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Na podlagi določb slovenskega računovodskega standarda 21., 33 in 36. člena Statuta športne zveze 
Slovenj Gradec je Izvršni odbor Športne zveze Slovenj Gradec dne 23. aprila 2007 sprejel  

 

 

PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja organiziranost in vodenje finančno materialnega poslovanja Športne zveze Slovenj 
Gradec (v nadaljevanju Zveze) in sicer: 

 vire za financiranje dejavnosti, 

 sprejemanje programa in finančnega načrta, 

  izvrševanje finančnega načrta, 

 finančno, materialno poslovanje 

 popis inventarja in materiala – inventura, letno poročilo, 

 odgovornost računovodskih in finančnih delavcev. 

 

II VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

2. člen 

Premoženje Zveze predstavljajo premičnine, nepremičnine in finančna sredstva, ki so last Zveze. S 
premoženjem upravlja IO. 

Vsaka delitev premoženja med člane Zveze je nična.  

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora Zveza porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je 
bila ustanovljena. 

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:  

 s članarino  

 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze  

 z darili in volili  

 s prispevki donatorjev  

 iz javnih sredstev in  

 iz drugih virov.  

3. člen  

Zveza lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 
določata 22. in 23. člen Zakona o društvih:  

 opravlja lahko le tisto pridobitno dejavnost, ki je določena v statutu,  

 dejavnost mora biti povezana s cilji in nalogami zveze, opredeljenimi v statutu,  

 opravlja jo lahko le v obsegu, ki je potreben za doseganje teh ciljev in nalog.  

Pri opravljanju pridobitne dejavnosti je zveza dolžno upoštevati vse predpisane pogoje in standarde, ki 
veljajo za opravljanje takšne dejavnosti za gospodarske in druge pravne subjekte.  
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Finančno in materialno poslovanje pridobljeno z opravljanjem pridobitne dejavnosti se vodi in 
izkazuje ločeno 

4. člen  

V skladu z določbami 6. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb je zveza dolžno plačevati 
davek od dobička, ki ga doseže z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Obveznost za davek od dobička 
ugotavlja na osnovi davčne bilance.  

5. člen  

Ob upoštevanju načela nepridobitnosti mora zveza presežek donosov nad stroški, ki jih ustvari z 
neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, porabiti le za uresničevanje ciljev in nalog, 
določenih v statutu zveze.  

 

III. SPREJEMANJE PROGRAMA IN FINANČNEGA  NAČRTA 

6. člen 

Predlog programa in finančnega načrta zveza pripravi vsako leto za tekoče leto najkasneje do 1. marca. 

7. člen 

Finančno poslovanje obsega: 

 sprejem in uresničevanje programa in finančnega načrta dejavnosti zveze, 

 vodenje knjigovodstva o dohodkih in odhodkih in vseh poslovnih sredstvih v skladu s  
predpisi za zveze, 

 vodenje statistične evidence o dohodkih in izdatkih na osnovi klasifikacije dohodkov in 
izdatkov, 

 sprejem zaključnega računa, 

 poslovanje in evidenca o gospodarjenju z drugimi sredstvi, ki niso prikazana v finančnem 
načrtu. 

Program dejavnosti zveze in finančni načrt se predlaga za koledarsko leto. 

8. člen 

Finančni načrt zveze obsega naslednje glavne postavke: 

 dohodki: 

 iz javnih sredstev 

 s prispevki donatorjev in 
sponzorjev 

 iz dejavnosti Zveze 

 z opravljanjem storitev 

 z darili in volili 

 s članarino 

 in drugih virov 

 odhodki 

 odhodki za dejavnost zveze po 
posameznih nalogah, oz. strokovnih 
mestih 

 stroški delovanja zveze 

 stroški programov zveze 

 stroški nabave osnovnih sredstev 

 materialni stroški 

 druge storitve 

 nagrade 

 drugi stroški 
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IV. IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 

9. člen 

Izvajanje finančnega načrta vodi in usklajuje izvršni odbor. Naloge izvršnega odbora so: 

 s posebnimi sklepi sprejema podrobna določila za uresničitev posameznih postavk 
prihodkov in odhodkov v skladu s predpisi: načrt nakupov opreme, podrobnejši finančni 
načrti za posamezne aktivnosti in drugo, 

 sprejema in popravlja metodologijo finančnega poročila razen tistega dela, ki je že 
opredeljen z slovenskim računovodskim standardom 33 - računovodske rešitve za ZVEZE, 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, 

 sprejema finančna poročila posameznih aktivnosti oziroma postavk,  

 pripravlja finančno materialna poročila za občni zbor zveze 

Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost pregleda nad uporabo sredstev in pravico opozarjati organe 
zveze na nepravilnosti in po potrebi predlagati ustrezne ukrepe. 

