
Na podlagi dolo b slovenskega ra unovodskega standarda 33 - 
ra unovodske re itve za dru tva (Sprejet na strokovnem svetu 

Slovenskega in tituta za revizijo 11.04.1996) in v skladu z dolo bami 
statuta karate kluba Bre ice je na predlog upravnega odbora karate kluba 

Bre ice na redni seji dne 02.02.2007 skup ina sprejela  

PRAVI LNI K O FI NAN NO MATERI ALNEM POSLOVANJU  
KARATE KLUBA BRE I CE  

I . SPLO NE DOLO BE

  

1. len 
Karate klub Bre ice (nadalje: dru tvo) organizira in vodi knjigovodstvo in 
poslovne knjige, kot dolo ata Slovenski ra unovodski standard 33 - 
ra unovodske re itve za dru tva in ta pravilnik.   

2. len 
Ta pravilnik ureja predvsem naslednja vpra anja: 
· vire za financiranje dejavnosti,

 

· sprejemanje finan nega na rta,

 

· izvr evanje finan nega na rta,

 

· poslovne knjige in knjigovodske listine; 
· knji enje

 

· hranjenje poslovnih listin;

 

· popis sredstev in virov sredstev - inventura 
· letno poro ilo;

 

· ocenjevanje sredstev, virov, prihodkov in odhodkov;

 

· odgovornost ra unovodskih in finan nih delavcev;

  

I I. VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI

  

3. len 
Viri za financiranje dejavnosti dru tva so javna sredstva, lanarina in 
vpisnina,dohodki iz materialnih pravic in dejavnosti, darila in volila, 
prispevki donatorjev in drugi viri.   

I I I . SPREJEMANJE FI NAN NEGA NA RTA

  

4. len 
Poslovno leto dru tva traja od 1.januarja do 31.decembra teko ega leta. 
Finan ni na rt sprejme skup ina dru tva za eno poslovno leto naprej. e 
se letni finan ni na rt ne sprejme do za etka poslovanja, se dejavnost 
dru tva financira na podlagi finan nega na rta preteklega leta, toda 
najve 6 mesecev.  

Finan no poro ilo obravnava in potri skup ina dru tva najkasneje v 6 
mesecih po zaklju ku poslovnega leta.  



5. len 
Upravni odbor dru tva lahko med letom finan ni na rt spremeni v skladu z 
gibanjem prihodkov in odhodkov.   

I V. I ZVR EVANJE FI NAN NEGA NA RTA

  
6. len 
Izvajanje finan nega na rta vodi in usklajuje upravni odbor. Naloge 
upravnega odbora so: 
· s posebnimi sklepi sprejema podrobna dolo ila za uresni itev 
posameznih postavk prihodkov in odhodkov v skladu s predpisi: vi ina 
potnih stro kov, kilometrine, na rt nakupov opreme, podrobnej i finan ni 
na rti za posamezne akcije in drugo, 
· dolo a blagajni ki maksimum (to je najvi ji znesek gotovine, ki se sme 
hraniti v ro ni blagajni), 
· sprejema in popravlja metodologijo finan nega poro ila razen tistega 
dela, ki je e opredeljen z slovenskim ra unovodskim standardom 33 - 
ra unovodske re itve za dru tva, zakonskimi in podzakonskimi predpisi, 
· sprejema finan na poro ila posameznih akcij oziroma postavk, 
· pripravlja finan no materialna poro ila za ob ni zbor rodu.

  

7. len 
Za pravilno izvajanje finan nega na rta je odgovoren odredbodajalec, ki je 
po pravilih dru tva njegov predsednik. Ta lahko za izvajanje finan nega 
na rta pooblasti drugega upravnega odbora za finan no in materialno 
poslovanje.  

8. len 
Sredstva razporejena v finan nem na rtu se lahko uporabijo samo na 
podlagi soglasja odredbodajalca. Naloge odredbodajalca so: 
· skrbi za pravo asno in pravilno vpla ilo prihodkov,

 

· skrbi za namensko tro enje sredstev, 
· podpisuje pogodbe,

 

· odobrava izpla ila in podpisuje naro ilnice, ra une, potrdila, situacije, 
potne naloge, odlo be o nakupu opreme in druge dokumente, ki so 
podlaga za izpla ila in knji enje, 
· nadzira finan no in materialno poslovanje blagajnika in knjigovodje in 
skrbi, da je v skladu s predpisi, 
· skrbi, da se v roku in v skladu z navodili upravnega odbora, tem 
pravilnikom ter z zakonskimi predpisi pripravijo predvidena poro ila v 
zvezi z izvr evanjem finan nega na rta in stanjem sredstev in virov.  

