
                                                                                                                              
Na podlagi 26.člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.64/11), določil Slovenskega 
računovodskega standarda 33 - računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah (Uradni list, št. 95/2015 ter 19. člena Statuta Gasilske zveze Ljubljana je 
Skupščina GZ Ljubljana na zasedanju dne 30. 03. 2022 sprejela dopolnjen 
 
 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju 
Gasilske zveze Ljubljana 

 
 
1. Splošne določbe  
 

1. člen 
 
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju (v nadaljevanju: pravilnik) je splošni akt 
Gasilske zveze Ljubljana, vpisano v register društev pod zaporedno številko 2/05-06-
02002-174/2004-4 pri Upravni enoti Ljubljana (v nadaljevanju: zveza). 
 
Ta pravilnik ureja: 

- organiziranost vodenja finančno materialnega poslovanja, 
- vodenje poslovnih knjig, 
- knjigovodske listine, 
- poslovne knjige, 
- popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
- letno poročilo z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, 
- vrednotenje in izkazovanje ekonomskih kategorij, 
- hrambo knjigovodskih listin in poslovnih knjig, 
- blagajniško poslovanje, 
- računovodsko predračunavanje in obračunavanje, 
- računovodsko nadziranje in analiziranje, 
- opredelitev odgovornosti in 
- končne določbe. 

 
 

2. člen 
 

Računovodstvo zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovni in finančni 
uspešnosti zveze ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in 
zunanje uporabnike informacij.  
 
Zveza uporablja pri vodenju poslovnih knjig v načelu Slovenski računovodski standard 
33 ter pravila splošnih računovodskih standardov kar računovodska pravila SRS 33 
podrobneje ne obravnavajo. Kadar so SRS v svoji vsebini dovolj natančni, da jih v 
zvezi ni potrebno konkretizirati, se uporabljajo neposredno.  
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2. Organiziranost in vodenje računovodstva  
 

3. člen 
 
Zveza ni zavezana za revidiranje računovodskih izkazov.  
 
Računovodstvo zveze vodi ter odgovarja pooblaščeni računovodski servis, ki se v 
nadaljevanju s tem pravilnikom imenuje računovodja. Z računovodjem se pisno 
opredelijo obveznosti in odgovornosti.  
 
S pooblaščenim računovodskim servisom se sklene pogodba o vodenju poslovnih knjig 
ter opredeli vse pravice, obveznosti in pristojnosti pogodbenih strank.  
 
 
3. Vodenje poslovnih knjig  
 

4. člen 
 
Zveza vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva.  
 
Za zvezo izdela računovodja kontni plan, ki v njem zagotovi najmanj konte, ki so 
potrebni za izkazovanje premoženjsko finančnega poslovanja in skladni s kontnim 
okvirom, ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo. Kontni plan je priloga k temu 
pravilniku.  
 
V okviru kontnega plana se opredelijo analitični konti, ki izkazujejo ločeno osnovno in 
stransko dejavnost v primerih, ko je to mogoče.  
 

5. člen 
 
V okviru dejavnosti, ki je opredeljena v statutu zveze, zveza opravlja nepridobitno in 
pridobitno dejavnost.  
 
 
Nepridobitna dejavnost  
 
Zveza opredeljuje prihodke in odhodke v poslovnih knjigah, ki so neposreden pogoj za 
doseganje prihodkov od nepridobitne dejavnosti po naslednjih vrstah:  

1. organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi: 
- z načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev, 
- z načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v 

skladu s predpisanimi merili, 
- z načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih 

organizacij, ki so članice zveze, 
- s povezovanjem med članicami GZ in občani na območju, na katerem 

deluje GZ, 
- z izvajanjem nalog, ki sta jih nanjo prenesli država ali občina, 

2. organizira in skrbi za izvajanje preventivne in operativne gasilske dejavnosti 
svojih članic; 
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3. daje mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih 
enot članic;  

4. daje mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z 
gasilsko zaščitno in reševalno opremo;  

5. za posamezno leto lahko določi oblike usposabljanja, ki jih članice vključijo v 
svoje programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne 
pripravljenosti in drugih razlogov, ki temeljijo na oceni ogroženosti občine pred 
požarom ali drugimi nesrečami; 

6. vodi predpisane evidence na področju gasilstva; 
7. sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoženja in oseb članic 

ter v njihovem imenu rešuje odškodninske zahtevke; 
8. obravnava predloge za priznanja in odlikovanja GZL ter GZS in daje mnenje ali 

obrazložitve k tem predlogom; 
9. sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi požarne takse; 
10. organizira in sodeluje pri gasilskih tekmovanjih; 
11. sodeluje s šolami in vrtci na preventivno vzgojnem področju; 
12. skrbi za organizirano delovanje gasilske mladine, članic gasilk in starejših 

gasilcev; 
13. nudi pomoč in skrbi za povezovanje z gasilskimi organizacijami v soseščini; 
14. podeljuje gasilska odlikovanja in priznanja; 
15. opravlja druge naloge s področja varstva pred požarom in gasilstva v skladu s 

predpisi. 
 