10. člen 

Pravico razpolaganja s finančnimi sredstvi imajo odredbodajalci. Odredbodajalci so predsednik (prvi), 
podpredsednik (drugi) in strokovni delavec pooblaščen za poslovodske naloge (vodja, oz. direktor), ki 
podpisujejo finančne in materialne listine, ter so odgovorni za uresničevanje finančnega načrta. 

Pooblaščeni strokovni delavec je dolžan za naročila, ki presegajo vrednost 500 EUR pridobiti soglasje 
enega od ostalih odredbodajalcev. 

11. člen 

Naloge odredbodajalcev so: 

 da v mejah predpisov in v skladu s finančnim načrtom razpolaga s sredstvi finančnega načrta, 

 da kontrolira finančno in materialno poslovanje zveze,  

 da opravlja v zvezi z uresničenjem finančnega načrta druge zadeve, za katere je pristojen po 
posebnih predpisih ali sklepih, 

 da skrbi za varnost celotnega premoženja zveze, 

 da redno ali na zahtevo poroča ustreznim organom o stanju uresničenja finančnega načrta, 

 da predlaga ustreznim organom zaključni račun. 

12. člen 

Finančno-materialne storitve za zvezo izvaja pooblaščeni računovodski servis, oziroma pooblaščeni 
računovodja, po pogodbi. Računovodske storitve so: 

 da na podlagi predpisov in po pismenih nalogih odredbodajalca ravna s sredstvi finančnega 
načrta, 

 da organizira in vodi evidenco o finančnem načrtu, 

 da po potrebi in na zahtevo pripravlja poročila o uresničenju finančnega načrta ter zaključni 
račun, 

 da skrbi za pravočasno obračunavanje začasnih izplačil in zavrnitev neuporabljenih sredstev. 

Izvajalec finančno materialnih storitev je za svoje delo odgovoren odredbodajalcem in Izvršnemu 
odboru zveze.. 
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V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE 

13. člen 

Zveza vodi finančno-materialno poslovanje po sistemu dvostavnega knjigovodstva v smislu določil 
tega pravilnika za vsa sredstva, ki jih pridobiva za uresničevanje programa svoje dejavnosti. 

14. člen 

Celotno finančno poslovanje se opravlja preko poslovnega računa zveze pri banki Koper d.d.banki. 

Vsak dohodek in izdatek mora biti dokumentiran. Izplačila se lahko uresničijo na podlagi naloga za 
izplačilo, ki ga izda odredbodajalec. 

15. člen 

Nalog za izplačilo se lahko izda samo v skladu s finančnim načrtom in znesek ne sme prekoračiti 
skupnih sredstev v finančnem načrtu in razpoložljivih sredstev na poslovnem računu. 

Nalog za izplačilo mora vsebovati: 

 namen izplačila, 

 znesek izplačila, 

 organizacijo ali osebo, v korist katere se izplačilo opravi, 

 datum in podpis odredbodajalca. 

Nalog odredbodajalca je lahko na dokumentu ali pa na posebnem obrazcu. 

16. člen 

Vsako izplačilo mora biti utemeljeno z ustreznim dokumentom (račun, potrdilo itd.), izdanim s strani 
pravne ali fizične osebe, ki je opravila dobavo ali storitev. 

Za izplačila, za katera ni originalnega dokumenta, je potreben pismeni nalog Izvršnega odbora zveze, 
da se izdatek lahko prizna. Izvršni odbor zveze lahko predhodno odobri izplačila, ki jih ni mogoče 
dokumentirati. 

17. člen 

Zveza vodi naslednje knjige o finančno-materialnem poslovanju: 

 glavno knjigo (knjiga prihodkov in odhodkov), 

 knjiga blagajne, 

 knjigo osnovnih sredstev in inventarja. 

18. člen 

Ob zaključku leta sestavi računovodski servis oziroma računovodja zaključni račun o uresničenju 
finančnega načrta. Zaključni račun se sestavlja po isti klasifikaciji, po kateri so opredeljeni dohodki in 
odhodki. 

19. člen 

Nadzor in pregled uresničenja finančnega načrta zveze opravlja Nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor mora izvesti pregled finančno-materialnega poslovanja oziroma izvrševanja 
finančnega načrta zveze najmanj enkrat letno. 

Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti v finančnem poslovanju, predloži Izvršnemu odboru predlog 
o potrebnih ukrepih za ureditev poslovanja, o tem pa obvesti tudi Občni zbor zveze. 
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VI. POPIS INVENTARJA IN MATERIALA 

20. člen 

Premoženje, ki je izročeno zvezi v upravljanje, sestavljajo inventarni predmeti in potrošni material. 