V. POSLOVNE KNJIGE IN KNJIGOVODSKE LISTINE

  

9. len 
Dru tvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, ki 
obsega knjigo prejemkov in izdatkov, knjigo terjatev in obveznosti ter 
register osnovnih sredstev. Knji be so lahko izpeljane ro no ali 



ra unalni ko.  

10. len 
Pri vodenju poslovnih knjig dru tvo upo teva poleg zakonitih predpisov 
splo na ra unovodska na ela: stalnost, doslednost in evidentiranje 
sprememb v trenutku nastanka. Vpisi v poslovne knjige morajo biti 
asovno zaporedni, popolni, pravilni in a urni. Gotovinski prejemki in 

izdatki morajo biti vpisani takoj.   

Knjigovodske listine 
11. len 
Dru tvo vodi poslovne knjige na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, 
ki pomenijo pisni izraz poslovnih sprememb (nakup, prodaja, dobava, 
prevzem itd). Knjigovodska listina se sestavi za vsak poslovni dogodek.  

Izvirna knjigovodska listina ima: 
· ime in po potrebi naslov tistega, ki jo je izdal;

 

· ime in tevilko ter po potrebi tudi ifro listine;

 

· datum in kraj izdaje; 
· imena oseb, ki sodelujejo v poslovnem

 

dogodku oziroma so poobla ene 
predstavljati sodelujo e v poslu; 
· opis poslovnega dogodka s predstavitvijo vsebine;

 

· podpise oseb, poobla enih za podpis listine;

 

· druge podatke glede na potrebe oziroma okoli ine.

  

12. len 
Glede na kraj sestave so izvirne knjigovodske listine tiste listine, ki se 
sestavljajo na kraju poslovnih dogodkov pri drugih pravnih ali fizi nih 
osebah ali znotraj organizacijskih delov.  

13. len 
Izvedene knjigovodske listine nastajajo v ra unovodski slu bi in sicer s 
knjigovodskimi podatki, upo tevanimi v knjigovodstvu na podlagi izvirnih 
knjigovodskih listin.  

Knjiga prejemkov in izdatkov  

14. len 
Knjiga prejemkov in izdatkov ima lo ene stolpce po vrstah prejemkov in 
izdatkov, tako da omogo a ob povezavi z drugimi evidencami in popisom 
sredstev ter obveznosti do virov sredstev hitro sestavitev izkaza uspeha 
ob koncu leta.  

15. len 
Z ra unalnikom vodena knjiga prejemkov in izdatkov, je tako 
organizirana, da je mo no kontrolirati knji enje in da je mogo e kadarkoli 
dobiti sliko na zaslonu ali odtis na papirju za katerikoli postavko ali pa 
pregled celotne poslovne knjige. 



 
Knjiga terjatev in obveznosti  

16. len 
Knjiga terjatev in obveznosti je raz lenjena po njihovih vrstah. Podatki o 
terjatvah in obveznostih ter njihovi poravnavi se vpisujejo najmanj enkrat 
mese no.  

Izpiski o spremembah stanja na iro ra unu  

17. len 
Kot poslovno dokumentacijo dru tvo vodi tudi po asovnem zaporedju 
urejene izpiske o spremembah na transakcijskem ra unu. Za promet 
preko transakcijskega ra una je treba k posameznemu izpisku prilo iti 
knjigovodsko listino o vsakem prejemku in izdatku. e ima dru tvo 
hranilno knji ico, mora biti stanje v bilanci skladno s stanjem v tej knji ici.  

Register osnovnih sredstev; 
18. len 
Dru tvo vodi register osnovnih sredstev. Vanj se vpi e registrska tevilka 
osnovnega sredstva, datum pridobitve, naziv, podatke o listini o pridobitvi, 
prvotno nabavno vrednost in podatke o odtujitvi. Revalorizacijo - 
prevrednotenje in popravke vrednosti dru tvo opravi v okviru 
vsakoletnega popisa in to zabele i na popisnem listu (ne v registru 
osnovnih sredstev).  

