu odgovorne osebe vzpostavi in aZurno vodi evidenco osnovnih
sredstev in drobnega inventarja. Praviloma je ta oseba blagajnik, lahko pa tudi druga
oseba, glede na vrsto in namen osnovnega sredstva oziroma drobnega inventarja.

IL Organiziranost in naiin vodenia finaninega poslovania

3. dlen

Za izvajanje nalog, ki so neposredno povezane s finandnim poslovanjem, je odgovoren
generalni sekretar ZS.

4. dlen

poslovanje ZS se opravlja negotovinsko preko transakcijskega raduna, odprtega pri

izvajalcu storitev plaillnega prometa ali gotovinsko preko druStvene blagajne'

Vsi nalogi za izpladilo morajo biti podpisani s strani za to poobla5dene osebe.

BlagajniSko poslovanje vodi generalni sekretar 25, izplaiilo v breme finandnega nadrta pa

se tanto izvrii le, de temelji na verodostojni knjigovodski listini in de so izpolnjeni vsi pogoji
za izplaEilo, ki jih dolo6ajo zakonski predpisi in ta pravilnik.



5. dlen

Vse finanine obveznosti do ZS morajo dlani poravnati v 30, dneh po prejemu obraduna,
raduna ali druge podlage za nastanek finandne obveznosti.

V primeru nepravofasnega pladila finandne obveznosti iz prejSnjega odstavka tega dlena, se
dolZniku poilje pisni opomin s priporodeno po5tno po5iljko.

6. dlen

V blagajni se lahko nahaja gotovina v viSini blagajniSkega maksimuma, ki ga dolodi UO in
velja do doloditve novega.

7. dlen

Odgovorna oseba mora zavrniti izpladilo, de je posamezen poslovni dogodek sproiila
nepooblaidena oseba ali de izpladilo ni predvideno v finandnem nadrtom. V takSnih primerih
predsednik, UO ali drug pristojni organ ZS lahko zahteva, da se nastala obveznost poravna
v breme tistega dlana, ki je obveznost odobril oziroma povzrodil.

Odgovorna oseba ima pravico zavrniti izpladilo tudi v primerih, ko oceni, da gre za oditno
negospodarno ali nenamensko porabo sredstev. Svojo odloiitev mora pisno utemeljiti in jo
posredovati predsedniku, UO ali drugemu pristojnemu organu ZS.

B. dlen

Pogodbe, narodilnice in odredbe za izplaiilo za potrebe ZS podpisujejo predsednik ali s
strani predsednika pooblaSdene osebe.

Pooblastila za podpisovanje pogodb, narodilnic in odredb morajo biti arhivirana v arhivu ZS,
ki ga vodi generalni sekretar.

Funkcija podpisnika pogodb in narodilnic ni zdrulljiva s funkcijo blagajnika.

9. dlen

Podpisnik pogodbe oziroma narodilnice ima pravico zavrniti podpis, 6e meni, da narodeno
blago oziroma storitve niso ustrezne oziroma potrebne. Od skrbnika pogodbe oziroma
narodila ima pravico zahtevati dodatna pojasnila in dokumentacijo, za pisno mnenje pa
lahko zaprosi tudi predsednika ali UO.

Podpisnik pogodbe oziroma narodilnice je odgovoren za namenskost in gospodarnost
porabe sredstev ZS.

10. dlen

Odredbodajalec je odgovoren za zakonitost izpladila, za katere je podpisal odredbo za
izpladilo.

Odredbodajalec pred vsakim podpisom preveri, ali so raduni in dobavnice predhodno
podpisani s strani skrbnika nabave oziroma narodila.



11. dlen

Izpladilo se lahko opravi na podlagi pisne odredbe odredbodajalca, ki temelji na eni od

naslednjih pravnih podlag :

- pogodba,

- narodilnica,

- predloZen obradun za kratkorodno zaloZena lastna sredstva,

- drugi posamidni enostranski pravni akti (odlodba, sklep),

- zahtevki za povraiila, dopisi, uradni zaznamki in podobno.

12, dlen

Skrbnik pogodbe oziroma naroiila (prejemnik blaga in storitev) je odgovoren za to, da je
poslovni dogodek usklajen s predpisi, ki urejajo poslovanje ZS, vkljudno s tem pravilnikom'

Skrbnik nabave oziroma narodila (prejemnik blaga in storitev) je zlasti 5e odgovoren:

- da je dobavljeno blago oziroma izvedena storitev ustrezna z vidika kvalitete, koliiine in

rokov dobav in

- za usklajenost med dogovorjenim, narodenim, dobavljenim ter zaradunanim blagom

oziroma storitvami, kot je npr. usklajenost med pogodbo, narotilnico ter dejansko
dobavo.

