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Na podlagi 60. člena Statuta Rokoborske zveze Slovenije  je Skupščina na svoji 

redni letni seji dne 9.12.2017 sprejela 

 

 

 

PRAVILNIK O FINANČNO-MATERIALNEM POSLOVANJU ROKOBORSKE 

ZVEZE SLOVENIJE (RZS) 

 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE: 
 

1. Člen 
 

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju Rokoborske zveze Slovenije 
(nadaljevanju RZS), ureja finančno-materialno poslovanje in notranjo kontrolo v RZS. 

Pravilnik določa: 

 osnovna načela finančno-materialnega poslovanja in notranje kontrole, 

 naloge pri izvajanju finančno-materialnega poslovanja, 

 osnovna načela za pripravo finančnega načrta, 

 pooblaščene osebe za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi, 

 poslovne knjige, 

 poročila  

 Arhiv oz. dokumente, ki jih hrani RZS. 
 

2. člen 
 

Osnovna načela finančno-materialnega poslovanja in notranje kontrole: 

S tem pravilnikom se zagotavlja zakonitost in učinkovitost finančno-materialnega 
poslovanja, zanesljivost finančnih podatkov in informacij, točnost in popolnost 
knjigovodskih listin, upravljanje in varovanje sredstev in premoženja RZS. 

Izvršilni odbor ter nadzorna komisija so dolžni stalno spremljati in nadzorovati 
namensko porabo finančnih in materialnih sredstev, ter se pravočasno, hitro in 
ustrezno odzvati na vsako nepravilno, negospodarno, neučinkovito in neuspešno 
dejanje v okviru finančno-materialnega poslovanja. 
 

3. člen 
 

Naloge pri izvajanju finančno-materialnega poslovanja: 

 pripravlja strokovne podlage za delo RZS  pri pripravi finančnih načrtov, 

 ugotavlja odstopanja od finančnega načrta in predlaga ukrepe v primeru 
neskladnosti, 

 priprava in obrazložitve letnega poročila o realizaciji finančno-materialnega načrta 
RZS 

 izvedba nalog v okviru izvrševanja le-tega. 

 zagotavljanje, da so knjigovodske listine izpolnjene v skladu s predpisi in navodili, 

 preverjanje upravičenosti in zakonitosti obveznosti, ter izdelava odredbe za plačilo   

 obveznosti iz naslova pravno veljavnih knjigovodskih listin, 
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 pripravljanje obračuna stroškov in izdelava odredbe za plačilo, 

 analiziranje porabe sredstev, priprava predlogov načrta nabav, 

 skrb za učinkovitost in gospodarnost RZS, 

 evidentiranje knjigovodskih listin. 
 

4. člen 
 

Osnovna načela za pripravo finančnega načrta: 
Priprava finančnega načrta 

Finančni načrt RZS se pripravi v sodelovanju z ostalimi odbori in komisijami, v skladu 
z navodili, ter v skladu z internimi akti RZS. V obrazložitvi finančnega načrta so 
predstavljeni cilji, politika in ukrepi za posamezno proračunsko leto, v nadaljevanju 
pa so podrobno obrazložene potrebe glede proračunskih sredstev za izvedbo 
predvidenih programov, projektov in nalog.  

V kvantitativnem delu, ki je prikazan v obliki tabel, so planirani odhodki po vrstah, 
projektih in nalogah. Obsega sredstva za realizacijo programov po projektih, po 
načrtih nabav in gradenj. 
 

5. člen 
 

Izvrševanje finančnega načrta 
Finančni načrt se izvršuje s predložitvijo knjigovodskih listin, ki opredeljujejo poslovne 
dogodke. Za knjigovodsko listino po tem pravilniku se šteje vsak dokument, na 
podlagi katerega se neposredno ali posredno plačujejo finančna sredstva na ali iz 
računa RZS, ali pa v nastanku odhodkov ali prihodkov. 
 
Vrste knjigovodskih listin so: 

 pogodba, 

 naročilnica, 

 račun, 

 prevzemnica, dobavnica, 

 nalog za službeno potovanje oz. obračun naloga za službeno potovanje, 

 druge listine, na podlagi katerih se izplačujejo finančna sredstva z računa RZS. 
 

II. DOKUMENTI V FINAČNO MATERIALNEM POSLOVANJU 
 

6. člen 
 

Pogodba 

Pogodbo pripravi sekretar, predsednik ali zunanji sodelavec RZS, ki je zadolžen za 
izvedbo naročila. V pogodbi je obvezno določen odgovorni delavec - skrbnik 
pogodbe, ki nadzoruje izvajanje pogodbe ter kontrolira in potrjuje račune in situacije, 
ki se nanjo nanašajo. Postopke pri sklepanju pogodb in njihovo realizacijo odobri 
izvršilni  odbor in nadzorni odbor RZS. 
K pogodbam, v katerih je predvideno predplačilo, so poleg soglasja izvršilnega 
odbora in nadzornega odbora obvezno priloženi tudi instrumenti finančnega 
zavarovanja. 
Original podpisane pogodbe in dodatke k pogodbi se skupaj arhivira pri RZS. 
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7. člen 
 

Naročilnica 

Naročilnica je listina, s katero se naroča blago ali storitve manjše vrednosti. Pri izdaji 
naročilnice se upošteva limit, ki je določen na sestanku izvršilnega odbora RZS. 