VI . KNJI ENJE

  

19. len 
Podlaga za knji enje je lahko izvirna knjigovodska listina, njena kopija, 
fotokopija, overjeni prepis ali ustrezna oblika odtisa iz 
telekomunikacijskega prenosa. Kopija knjigovodske listine, nastala skupaj 
z izvirnikom zunanje knjigovodske listine, mora imeti ig in podpis kot 
izvirnik.  

20. len 
Knji be v poslovnih knjigah morajo biti opravljene najkasneje v enem 
mesecu od dneva, ko so bile izdane ali sprejete v knjigovodstvo. Poslovne 
knjige vodi dru tvo na prostih listih, vezane ali prene ene v ra unalnik, 
tako da se po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonu. Poslovne knjige se 
zaklju uje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja 
opravljanja dru tvene dejavnosti, oziroma statusne spremembe pa z 
dnem te spremembe.  

21. len 
Besedila in tevilke na knjigovodskih listinah se ne smejo popravljati tako, 
da bi njihova verodostojnost postala dvomljiva. Popravlja se s 
pre rtavanjem prvotnih besedil oziroma zneskov. Tak popravek opravi 



oseba, ki je izdala knjigovodsko listino in ga hkrati vnese v vse izvode 
knjigovodske listine, popravke parafira oseba, ki jih je opravila.   

22. len 
Blagajni ke in druge listine, ki izpri ujejo denarne poslovne dogodke, se 
ne sme popravljati, treba jih je uni iti in sestaviti nove.  

23. len 
Nalogi za izvajanje se sestavljajo na standardiziranih obrazcih, s tem da je 
njihova vsebina prilagojena vrstam poslovnih dogodkov, ki jih nalagajo 
oziroma spro ajo. Sem spadajo potni nalog, nalog za izpla ilo gotovine, 
nalog za brezgotovinsko pla ilo ipd. Ker se po poslovnem dogodku 
sestavijo knjigovodske listine kot podlaga za knji enje, se s pomo jo 
izdanih nalogov preverja pravna veljavnost oziroma upravi enost izdanih 
knjigovodskih listin.  

VII. POPIS SREDSTEV IN VIROV SREDSTEV -  INVENTURA

  

24. len 
Ob koncu poslovnega leta, to je po stanju 31.12., se usklajeno 
knjigovodsko stanje sredstev in virov dru tvo primerja z dejanskim, s 
popisom ugotovljenim stanjem.  

25. len 
Razen popolnega popisa sredstev in virov ob koncu poslovnega leta se 
popolna oziroma delna inventura opravlja tudi: 
· ob prevzemu oz. predaji dol nosti oseb, ki imajo v rokah materialne in 
denarne vrednosti, ki so predmet prevzema oz. predaje, 
· ob statusnih spremembah,  
· ob spremembi cen proizvodov in blaga,

 

· v drugih primerih, ki jih dolo ajo predpisi.

  

26. len 
S popisom se lahko pri ne do 30 dni pred koncem poslovnega leta, vendar 
je treba v takih primerih v popisne liste pozneje na podlagi verodostojnih 
knjigovodskih listin vpisati vse spremembe stanja sredstev, nastale od 
dneva popisa do konca poslovnega leta.  

27. len 
Popis opravi komisija, ki jo imenuje upravni odbor. Podrobnej a navodila 
za popis izda komisiji odredbodajalec.  

28. len 
Popisna komisija ima predsednika in vsaj dva lana. Predsednik in lani 
popisne komisije ne smejo biti osebe, ki opravljajo blagajni ko ali 
knjigovodsko delo.  

29. len 



lani popisne komisije so odgovorni za resni nost s popisom 
ugotovljenega stanja, pravilno sestavitev popisnih listov, pravo asen popis 
in pravilnost poro ila o popisu.  

30. len 
Popisni listi vsebujejo: 
· osnovna sredstva,

 
· zaloge materiala in blaga,

 

· terjatve do kupcev,

 

· obveznosti do dobaviteljev,

 

· vrednostne papirje,

 

· denarna sredstva v blagajni in v banki, 
· stanje drugih terjatev in obveznosti.

  

Na popisnih listih morajo biti podatki, ki jih za posamezno vrsto 
predpisujejo slovenski ra unovodski standard 33 - ra unovodske re itve 
za dru tva.  