 
Pridobitna dejavnost  
 
Pridobitne dejavnosti so navedene v Statutu GZ Ljubljana. 

 
 
 

3.1 Knjigovodske listine  
 

6. člen 
 
Za vsak poslovni dogodek, ki se v zvezi s poslovanjem pokaže v spremembi sredstev 
ali obveznosti do virov sredstev ali v nastanku odhodkov, stroškov in prihodkov se 
pridobi ali sestavi knjigovodska listina (prejeti računi, izdani računi, bančni izpiski, 
blagajniški prejemek in izdatek, blagajniški dnevnik, potrdilo o plačilu, obračun potnih 
stroškov, obračun amortizacije, obračun izplačil plač, obračun izplačil pogodbenih in 
drugih razmerij do fizičnih oseb, temeljnice, obračuni obresti, sklepi organov zveze, 
reverzi, zahtevki ipd).  
 

7. člen 
 
Poslovni dogodki v zvezi, ki vplivajo na sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroške, 
prihodke in odhodke, so: 

- nabava in prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter popravki 
njihovih vrednosti)  

- vplačila in izplačila preko blagajne in transakcijskega računa;  
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- nabava blaga, materiala in storitev;  
- najemanje posojil; 
- nakazila in prejem dotacij, donacij in drugih vrst sredstev ter depozitov;  
- prodaja storitev;  
- finančne naložbe in drugi poslovni dogodki.  

 
Vsak poslovni dogodek, ki izpričuje spremembo pri sredstvih in virih sredstev, 
prihodkih, stroških in odhodkih mora biti izkazan na verodostojni knjigovodski listini.  
 
Knjigovodska listina je verodostojna, če se na njeni podlagi lahko brez dvomov spozna 
naravo in obseg poslovnega dogodka ter če vsebuje vse elemente predpisane v skladu 
z davčno zakonodajo.  

 
8. člen 

 
Za prevzem vseh vrst materialnih sredstev, ki se vodijo kot osnovna sredstva sestavi 
odgovorna oseba, ki jo imenuje predsednik, prevzemni list, ki vsebuje: 

- ime in naslov pravne ali fizične osebe, ki je listino izdala, z datumom in s 
številko; 

- opis poslovnega dogodka s podlago, količino, mersko enoto, ceno in z 
zneskom; 

- podpis osebe, ki je vrsto materialnega sredstva prevzela in 
- druge podatke, če so za vodenje evidenc potrebni. 

 
Prevzemni list priloži računovodja zveze oziroma od predsednika pooblaščena oseba za 
prevzem sredstev k prejetemu računu. 
 
Prejeti računi za opravljene storitve, ki nimajo priloženega delovnega naloga ali druge 
listine o opravljeni storitvi podpiše kot dokazilo in zapiše namen opravljene storitve 
predsednik zveze. 
 
Vso prejeto pošto in zunanje knjigovodske listine prejme tajnik –ca zveze. Če ob 
dobavi posameznih vrst materialnih vrednosti ni zunanje knjigovodske listine, od 
predsednika pooblaščena oseba poskrbi za pridobitev le-te v roku 8 dni ter dobavo 
evidentira na prevzemnem dokumentu. 
 
Prejete račune, ki se nanašajo na prevzem materiala, ki se ne vodi v zalogi in za 
opravljene storitve potrdi s svojim podpisom prejemnik materiala in storitve, 
predsednik zveze pa potrdi račun s podpisom kar pomeni, da je račun od zastopnika 
zveze potrjen in likvidiran. 
 

9. člen 
 
Računovodja, ki vodi poslovne knjige, lahko na podlagi izvirnih knjigovodskih listin 
izdela izvedene knjigovodske listine. Izvedene knjigovodske listine so temeljnice, 
obračun amortizacije, obračun podjemnih in avtorskih pogodb ter drugi obračuni za 
knjiženje v poslovne knjige.  
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10. člen 
 
Prejeti računi, obračuni, potni nalogi in druge knjigovodske listine, ki se predajo 
računovodju za vodenje poslovnih knjig in knjiženje, morajo biti za vodenje poslovnih 
knjig in knjiženje v celoti in pravilno izpolnjeni, opremljeni z ustreznimi podlagami, ki 
utemeljujejo poslovni dogodek ter potrjene s podpisom predsednika zveze ali od njega 
pooblaščene osebe, da je prikaz poslovnega dogodka v listini pravilen, da je listina 
verodostojna, da vsebuje vse potrebne podatke in se lahko evidentira v poslovne 
knjige.  
 