21. člen 

Inventarni predmeti so tisti premični nepotrošni predmeti, ki trajajo pri normalni porabi dalj kot eno 
leto. 

Drobni inventar, ki nima pogojev iz prejšnjega odstavka, ter predmeti za neposredno potrošnjo, so 
potrošni material. 

22. člen 

S premoženjem zveze upravljajo odredbodajalci. Odgovorni so za pravilno vzdrževanje in uporabo 
premoženja. 

23. člen 

Računovodski servis oziroma računovodja  vodi evidenco o stanju in vrednosti premoženja. Za 
evidenco inventarja in materiala se vodijo knjige po 17. členu tega pravilnika. 

24. člen 

Na koncu leta se opravi reden popis  celotnega inventarja in potrošnega materiala. Ugotovljeno stanje 
pa se primerja s knjigo inventarja. Popis opravi inventurna komisija, potrdi pa Izvršni odbor zveze. 

25. člen 

Če se pri rednem ali izrednem popisu ali pri prevzemu ugotovi presežek ali primanjkljaj pri 
inventarnih predmetih, o tem odloča in sklepa Izvršni odbor zveze. 

Presežek se vnese v ustrezno evidenco kot sredstva. Primanjkljaj mora odgovorna oseba opravičiti, ali 
pa povrniti v vrednosti, ki jo določi Izvršni odbor zveze. Na ta način vplačane zneske se vpisati kot 
dohodek od prodaje inventarja. Če odgovorna oseba opraviči primanjkljaj, se ta odpiše po postopku iz 
26. člena pravilnika. 

Če odgovorna oseba ne povrne primanjkljaja iz prejšnjega odstavka v 15 dneh po naročilu, mora 
Izvršni odbor zveze ustrezno ukrepati. 

26. člen 

Izrabljenost in neuporabnost inventarnih predmetov ugotovi Izvršni odbor zveze. Če Izvršni odbor 
ugotovi, da inventarni predmeti ne ustrezajo več svojemu namenu zaradi zastarelosti ali 
neuporabnosti, se odpišejo. 

Če Izvršni odbor ugotovi, da se inventar in material, ki je predložen za odpis lahko proda, se tak 
inventar in material po odpisu proda. O načinu prodaje odloča Izvršni odbor. Če odpisani predmeti po 
mnenju Izvršnega odbora nimajo nikakršne vrednosti ali se niti na drugi javni prodaji niso mogli 
prodati, se taki predmeti oddajo v predelavo ali se uničijo. 

Protivrednost za prodane odpisane inventarne predmete se  knjiži kot dohodek od prodanega 
inventarja. 

 

VII. MATERIALNA IN DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

27. člen 

Za škodo, nastalo s tem, da se je proti predpisom razpolagalo s sredstvi finančnega načrta ali da sta se 
proti predpisom uporabljala premoženje in material, so nerazdelno odgovorni odredbodajalci in 
računovodski servis oziroma računovodja.  
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28. člen 

Računovodski servis oziroma računovodja sme opraviti samo tista izplačila, ki imajo zakonsko podlago 
in so v skladu s tem pravilnikom.  

Če računovodja meni, da odredba za izplačilo ne ustreza zahtevam prvega odstavka tega člena, mora 
na to opozoriti odredbodajalca in zahtevati od njega ponoven pismeni nalog. Ponoven pismeni nalog 
za izplačilo mora računovodja uresničiti, to pa takoj sporočiti Izvršnemu odboru zveze. 

Izvršni odbor mora v osmih dneh po tem, ko prejme od računovodje sporočila o uresničenju 
ponovnega pismenega naloga, izdati pismeno odločbo, s katero potrdi izplačilo ali razveljavi izplačilo 
naloga. 

Če Izvršni odbor razveljavi izplačilni nalog, mora odredbodajalec, ki je odredil izplačilo, povrniti 
izplačani znesek. 

Računovodja ni odgovoren za neveljavna izplačila, če ravna po prvem odstavku tega člena. 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Pravilnik tolmači Izvršni odbor zveze, navodila za uporabo pa po potrebi dajejo računovodski servis 
oziroma računovodja in odredbodajalci zveze. 

30. člen 

Pravilnik je bil sprejet na 6. seji Izvršnega odbora dne, 23. aprila 2007 in velja od dneva sprejema. 

 

 

 

Evid. št.: ŠZ-05-2007-5  
Slovenj Gradec, 24. aprila 2007 

 

 

 

Športna zveza Slovenj Gradec 
Izvršni odbor 

Bogdan Gabrovec, predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