31. len 
Delo pri popisu obsega: 
· ugotavljanje, merjenje, pre tevanje in natan nej e opisovanje 
materialnih vrednosti v naravi ter vpisovanje teh podatkov na posebej 
pripravljene obrazce - popisne liste; 
· denarno obra unavanje popisnih materialnih vrednosti;

 

· ugotavljanje razlik med dejanskimi stanji, ugotovljenimi s popisom in 
stanji, izkazanimi v knjigovodstvu, kakor tudi ugotavljanje vzrokov takega 
neskladja; 
· druga dela, nujna za popis sredstev in njihovih virov. 

   

32. len 
Podatki iz knjigovodstva oz. iz ustreznih evidenc o koli inah in vrednostih 
se vpi ejo v popisne liste ele, ko je opravljen naturalni popis. 
Ra unovodja in delavci, ki opravljajo knjigovodsko delo oz. delavci, ki 
vodijo ustrezne evidence, ne smejo dajati knjigovodskih podatkov popisni 
komisiji, dokler se ne prepri ajo, da je kon an naturalni popis materialnih 
vrednosti, za katere se zahtevajo ti podatki. Po kon anem popisu je 
dovoljeno popraviti samo o itne napake.   

33. len 
Po kon anem popisu mora sestaviti popisna komisija poro ilo o popisu. 
Poro ilo dostavi knjigovodji in mu poleg poro ila odda e popisne liste.  

Poro ilo komisije vsebuje: 
· mnenje o ugotovljenih primanjkljajih oz. prese kih in predlog glede 
na ina knji enja le-teh, 
· pripombe in izjave lanov rodu, odgovornih za materialne in denarne 
vrednosti, o ugotovljenih inventurnih razlikah, 



· predlog komisije za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti 
pri materialnem poslovanju in druge ugotovitve oz. pripombe.  

Obravnavanje in sklepanje o poro ilu o popisu  

34. len 
Upravni odbor obravnava poro ilo o popisu, mnenje nadzornega odbora o 
tem poro ilu in sprejme ustrezne sklepe: 
· o na inu knji enja ugotovljenih prese kov,

 

· o na inu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev,  
· o odpisu, popravkih vrednosti, dvomljivih, spornih, neizterljivih in 
zastarelih terjatev,  
· o drugih dejstvih v zvezi s popisom.  

Na podlagi prejetih dokumentov uskladi knjigovodja knjigovodsko stanje 
sredstev in njihovih virov z njihovim dejanskim stanjem, ugotovljenim v 
poro ilu o popisu. Uskladitev se opravi s stanjem ob koncu poslovnega 
leta, pri uskladitvi se upo teva dolo be predhodnega lena.   

VI I I . LETNO PORO I LO

  

35. len 
Letno poro ilo zajema ra unovodske izkaze in pojasnila k tem izkazom. 
Obvezna ra unovodska izkaza za dru tvo sta: 
· bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov 
sredstev ob koncu poslovnega leta,  
· izkaz uspeha, ki je pregled prihodkov in odhodkov v poslovnem letu.

 

Letno poro ilo sestavi dru tvo najkasneje do konca februarja naslednjega 
leta.  

IX. OCENJEVANJE SREDSTEV, VIROV, PRIHODKOV IN ODHODKOV

  

Sredstva  

36. len 
Dru tvo v poslovnih knjigah ocenjuje osnovna sredstva (ta so lahko 
opredmetena ali neopredmetena) v skladu s predpisi in slovenskim 
ra unovodskim standardom 33 - ra unovodskimi re itvami za dru tva.  

37. len 
Dru tvo vodi nabavne vrednosti vseh kupljenih in brezpla no prejetih 
osnovnih sredstev v poslovnem letu kot stro ek investiranja. Za te zneske 
se v okviru dru tvenega sklada (op.: prej poslovni sklad) oblikuje sklad 
osnovnih sredstev, ki se zmanj uje za obra unane redne in izredne 
popravke vrednosti osnovnih sredstev.  

38. len 
Dru tvo obra unava popravek vrednosti osnovnih sredstev po 



amortizacijskih stopnjah, ki jih dolo i upravni odbor glede na dobo 
koristnosti osnovnega sredstva.   

39. len 
Osnova za obra un popravka vrednosti osnovnih sredstev je njihova 
nabavna vrednost oz. lastna cena.  