11. člen 
 

Knjigovodske listine računovodja sistematično odlaga po zaporednih številkah, in sicer 
ločeno za: 

- prejete račune, 
- izdane račune, 
- izpiske, 
- stroške dela, 
- blagajna, 
- druge obračune in temeljnice. 

 
Vse prejete knjigovodske listine za vodenje poslovnih knjig, ki jih prejme pooblaščena 
oseba zveze in predsednik zveze pa se le-te nanašajo na potrebo za evidentiranje v 
poslovne knjige preda predsednik zveze oziroma od njega pooblaščena oseba 
računovodju najpozneje v 8-ih dneh od prejema.  
Vse knjigovodske listine, ki jih računovodja prejme, sproti ureja in poskrbi da so 
verodostojna podlaga za vodenje poslovnih knjig. Vsaka vrsta knjigovodskih listin se 
številči v poslovnem in davčnem letu od 1 naprej.  
 
Na podlagi knjigovodske listine računovodja zveze knjiži poslovne dogodke najpozneje 
v mesecu dni od dneva izdaje oziroma prejetja listin.  
 

12. člen 
 
Knjigovodske listine se redno sistematično odlagajo in hranijo za tekoče koledarsko 
leto v računovodskem servisu. Po koncu obračunskega in davčnega leta oz. po 
sprejetju letnega poročila na zboru članov se poslovne knjige arhivirajo na istem 
mestu. Odgovorna oseba za arhiviranje je tajnik zveze.  
 

13. člen 
 
Hramba poslovni knjig in knjigovodskih listin:  
 
Trajno: letna računovodska poročila z izkazom poslovnega izida, bilanco stanja, 
pojasnili in drugimi obračuni, vsa programska dokumentacija in knjigovodske listine za 
nepremičnine, dnevnik in glavna knjiga ter register opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetenih sredstev.  
 
Deset let se hranijo: prejeti in izdani računi, blagajna in izpiski TRR za obdobje, ko 
je gasilska zveza davčni zavezanec za DDV. 
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Pet let se hranijo: prejeti in izdani računi, blagajna in izpiski TRR za obdobje, ko 
gasilska zveza ni davčni zavezanec za DDV.  
 
 
 
3.2 Poslovne knjige  
 

14. člen 
 
Poslovne knjige vodi računovodja v skladu z Zakonom o društvih (Zdru-1 – od 26. do 
29. člen) in v skladu z vsakokratnim veljavnim Slovenskim računovodskih standardom 
(SRS) 33 – računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.  SRS 33 je 
povezan s SRS od 1 di 17 ter od 20 do 23. Vse te standarde zveza uporablja 
neposredno. 

15. člen 
 
Poslovne knjige vodi računovodja po načelih dvostavnega knjigovodstva.  
 
Zveza vodi glavno knjigo s saldakonti dobaviteljev in kupcev v računalniški obliki v 
skladu s PRS 2 ( Pravila skrbnega računovodenja) . 
 

16. člen 
 

Zveza vodi pomožne poslovne knjige v računalniški obliki v skladu s PRS 2 in sicer: 

• Evidenco osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

• blagajno 

• evidenco prejemkov fizičnih oseb 

• evidenco in obračun DDV v obdobju, ko je zveza davčni zavezanec za DDV 

Varovanje osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1) je opredeljeno v posebni pogodbi.  
 

17. člen 
 
Pri vodenju poslovnih knjig zveza pri uporabi kontnega plana opredeli analitične konte 
glede na potrebne evidence ter evidentiranje poslovnih dogodkov za nepridobitno in 
pridobitno dejavnost ter po stroškovnih mestih, kadar je to potrebno in opredeljeno v 
finančnem načrtu zveze.  
 

18. člen 
 

V računalniško vodene poslovne knjige se vnašajo knjigovodski podatki o poslovnih 
dogodkih po časovnem zaporedju in shranjujejo v datotekah (računalniški dnevnik). 
Računalniško vodene poslovne knjige in računalniški dnevniki se natisnejo po potrebi.  
Računalniško vodena glavna knjiga s saldakonti dobaviteljev in kupcev, pomožne 
poslovne knjige v računalniški obliki ter računalniški dnevnik, se shranjujejo v 
ACRONIS oblaku, podatki so zaščiteni s posebnim geslom. Z geslom upravlja 
računovodja in vzdrževalec programske opreme. 
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3.3 Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev  
 

19. člen 
 
V zvezi se poslovno leto ne razlikuje od koledarskega leta, zato se redni popis sredstev 
in obveznosti izvede na koncu poslovnega leta s stanjem 31. decembra ter opravi 
uskladitev knjižnega in dejanskega stanja.  
 