Za naročilo, ki presega vrednost 500 EURA, se mora brezpogojno pridobiti soglasje 
izvršilnega odbora RZS, ki v svojem zapisniku seje, tudi potrdi nakup sredstev oz. 
materialnih dobrin, ki so po nakupu last RZS. 

Za naročilo oz. plačilo pisarniškega materiala v vrednosti do 70 EURA ni potrebna 
odobritev nakupa s strani izvršilnega odbora RZS, ampak nakup izvrši administrativni 
delavec RZS, ter se pri tem ravna kot dober gospodar in racionalno izbira artikle, ki 
bodo nabavljeni za potrebe RZS. 

Kadar se izvršilni odbor RZS odloči, da se bo izvršil nakup materialnih sredstev večje 
finančne vrednosti, se določi skrbnik nabave. Skrbnik nabave je član izvršilnega 
odbora RZS in skrbi, da se naročilo izvede po načelu dobrega gospodarja in v okvirju 
finančnega plana RZS, ki je za to nabavo določen.  

Skrbnik nabave sredstev je dolžan pridobiti najmanj tri (3) uradne predračune, za 
nabavo  

teh materialnih sredstev. Nato se izvršilni odbor RZS na svoji seji odloči, kje bo 
naročil to materialno dobrino in pod kakšnimi pogoji se bodo sredstva naročila. 
Podpisnik računa je predsednik ali sekretar  RZS. 
 

8. člen 
 

Račun  

Račun je knjigovodska listina, ki pri izdajatelju dokazuje nastanek terjatve za prodane 
poslovne učinke, pri prejemniku pa nastanek obveznosti za prejete dobrine. 

Vsi prejeti računi, obračunske situacije, interne temeljnice, bremepisi, dobropisi, 
obračun obresti, pravnomočne sodbe, sklepi o izvršbi in odločbe DURS- a za 
nepravočasna plačila obveznosti (v nadaljevanju: računi) se pri RZS evidentirajo v 
knjige prejetih računov. Knjige prejetih računov vodi računovodski servis RZS. 

Evidence v knjigah prejetih računov se vodijo po datumu prejema in zaporedni 
številki. Vsak račun mora imeti žig, iz katerega je razviden datum prejema.  

Računi se takoj zavedejo v knjige prejetih računov in se dajo na pregled in potrditev s 
strani odgovorne osebe RZS. 

Sekretar mora pregledati prejete račune takoj po prejemu in ugotoviti ali je 
fakturirana dobava blaga ali storitev oziroma cena na računu v skladu z dogovorom 
in ali je bila dobava količinsko in kakovostno izvedena v skladu z izdanim naročilom. 
V primeru, da je bila dobava izvršena v skladu z naročilom, potrdi to s podpisom na 
računu, ter navede datum podpisa. Likvidiranim računom priloži ustrezne listine in jih 
poda v računovodski servis na knjiženje. 
 

9. člen 

 
Nalog za službeno potovanje 

Za izstavljanje in podpisovanje potnih nalogov pri RZS sta odgovorna predsednik in 
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sekretar RZS, ali pa oseba, ki je član izvršilnega odbora RZS in ga predsednik ali 
sekretar  RZS pooblasti (pismeno!) za podpis potnih nalogov. 

Načrtovanje, odobritve in evidenco potovanj članov RZS  po Sloveniji in v tujino 
odloča  izvršilni odbor  RZS na svojih sestankih. 

Nalog za službeno potovanje se izstavi v dveh izvodih pred potovanjem, na 
predpisanem obrazcu nalog za službeno potovanje . Nalog mora biti pravilno 
izpolnjen, izpisana relacija ter podpisan in pečatiran s strani pooblaščenih oseb za 
podpisovanje potnih nalogov pri RZS. Po končanem potovanju najkasneje pa v 3 
dneh po izvršenem potovanju in 7 dneh, če je bilo potovanje v tujino, posreduje član, 
ki je izvršil potovanje v korist RZS poročilo in listine, potrebne za obračun potnih 
stroškov za potovanje neposredno sekretarju ali predsedniku RZS. Član RZS s 
podpisom jamči za pravilni prikaz stroškov potovanja, predvsem za datum odhoda in 
vrnitve ter vseh ostalih stroškov potovanja. 

Oseba ali izvršilni odbor RZS,  ki je odredila potovanje, posreduje potni nalog z 
listinami sekretarju, ki izvrši kontrolo listin in v roku treh dni po vrnitvi s službenega 
potovanja v Republiki Sloveniji oz. v roku sedmih dni po vrnitvi s službenega 
potovanja v tujini pripravi obračun. Izplačila se vrše elektronsko in se nakažejo na 
TRR. Potni nalog in ostali dokumenti vezani za potovanje (stroški nočitev, 
prehrane…) se arhivirajo pri RZS oziroma v računovodskem servisu. 