Nabavno vrednost tvori: 
· fakturna vrednost dobavitelja,

 

· odvisni stro ki iz naslova nabave, 

 

· stro ki priprave za uporabo nalo be.

  

40. len 
V primeru, ko se lastni proizvod uporablja kot osnovno sredstvo oz. e gre 
za izdelavo v lastni re iji, tvori osnovo za obra un popravka vrednosti 
ugotovljena lastna cena. V to se vra una: vrednost porabljenega materiala 
in vsi stro ki, ki se lahko pripi ejo zadevni nalo bi, namenjeni za lastne 
potrebe. V lastno ceno se lahko vklju ijo: 
· neposredni stro ki izdelave zadevne nalo be, 

 

· ustrezen del posrednih stro kov, 

 

· neto odhodki financiranja za financiranje proizvodnje elementov 
materialne nalo be do njenega aktiviranja.   

Lastna cena, dolo ena na tak na in, ne sme biti ve ja od nabavne cene 
enakega ali podobnega proizvoda ali storitve. Kot osnova za obra un 
popravka vrednosti se uporabi ni ja vrednost.   

41. len 
Ob dodatnih vlaganjih se vrednost osnovnih sredstev pove a za znesek 
vlaganj.   

42. len 
Dru tvo lahko osnovna sredstva, ki jih na osnovi sklepa upravnega odbora 
trajno vzame iz uporabe, proda oziroma odstopi drugim zainteresiranim 
pravnim ali fizi nim osebam in sicer na osnovi razpisa, ali zbiranja ponudb 
ali njihove vloge (pro nje).   

43. len 
Drobni inventar in embala o se odpi e v celoti ob za etku uporabljanja. 
Vsaka nabava pisarni kega materiala je stro ek.   

Terjatve in obveznosti  

44. len 
Terjatve in obveznosti se vodijo na ustreznih stolpcih v zneskih 
ugotovljenih na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin.  

45. len 



Prese ek se ugotavlja in izkazuje v skladu s slovenskim ra unovodskim 
standardom 33 - ra unovodske re itve za dru tva.    

X. HRANJENJE LETNI H PORO I L I N LI STI N

  
46. len 
Letno poro ilo - zaklju ni ra un je treba hraniti trajno.   

47. len 
Poslovne knjige vodene z ra unalnikom je treba odtisniti, zvezati in 
arhivirati.  

48. len 
Prodajne in kontrolne bloke, pomo ne obra une in podobne knjigovodske 
listine je treba hraniti najmanj dve leti, knjigovodske listine pla ilnega 
prometa najmanj tri leta, knjigovodske listine, na podlagi katerih se knji i 
in z zakonom predpisane listine najmanj pet let.  

49. len 
Odvisno od asa hranjenja knjigovodskih listin je treba pri ra unalni kem 
obravnavanju podatkov hraniti tudi programsko dokumentacijo.   

XI . ODGOVORNOST RA UNOVODSKI H I N FI NAN NI H DELAVCEV

  

50. len 
Osebe, odgovorne za pravilno vodenje knjigovodstva in upravljanje s 
sredstvi dru tva so odredbodajalec, blagajnik oz.sekretar in knjigovodja.  

Odredbodajalec (glej 7. len) je odgovoren za pravilno likvidacijo 
knjigovodskih listin, tako da preveri njihovo zakonitost, resni nost in 
skladnost s sprejetimi odlo itvami rodovih organov.  

Blagajnik oz.sekretar je odgovoren za pravilno uporabo finan nih 
predpisov s podro ja blagajni kega poslovanja in za pravilno izpolnjevanje 
blagajni kih listin.  

Knjigovodja je odgovoren za pravilno, to no in a urno vodenje poslovnih 
knjig, za pravilno izpolnjevanje knjigovodskih listin in evidenc ter za 
pravilno sestavo predloga letnega poro ila.  

XII . KON NE DOLO BE

  

51. len 
Za nove primere, ki v pravilniku niso opredeljeni ter v primeru, da kak na 
dolo ba ni dovolj podrobna, se uporabi neposredno slovenski ra unovodski 
standard 33- ra unovodske re itve za dru tva.  



52. len 
Upravni odbor po potrebi izda podrobnej a navodila za izvajanje tega 
pravilnika.   

52. len Ta pravilnik je bil sprejet dne 02.02.2007 in se uporablja od 
1.1.2007 dalje.    

Dubravko Smiri

 

predsednik 
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