Popis sredstev se opravi od 28. decembra do 1. januarja, razen za vse terjatve in vse 
obveznosti, ki se popišejo med 15. in 20. januarjem naslednjega leta po stanju 31. 
decembra prejšnjega leta.  
 

20. člen 
 

Popisno komisijo imenuje s sklepom predsednik zveze.  
 
Popisno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter dva namestnika.  
 

21. člen 
 
Predsednik in člani popisne komisije so odgovorni: 

- da je dejansko stanje s popisom natančno ugotovljeno, 
- da so popisni listi pravilno izpolnjeni, 
- da je popis opravljen pravočasno, 
- da je zapisnik o popisu pravilen in dostavljen do konca meseca januarja 

naslednjega leta za preteklo koledarsko leto predsedniku zveze,  
- da zapisnik o popisu z opredelitvijo popisnih razlik vsebuje tudi predlog 

evidentiranja popisnih razlik.  
 
Predsednik in člani popisne komisije so odgovorni za izvedbo popisa in verodostojni 
popis za:  
 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  
2. Opredmetena osnovna sredstva  
3. Naložbene nepremičnine  
4. Dolgoročne finančne naložbe  
5. Dolgoročne poslovne terjatve  
6. Sredstva za odtujitev  
7. Kratkoročne finančne naložbe  
8. Kratkoročne poslovne terjatve  
9. Denarna sredstva  
10. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  
11. Dolgove (dolgoročne in kratkoročne obveznosti)  
12. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
13. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  
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Popisni list podpišejo člani popisne komisije, ki so opravili popis ter odgovorni 
predstavnik zveze. Popisni list vsebuje podatke, ki jih za posamezno vrsto sredstev in 
obveznosti do virov sredstev predpisuje SRS 33.  
 

22. člen 
 
Pred začetkom popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov je računovodja 
zadolžen pripraviti popisni komisiji za popis gradivo za izvedbo popisa v skladu s SRS 
33.11. 
 
Popisna komisija je dolžna opraviti popis in sestaviti poročilo v skladu z navodili iz 
prejšnjega člena.  
 
Upravni odbor zveze potrdi in sprejme zapisnik o popisu pred pripravo in sestavo 
letnega poročila za zasedanje skupščine zveze.  
 
 
4. Letno poročilo o poslovanju  

 
23. člen 

 
Letno poročilo o poslovanju zveze pripravi za zasedanje skupščine  zveze predsednik 
zveze, ki ga pred tem preda kot predlog v obravnavo in potrditev upravnemu odboru 
zveze. Poročilo vsebuje obrazložitev o delu zveze na organizacijskem, operativnem in 
finančnem področju v minulem koledarskem in davčnem letu.  
 
Letno poročilo zveze sprejme in potrdi po poročilu nadzornega odbora ter pred 
predajo na AJPES in FURS zbor članov zveze. Letno poročilo vsebuje izkaz poslovnega 
izida in bilanco stanja s pojasnili ter poročilo o delu zveze, za FURS pa obračun davka 
od dohodka pravnih oseb.  
 

24. člen 
 
Računovodja sestavi za zunanje uporabnike in zvezo po stanju na dan 31. decembra 
bilanco stanja v skladu s SRS 20, izkaz poslovnega izida v skladu s SRS 21 in Obračun 
davka od dohodka pravnih oseb po vsakokratni veljavni zakonodaji. 
Letno poročilo z realizacijo finančnega načrta zveze pripravi predsednik zveze. Bilanco 
stanja in letno poročilo sprejme Skupščina GZL na svojem zasedanju. 
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4.1 BILANCA STANJA  
 
SREDSTVA  
 
A Dolgoročna sredstva  
 

 
25. člen 

 
Neopredmetena sredstva, ki se izkazujejo v registru opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih sredstev in zajemajo v zvezi računalniške programe, premoženjske 
pravice, naložbe v tuja opredmetena osnovna sredstva in druga neopredmetena 
sredstva. 
 
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje zveza v registru opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev zemljišča, zgradbe, nepremičnine v 
gradnji, opremo, drobni inventar z vrednostjo nad 500,00 EUR in življenjsko dobo nad 
1 leto ter druga opredmetena osnovna sredstva. 
 
Zveza evidentira neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti, to je po dokumentirani nakupni ceni povečani za nevračljive dajatve, ki 
nastanejo pri pridobitvi tega sredstva. 
 