Če predsednik, sekretar, član izvršilnega odbora  RZS, ali oseba, ki je določena s 
strani izvršilnega odbora RZS izvrši službeno potovanje v korist RZS s svojim 
osebnim avtomobilom, se tej osebi povrne kilometrina, ki je predpisana v uradnem 
listu RS za tekoči mesec ( velja za potovanja v korist RZS po Sloveniji in v tujino!). 
Stroški se povrnejo na osnovi potnega naloga, ki je overjen s strani pooblaščene 
osebe za podpisovanje potnih nalogov pri RZS. Sekretar te potne naloge da v 
obračun in jih predloži v letnem  obračunu kot stroške, ki so nastali v zvezi z 
nalogami, ki so se opravljale v korist RZS. 
 

10. člen 
 

Blagajniški maksimum, oz. znesek gotovinskega poslovanja: 

izvršilni odbor RZS na svojem sestanku v začetku koledarskega leta določi višino 
blagajniškega maksimuma (mora pa biti v skladu s predpisanimi zakoni o 
blagajniškem maksimumu!). Skrbnik oz. sekretar je zadolžen za varnost denarja, ki 
ga hrani pri sebi in ga lahko uporabi za nakup sredstev, ki jih odobri izvršilni odbor 
RZS. 

RZS posluje brez blagajne. 

 

III.  POOBLAŠČENE OSEBE ZA RAZPOLAGANJE Z MATERIALNIMI IN 

FINANČNIMI SREDSTVI RZS 
 

11. člen 

 
Podpisniki pogodb in naročilnic: 

Za prevzemanje obveznosti v breme RZS so odgovorni podpisniki pogodb in 
naročilnic, ki jih določi IO RZS ( predsednik, sekretar, pogodbeni računovodski servis 
in pooblaščeni podpisniki s strani IO  RZS). 

Prevzemanje obveznosti, ki presegajo zagotovljena sredstva s finančnim načrtom, se 
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šteje za hujšo kršitev. Predlagatelji odredb so pri pripravi odredbe dolžni preveriti, če 
so potrebna finančna sredstva zagotovljena in če je knjigovodsko listino, ki je 
podlaga za plačilo, vsebinsko potrdil  IO RZS. 

Odredbe za plačilo podpisuje predsednik, sekretar ali član IO RZS, ki ga pooblasti IO 
RZS. Predsednik, sekretar ali član IO RZS, ki ga pooblasti IO RZS odgovarja za 
zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe finančnih sredstev 
RZS. 
 

IV. POSLOVNE KNJIGE 
 

12. člen 

 
Poslovne knjige in analitične evidence morajo zagotavljati spremljanje poslovanja in 
prikaz izida poslovanja s sredstvi financ RZS, s sredstvi pridobljenimi iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu in sredstvi iz naslova prodaje, menjave in nakupa 
premoženja. 

Poslovne knjige, ki se vodijo, opredeljuje pravilnik o računovodstvu. Računovodski 
servis vodi knjigo prejetih računov, knjigo izdanih naročilnic ter ostale evidence 
potrebne za letna poročila AJPES in DURS-a.  
 

13. člen 
 
Knjiga prejetih računov mora vsebovati naslednje podatke:  

 zaporedno številko, 

 datum prejema dokumenta, 

 originalno številko dokumenta, 

 datum izstavitve dokumenta, 

 naziv dobavitelja (ime in sedež), 

 davčno številko izdajatelja dokumenta, 

 vrednost računa z vračunanim DDV, 

 morebitne opombe. 
 

14. člen 
Knjiga izdanih naročilnic: 

Evidenco izdanih naročilnic za RZS vodi pogodbeni računovodski servis z RZS. 
Izdane naročilnice v imenu RZS se vodijo v poseben zvezek pod datumom, 
zaporedno številko, ter opisom naročila in zneskom. 

 

V. POROČILA 

 
15. člen 

 
Sekretar in računovodski servis izdeluje poročila o realizaciji finančnega načrta. 
Poročila se posreduje enkrat krat letno IO RZS, ter  skupščini RZS. 
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VI. DOKUMENTI, KI JIH HRANI RAČUNOVODSKI SERVIS 

 
16. člen 

 
RZS hrani naslednje dokumente: 

 načrt nabav  

 načrt prodaje, menjave in nakupa premoženja, 

 izvod sklenjenih pogodb, 

 naročilnice, potni nalogi, dokumenti o izplačilu dnevnic, računi za nabavljeno 
opremo… 

 poročila o realizaciji finančnega načrta RZS. 
Navedene dokumente hrani računovodski servis v arhivu RZS za predhodno in 
tekoče leto, skladno s predpisi o pisarniškem poslovanju. 
 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 
17. člen 

 
Za dodatna pojasnila tega internega pravilnika je pristojen IO RZS. 
 

18. člen 
 
Pravilnik o finančnem-materialno poslovanju je bil sprejet na redni letni skupščini 
RZS dne  9.12.2017.  
Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema. 
 
 
 

Pečat RZS 
 
 
 
Sekretar RZS                                                                         Predsednica RZS 
Stanislav Šernek                                                                    Suzana Majcen Dvoršak 
 
 