IIL Priprava in izvrEevanie finaninega nadrta

13. dlen

Finandni nadrt ZS zajema vse prejemke in izdatke za tekode koledarsko leto, ki so potrebni

za nemoteno uresnidevanje namenov druStva'

po prejemu navodil, ki jih pripravi UO ali z njegove strani zadolZene osebe, blagajnik v
sodelovanju z uporabnili Oo konca tekodega leta pripravi osnutek finandnega nadrta za

naslednje koledarsko leto.

Osnutek finandnega nadrta v prvi fazi potrdi UO, praviloma na zadnji seji pred Skup5dino.

UO lahko predlog finandnega nairta v celoti potrdi oziroma 9a spremeni ali dopolni, ter ga

predloZi skupSdini v dokonden sprejem'

14, dlen

IzvrSevanje finandnega nadrta se evidentira preko poslovnih kniig in drugih knjigovodskih
ter izven knjigovodskih evidenc.

Finandni nadrt se izvriuje na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, ki temeljijo na

zakonskih in drugih predpisih, vkljudno s tem pravilnikom.

O izvr5evanju finandnega nadrta blagajnik tekode obve$da UO na sejah'



15.6len

O nabavah blaga in storitev ter investicijah do zneska 1.000,00 EUR odloia predsednik
samostojno.

V primeru, da zneski presegajo vrednost iz prejSnjega odstavka, odloda o nabavah UO z
navadno vedino glasov po predhodnem povpra5evanju pri vsaj treh konkurendnih
ponudnikih,

Ne glede na dolodila prvega in drugega odstavka tega dlena se postopek zbiranja ponudb
ne izvede v primeru nevarnosti nastanka velike 5kode, v primeru ogroZanja zdravja in

Zivljenja ljudi ali 6e na trgu ne obstaja konkurenca'

16. dlen

Narodilnica je finandni dokument, s katerim ZS naroda dobavo blaga ali storitev manj5e
vrednosti. Tzdaja se na pisen predlog predlagatelja, lahko tudi v obliki elektronskega
sporodila, ki vsebuje najmanj predmet narodila, kolidino narodila, okvirno skupno vrednost
narodila in druge potrebne podatke, odvisno od okoliSdin (na primer nadin dostave, rok
pladila in podobno).

Naro|ilnica se pravilomaizdaja v treh izvodih, od katerih prvega prejme dobavitelj, drugi se
pripne k finandnemu dokumentu na katerega se nana5a (dobavnica, radun), tretji izvod pa

ostane za potrebe evidence izdanih narodilnic. Na naroiilnici mora biti naveden tudi naslov,
na katerega se poSlje radun (praviloma naslov sedeZa ZS).

Oblika narodilnice ni predpisana, vsebovati pa mora vse elemente, ki so potrebni za

identifikacijo poslovnega dogodka in pripravo finan6ne odredbe.

V primeru, da dobavitelj narodilnice ne sprejme ali je ne izvrSi v razumnem roku, se Ze

izdana narodilnica Steje za neveljavno. O tem se naredi uradni zaznamek na zadnjo stran
narotilnice,

17. dlen

Narodilnica je lahko:

- letna narodilnica, na podlagi katere se bodo storitve izvajale oziroma se bo blago
dobavljalo postopoma. Veljavnost narodilnice je lahko tudi kraj5a kot eno leto, v
nobenem primeru pa ne more biti dalj5a od t2 mesecev;

- narodilnica za enkratno dobavo blaga in storitev;

- narodilnica, ki se izdaja za konkretno narodilo s pogodbo dogovorjenega blaga ali
storitev (postopne dobave). V tem primeru se narodilo praviloma izdaja v obliki dopisa
ali elektronskega sporodila, predhodno odobrenega s strani predsednika ali od njega
pooblaidene osebe,

Nabave pisarniSkega materiala, poStnih znamk oziroma drugih storitev, povezanih s

pisarniSkim poslovanjem, se do zneska posamidnega narodila 100,00 EUR lahko opravijo
brez izdaje narof ilnice.



18. dlen

dlanu se ob predloZitvi ustreznega dokumenta oziroma raduna, ki se glasi na ZS, povrnejo
zaloLena lastna sredstva le v primeru, ko je tak nafin nabave bil odobren s strani
predsednika ali od njega pooblaSdene osebe.

Za postopek izplaiila se smiselno uporabljajo doloiila poglavja, ki ureja postopek od
prevzema knjigovodske listine do izpladila.

Blagajnik finandni dokument pregleda
listine. Ce ugotovi, da ni ustrezen, ga
nabave in generalnega sekretarja.