Če nabavna vrednost ni znana sredstvo oceni priznani cenilec. Če zveza izdela 
osnovno sredstvo samostojno v zvezi, se v vrednost štejejo dejansko nastali stroški. 
 
 
Stroški, kot so velika popravila in povečujejo zmogljivost osnovnega sredstva se 
evidentirajo na povečanje nabavne vrednosti, če se stroški nanašajo le na ohranjanje 
uporabnosti opredmetenega osnovnega sredstva (generalna popravila, obnove fasad, 
streh, instalacij ipd.) zmanjšujejo popravek nabavne vrednosti. 
 
Opredmetena osnovna sredstva prične zveza amortizirati prvi dan naslednjega 
meseca. 
Določitev amortizacijskih stopenj za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva določi upravni odbor zveze. 
 
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva zveza ne prevrednotuje. 
Zveza izkazuje opredmetena osnovna sredstva, pridobljena na podlagi finančnega 
najema po nakupni ceni oziroma po tržni ceni enakega osnovnega sredstva v času 
pridobitve, ki se poveča za nevračljive dajatve, ki jih mora zveza plačati za pridobitev. 
 
Če je zveza pridobila osnovno sredstvo z zamenjavo se ovrednoti po knjigovodski 
vrednosti osnovnega sredstva, ki ga je zveza dala v zamenjavo, pri tem pa se še 
upošteva plačilo ali prejem razlike v denarju.  
 
Za evidentiranje neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev 
uporablja zveza določila SRS 33. 
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26. člen 
 
Zveza evidentira zemljišča, zgradbe in prostore kot naložbene nepremičnine če jih 
oddaja v dolgoročni najem. Naložbene nepremičnine vrednoti zveza po načelu 
nabavne vrednosti, pri opredelitvi amortizacije pa postopa na enak način kot za 
opredmetena osnovna sredstva.  

 
27. člen 

 
V primeru, da bo zveza na podlagi sklepa upravnega odbora odobravala dolgoročna 
posojila, depozite, naložbe v delnice ter druge finančne naložbe bo le-te evidentirala 
na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin med dolgoročnimi finančnimi naložbami 
in jih ne bo prevrednotovala če ne bodo namenjene trgovanju.  
 
V primeru drugačne opredelitve dolgoročnih finančnih naložb bo o tem sprejel sklep 
upravni odbor.  
 

28. člen 
 

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami zveza na podlagi knjigovodskih listin (izdani 
računi, pogodbe ipd.) evidentira dolgoročno dane predujme za opredmetena osnovna 
sredstva in druge, dane varščine, terjatve iz finančnega najema ter druge terjatve iz 
poslovanja. Dolgoročnih poslovnih terjatev zveza ne prevrednotuje.  
 

29. člen 
 
Zveza posluje preko transakcijskega računa, kjer izkazuje denarna sredstva. V 
primeru, da na podlagi sklepa upravnega odbora zveza daje depozite ter podobne 
kratkoročne naložbe jih izkazuje med denarnimi sredstvi.  
 
Med denarnimi sredstvi izkazuje zveza tudi gotovino v blagajni.  
 

30. člen 
 
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje zveza terjatve do članov (neplačana 
članarina za tekoče leto, terjatev za prodano blago in storitve ter druge) do kupcev po 
izdanih neplačanih računih, iz poslovanja za tuj račun (komisijska in konsignacijska 
prodaja) ter druge kratkoročne terjatve iz poslovanja (dani predujmi, varščine, 
terjatve za vstopni DDV, do državnih in drugih institucij ipd.).  

 
31. člen 

 
Zneski dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem 
obdobju ali so že zapadli v plačilo pa še niso plačani, se izkazujejo med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami. Zveza evidentira med kratkoročnimi finančnimi naložbami tudi 
kratkoročne depozite pri bankah in drugih, kratkoročno dana posojila in druge 
kratkoročne finančne naložbe (menice za zavarovanje posojil, vrednostni papirji ipd.).  
 
Terjatev in  naložb zveza ne prevrednotuje.  
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32. člen 
 
Za kratkoročno odložene stroške (najemnina, zavarovanje ipd. za prihodnje leto) ter 
kratkoročno nezaračunane prihodke evidentira zveza zneske med aktivnimi časovnimi 
razmejitvami. Med te evidentira zveza ob koncu leta tudi vrednotnice in DDV od 
prejetih predujmov, v obdobju, ko je zveza davčni zavezanec za DDV.  
 

33. člen 
 

Drobni inventar z dobo koristnosti do enega leta zveza opredeli, če ni njegova 
posamična nabavna cena večja od 500,00 EUR.  
 

34. člen 
  
Občasne vire denarnih sredstev lahko zveza na podlagi odločitve upravnega odbora 
zveze plasira v kratkoročne depozite ali posojila.  
 
Kratkoročne finančne naložbe v posojila in depozite se obrestujejo v skladu s pogoji v 
pogodbah.  
 

35. člen 
 

Računovodja zveze, najmanj enkrat letno in sicer pred sestavitvijo letnega poročila, 
preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne vrste kratkoročne naložbe.  
 
Na podlagi ugotovitev inventurna komisija presodi in predlaga potrebno velikost 
popravka terjatev naložbe.  
 

36. člen 
 
Evidenca terjatev iz poslovanja se zagotavlja v analitični evidenci terjatev. 
Računovodja, ki vodi poslovne knjige, najmanj enkrat letno in sicer pred popisom, 
preveri ustreznost izkazane velikosti posamezne vrste terjatve ter ustrezne podlage, 
kar pripravi za popisno komisijo.  
 
Po stanju na zadnji dan meseca novembra računovodja pošlje za vse odprte terjatve 
uskladitev stanj kupcem. Obrazci (IOP) morajo biti poslani kupcem do 15. decembra.  
 

37. člen 
 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.  
 
Za terjatve, ki niso poravnane ob roku zapadlosti, se izstavijo v roku 15 dni opomini. 
Če terjatve v rokih določenih v opominih niso poravnane se izdajo opomini pred tožbo 
in če v roku ponovno terjatev ni poravnana pripravi računovodja predlog za izvršbo 
terjatev ali za tožbo.  
 
Za opredelitev popravkov in odpisov vrednosti terjatev so potrebne dokazne listine: 
zavrnitev potrditev stanj terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep 
stečajnega postopka in druge ustrezne listine.  
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Za terjatve katerih stroški postopka izterjave bi bili večji kot znaša terjatev se odpravi 
popravek vrednosti na podlagi sklepa zbora članov zveze po zastaranju pa izločitev 
terjatve.  
 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
 
A Sklad  
 

38. člen 
 
Na zvezinem skladu zveza evidentira zneske kot razliko med vrednostjo sredstev in 
vrednostjo dolgov upoštevajoč tudi aktivne in pasivne časovne razmejitve.  
 
Zvezin sklad zajema analitično evidenco:  

- ustanovne vloge v skladu s sklepom o ustanovitvi zvezinega sklada 
- presežek prihodkov nad odhodki  
- nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki in  
- nepokriti presežek odhodkov  

 
Če je znesek nepokritega presežka odhodkov večji od ostalih sestavin zvezinega 
sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov sredstev.  
 

39. člen 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve bo zveza oblikovala v skladu s 
sklepom upravnega odbora in potrditvijo na zasedanju skupščine.  
 
Zveza bo na podlagi sklepa upravnega odbora sprejemala dolgoročne in kratkoročne 
finančne obveznosti (za dobljena posojila) ter dolgoročne in kratkoročne poslovne 
obveznosti (prejeti predujmi in varščine, dolgovi iz finančnega najema, za obresti, za 
kratkoročna posojila, ipd.). Obveznosti, ki jih bo zveza sprejemala morajo biti skladne 
z opravljanjem dejavnosti in finančnim načrtom zveze.  
 
Odložene terjatev za davek ter odložene obveznosti za davek zveza ne bo 
obračunavala.  
 

40. člen 
 
Med kratkoročne pasivne časovne razmejitve evidentira zveza zneske vnaprej 
vračunanih stroškov oziroma odhodkov za obdobje 12 mesecev, za katere še niso 
nastale obveznosti. Sem sodijo tudi zneski kratkoročno odloženih prihodkov za katere 
so že nastale terjatve ali so že bili plačani, vendar še niso izpolnjeni pogoji za njihovo 
pripoznanje v zvezi.  
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4.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
 
4.2.1. Prihodki  
 

41. člen 
 
 Zveza pridobiva vse vrste prihodkov od opravljanja pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti v skladu s SRS 15 in v skladu s statutom zveze. 
Sredstva, ki so nakazana zvezi s strani Mestne občine Ljubljana (na osnovi zahtevkov 
zveze) in so namenjena za nakazilo društvom, se vodijo na prehodnih postavkah v 
razredu 5. Navedena sredstva se nakažejo društvom za redno dejavnost društev, 
točkovnik, za nakup gasilskih vozil, gasilskega orodja, naprav, zaščitne opreme, 
nadgradnje vozil, adaptacije gasilskih domov ter posebej dogovorjenih akcij.  
 