19. dlen

in preveri ali vsebuje vse elemente knjigovodske
pisno zavrne dobavitelju ter o tem obvesti skrbnika

20. dlen

Skrbnik nabave preveri usklajenost med naroienim in dobavljenim ter usklajenost
dogovorjenih in zaradunanih cen blaga oz, storitve, ki jo potrdi s svojim podpisom na
dobavnici ali na radunu v primeru, ko dobavnica ni bila izdana. S svojim podpisom jamii, da
je blago dobavljeno oziroma, da je zaradunana storitev ustrezno opravljena, in sicer z
vidika kakovosti, koliiine in rokov dobav.

21, dlen

Skrbnik nabave mora poskrbeti, da je k finandnemu dokumentu priloZena vsa potrebna
dokumentacija (narodilnica, dobavnica, delovni nalog, zapisnik o prevzemu osnovnega
sredstva, garancijski list in podobno) ter tako opremljene dokumente vrne blagajniku, ki jih
priloZi k radunu.

22. clen

Blagajnik pred izpladilom ponovno preveri:

- pravno podlago finandnega dokumenta,
- ali je finanini dokument pravilno parafiran s strani skrbnika nabave (in morebiti 5e s strani

prejemnika blaga in storitev, de ne gre za isto osebo), in
- popolnost celotne dokumentacije, priloZene finandnemu dokumentu.

de blagajnik oceni, da so izpolnjeni vsi pogoji za izpladilo, pripravi odredbo za izpladilo
(pladilni nalog).

IV, Poslovne knjige, knjigovodske listine ter popis sredstev in dolgov

23. dlen

ZS vodi poslovne knjige po nadelih dvostavnega knjigovodstva.

Temeljni poslovni knjigi sta:

- knjiga prihodkov in odhodkov ter
- knjiga terjatev in obveznosti.



PomoZne knjige so analitidne evidence, ki se vodijo po potrebi,

Poleg zgoraj navedenih poslovnih knjig ZS vodi tudi register osnovnih sredstev in evidenco
drobnega inventarja.

24.6len

Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce po vrstah prihodkov in odhodkov, kar skupaj z
drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti omogoda sestavitev izkaza
poslovnega izida ob koncu obradunskega obdobja.

25. dlen

Knjiga terjatev in obveznosti je razdlenjena po njihovih vrstah. Podatki o terjatvah in
obveznostih ter njihovem poravnavanju se v to knjigo vpisujejo najmanj enkrat mesedno.

26. dlen

Za poslovno dokumentacijo po tem pravilniku se Stejejo tuOi po dasovnem zaporedju
urejeni izpiski o spremembah stanja na radunih pri organizaciji pooblaideni za pladilni
promet ali banki.

27.ilen

V register osnovnih sredstev se evidentira Stevilko osnovnega sredstva, datum pridobitve,
ime, podatke o listini o pridobitvi, prvotno nabavno vrednost in podatke o odtujitvi.

Na podoben nadin se vodi tudi evidenca drobnega inventarja.

28. dlen

VknjiZbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in
morajo biti opravljene najpozneje v mesecu dni od dneva izdaje ali prejetja teh listin,

5e ne knjiZene knjigovodske listine morajo biti priloZene knjigovodski dokumentaciji.

29. ilen

Knjiga prihodkov in odhodkov se lahko vodi rodno ali v elektronski obliki s tem, da se vsaj
ob zakljudku poslovnega leta, ki je enako koledarskemu letu (stanje na dan 3L.I2.),
natisne, podpiSe in arhivira v arhivu ZS.

Registra osnovnih sredstev se ne zakljuduje.

30. Elen

ZS mora ob koncu obradunskega obdobja popisati sredstva in dolgove (v nadaljnjem
besedilu: popis).

Popis po stanju na dan 37.12. opravi tridlanska komisija, ki jo imenuje UO v sestavi
predsednik in dva dlana, najkasneje do 31.1. naslednjega koledarskega leta.



Popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja prisostvuje generalni sekretar, popisu

terjatev in obveznosti pa blagajnik.

Popisni list podpiSejo osebe, ki so opravile popis in predsednik kot odgovorna oseba

d ruStva.

V, Naiin arhiviranja in hramba poslovnih kniig in kniigovodskih listin

31. ilen

Originali knjigovodskih listin in poslovne knjige za tekode leto so arhivirane pri blagajniku'

po sestavi letnega porodila in obravnavi na Skupidini, se vsa knjigovodska dokumentacija
za preteklo koledarsko leto, vkljudno z vsemi porodili vloZi v arhiv ZS.

VL Prehodne in konine doloibe

32. dlen

Z vsebino tega pravilnika se seznani vse dlane UO ZS, vse predsednike in dlane komisij
delovnih teles UO ZS, nadzorni odbor in vse tiste, katerih obveznost se vkljuiujejo
finandno poslovanje.

33. dlen

pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na seji UO ZS in se zadne uporabljati takoj'
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