 

42. člen 
  
Zveza evidentira med finančnimi prihodki prihodke od obresti, prihodke od dividend in 
drugih deležev v dobičku, prihodke pri uskladitvi terjatev in obveznosti po sklenjenih 
dogovorih v pogodbah, iz odpisa obveznosti in druge finančne prihodke.  
 

43. člen 
 
Drugi prihodki so neobičajne postavke, popisni presežki, dobički nastali pri prodaji 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter druge podobne 
postavke.  
 
 
4.2.2 Stroški in odhodki  
 

44. člen 
 
Zveza opredeli ali je odhodek iz naslova pridobitne ali nepridobitne dejavnosti na 
osnovi dejstva in okoliščin v vsakem primeru posebej, glede na izpolnjevanje pogojev.  
Zveza za potrebe obračuna Davka od dohodkov pravnih oseb izračuna odhodke, ki se 
nanašajo na nepridobitne prihodke, v sorazmernem delu glede na pridobitne prihodke.  
 

45. člen 
 
Zveza evidentira med stroške materiala: material porabljen pri opravljanju storitev,  
stroške energije, nadomestnih delov, pisarniškega materiala in strokovne literature, 
odpis drobnega inventarja in druge stroške materiala.  
 
Stroški porabljenega materiala se v zvezi pripoznajo v obračunskem obdobju v 
katerem se material nabavi. Zveza pripozna tudi stroške materiala, ki se nanašajo na 
prejšnja leta.  
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46. člen 
 
Stroški storitev se nanašajo na stroške zaračunanih storitev pravnim in fizičnim 
osebam v obračunskem obdobju. Med stroške storitev se upoštevajo tudi: stroški 
nagrad, sejnin, povračil stroškov članicam zveze in drugim fizičnim osebam pri 
opravljanju njene dejavnosti, stroški za sklenjene podjemne in avtorske pogodbe, in 
sicer po sklepu Upravnega odbora.  
 
Med storitve evidentira zveza tudi stroške storitev plačilnega prometa, bančne storitve, 
zavarovalne premije, najemnine in druge vrste storitev.  
 

47. člen 
 
Zveza določa izplačila višin povračil stroškov za delo  fizičnim osebam s sklepom 
upravnega odbora.  
 
Predsednik zveze določa in odobrava izobraževanje ter službene poti v zvezi pri 
opravljanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti.  
  

48. člen 
 
Zveza evidentira med dotacije odstopljena sredstva drugim zvezam, društvom in 
pravnim osebam v skladu s statutom in pogodbami.  
 

49. člen 
 
Odpisi vrednosti - stroški amortizacije se v zvezi obračunajo za opredmetena osnovna 
sredstva in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini stopenj, ki jih določa 
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb. Življenjsko dobo in stopnjo odpisa opredeli z 
zapisom na račun o pridobitvi neopredmetenega sredstva ali opredmetenega 
osnovnega sredstva predsednik.  
 

50. člen 
  
Zveza evidentira v poslovnih knjigah na podlagi ustrezne dokumentacije druge 
odhodke iz dejavnosti, ki jih ne more uvrstiti med stroške materiala in storitev.  
 
Drugi odhodki zajemajo: zneske neobičajnih postavk, popisne primanjkljaje, izgube 
nastale pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ipd.  
 

51. člen 
 
Med finančne odhodke evidentira zveza obresti, odhodke nastale pri uskladitvi terjatev 
in obveznosti po pogodbenih določilih, odpise obveznosti. 

 
52. člen 

 
Med druge prihodke zveza evidentira: prejete odškodnine, prejete pogodbene kazni, 
prihodke iz prejšnjih let, popisne presežke, dobičke nastale pri prodaji opredmetenih 
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev in drugo.  
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53. člen 

 
Davek od dohodkov pravnih oseb evidentira zveza v višini obveznosti za plačilo tega 
davka, ki ga ugotovi za obračunsko obdobje.  
 

54. člen 
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja je razlika med večjim zneskom prihodkov 
in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju zmanjšana za obračunani davek od 
dohodkov pravnih oseb.  
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja je razlika med večjimi odhodki in prihodki v 
obračunskem obdobju.  
 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja se krije iz presežka prihodkov 
iz prejšnjih obračunskim obdobij in zajema tisti znesek presežka prihodkov iz prejšnjih 
obračunskih obdobij, ki ga zveza nameni za pokrivanje odhodkov obravnavanega 
obračunskega obdobja.  
 
Znesek presežka prihodkov iz prejšnjega obračunskega obdobja namenjen za 
pokrivanje odhodkov sprejme skupščina zveze na svojem zasedanju.  
 
 
 
5. Blagajniško poslovanje  
 

55. člen 
 
Zveza ima odprt transakcijski račun pri banki, ki jo potrdi UO zveze  
 
Denarna sredstva prejema zveza na transakcijski račun od pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti kot je opredeljeno v tem pravilniku.  
 
Zveza vodi blagajno v računalniški obliki v skladu z veljavnimi predpisi. Upravni odbor 
določi osebo odgovorno za blagajno in višino gotovine v blagajni. 
 
 
6. Računovodsko predračunavanje in obračunavanje  
 

56. člen 
 
Zveza sprejme s sklepom letni finančni načrt zveze. V okviru letnega načrta zveze je 
opredeljen plan financiranja in predračunski izkaz uspeha.  
 
Vsi računovodski obračuni morajo biti sestavljeni s potrebno skrbnostjo in ob 
upoštevanju sodobnih metod na podlagi vknjižb poslovnih dogodkov iz knjigovodskih 
listin.  
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57. člen 
 
Računovodske obračune izdela računovodja za notranje potrebe zveze ter za zunanje 
uporabnike v skladu s predpisi in dogovori. Lahko pa predsednik zveze poveri izdelavo 
računovodskih izkazov in obračunov drugi pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za 
opravljanje takšne dejavnosti.  
 
Računovodja je dolžan na zasedanju skupščine zveze sprejeto in potrjeno letno 
poročilo z vsemi prilogami predati v zakonitem roku zunanjim uporabnikom poročil in 
davčnega obračuna.  
 
 
7. Računovodsko nadziranje in analiziranje  
 

58. člen 
 
Računovodja je dolžan sproti med letom ugotavljati pravilnost in usklajenost 
poslovanja zveze s predpisi in računovodskim standardom 33 in drugimi splošnimi SRS 
ter predlagati odpravo ugotovljenih nepravilnosti.  
 

59. člen 
 
V zvezi opravi nadzor materialno – finančnega poslovanja nadzorni odbor. Nadzorni 
odbor v svojem poročilu za zbor članov glede finančno materialnega poslovanja 
opredeli najmanj naslednje: 
 

- Ali je letno finančno poročilo sestavljeno na podlagi poslovnih knjig in popisa ob 
koncu poslovnega leta? 

- Ali so poslovne knjige vodene na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin? 
- Ali so o posameznem poslovnem dogodku odločali pristojni organi zveze? 
- Ali so bili pravilno obračunani davki in prispevki in ali so bili tudi pravočasno 

plačani? 
- Ali so bili vsi prejemki zveze nakazani preko transakcijskega računa? 
- Ali so bila vsa plačila izvedena preko transakcijskega računa? 
- Ali je bil opravljen letni popis v skladu s pravili? 
- Ali so poslovne knjige vodene v skladu s pravili in predpisi? 

- Ali je blagajna vodena v skladu s veljavnimi predpisi? 
- Daje predloge in pobude za boljše finančno poslovanje, organizacijo ter 

opravljanje dejavnosti.  
 
8. Opredelitev odgovornosti  
 

60. člen 
 
Dolžnosti in odgovornosti računovodje, ki vodi poslovne knjige zveze so: pravilnost 
vodenja poslovnih knjig, skrb za pravočasno in pravilno evidentiranje poslovnih 
dogodkov na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin ter sklepov organov zveze, 
pravilna izdelava letnih izkazov in obračunov ter pravočasna sestava za obravnavo 
letnih poročil na zasedanju skupščine zveze ter za predajo zunanjim uporabnikom.  
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Zastopnik oz. predsednik zveze je odgovoren za zakonitost poslovanja ter za pravilno 
realizacijo letnih planov zveze in sklepov skupščine zveze.  
 
Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene tudi v prilogi tega pravilnika, ki vsebuje popis 
knjigovodskih listin zveze, roke za prevzem in sestavo, kontrolo in predajo za 
evidentiranje v poslovne knjige.  
 
 
 
 
 
 
9. Končne določbe  
 

61. člen 
 
Za vse druge potrebe v zvezi pri vodenju poslovnih knjig, ki niso opredeljene v tem 
pravilniku se neposredno uporablja SRS 33 in splošni SRS, sočasno pa lahko sprejme 
zveza navodila ter ustrezne sklepe glede ustreznosti evidentiranja poslovnih dogodkov 
v poslovne knjige.  
 

62. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan, ko ga potrdi skupščina zveze, uporablja pa se 
za finančno materialno poslovanje zveze od 1. 04. 2022 dalje.  
 
 
Ljubljana, 30. 03. 2022  
 

 
                                                                        Predsednik  GZ Ljubljana 

            Matjaž Šušteršič 


