POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO
SEVER ZA KOROŠKO

PRAVI LNIK
O FINANČNO – MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA

Slovenj Gradec, 17. april 2009
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Na podlagi 39. člena Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER za Koroško, je bil na
zboru članov društva dne 17. 4. 2009 sprejet

PRAVILNIK
O FINANČNO – MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja načela financiranja in porabe sredstev društva ter poslovanja s finančnimi in
materialnimi sredstvi društva in njihovih organov.
2. člen
Finančno – materialno poslovanje se vodi po tem pravilniku in v skladu z veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo finančno – materialno poslovanje iz društva.
Društvo vodi finančno poslovanje v skladu z določili 4. do 7. odstavka 26. člena Zakona o
društvih (Ur.l. RS 61/2006).
Za vodenje finančnega poslovanja upravni odbor imenuje blagajnika ali sklene pogodbo s
podjetjem, pooblaščenim za to dejavnost. Za posamezne naloge finančnega poslovanja so
pooblaščeni predsednik, podpredsedniki, sekretar in blagajnik društva.
Blagajnik najmanj enkrat letno pisno poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru in
zboru članov društva.
II. PRIDOBIVANJE SREDSTEV
3. člen
Osnovni in trajni vir pridobivanja sredstev je članarina. Sredstva članarine so skupna last
članov društva in niso vračljiva.
Drugi viri pridobivanja sredstev so :
-

sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva in prihodkov prireditev v
skladu s predpisi,
sredstva pridobljena z darili in volili,
iz javnih sredstev ( sredstev proračuna za delovanje društva oz. Zveze SEVER v javnem
interesu),
obresti od denarnih sredstev,
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-

drugi načini v skladu z zakonom (donatorstvo, sponzorstvo, prostovoljni prispevki,
prispevki članov za konkretne aktivnosti in podobno).
III. PORABA SREDSTEV
4. člen

Sredstva društva so namenjena financiranju njegove dejavnosti in dejavnosti njegovih
organov. Njihova poraba se predvidi s finančnim načrtom.
Upravni odbor in blagajnik so odgovorni za izvajanje finančnega načrta in za gospodarno
upravljanje s sredstvi.
Letne finančne načrte, v katerih se razporedi sredstva, sprejema na predlog upravnega
odbora zbor članov društva. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, mora presežek porabiti za dejavnosti, ki so opredeljene v letnem
finančnem načrtu in statutu društva.
Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.
5. člen
Društvo poravnava obveznosti oziroma si zagotovi poravnavo svojih terjatev:
1. s plačili v gotovini,
2. s plačili oziroma s poravnavami z nakazili.
1. PLAČILA V GOTOVINI
6. člen
Društvo zaračunava v gotovini ali izterjuje terjatve iz drugih naslovov do zneskov, določenih s
predpisi o plačevanju v gotovini in blagajniškim maksimumom.
O pridobljenih sredstvih oziroma o opravljenem plačilu se izda ustrezno listino.
7. člen
Dvigovanje gotovine iz transakcijskega računa za izplačila mora biti v skladu s predpisi o
plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom.
8. člen
Obveznosti do fizičnih oseb se lahko plačujejo z gotovino, če je to v skladu s predpisi o
evidentiranju in izplačevanju računov fizičnim osebam ter s predpisi o plačevanju z gotovino.

3

2. PLAČILA Z NALOGI ZA PRENOS
9. člen
Društvo mora obveznosti poravnati v pogodbenem oziroma predpisanem roku prek svojega
računa z nalogi za prenos in drugimi plačilnimi instrumenti, določenimi s predpisi.
Upravni odbor pooblasti osebe, ki potrjujejo in odobrijo (likvidirajo) dokumentacijo finančno –
materialnega poslovanja.
V. IZPLAČEVANJE MATERIALNIH STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
10. člen
Materialni stroški v zvezi z delom se iz sredstev društva izplačujejo:
-

članom upravnega odbora in drugih organov društva ter
članom društva za stroške, ki so jih imeli v zvezi s poslovanjem oziroma delom društva.

Za izplačilo vrste in višine materialnih stroškov se uporabljajo določila Pravilnika o osnovah
in merilih za urejanje izdatkov in povračil za potovanja v Republiki Sloveniji in tujini Zveze
SEVER.
VI. MATERIALNO POSLOVANJE
11. člen
S premičninami in nepremičninami, ki so last društva, upravlja upravni odbor društva.
Sklepe o nakupu, prodaji, odstopu ali odpisu sredstev, sprejema upravni odbor društva.

VII. ODGOVORNOST ZARADI KRŠITVE FINANČNIH PREDPISOV
12. člen
Poleg odgovornosti pri opravljanju nalog, opredeljenih v prejšnjih členih, so blagajnik in
pooblaščene osebe odgovorni tudi za izvajanje določb iz tega poglavja:
1. za organizacijo dela v zvezi z izdajanjem, prejemanjem in kroženjem ustreznih listin na
način, ki zagotavlja ažurnost poslovanja,
2. za ravnanje z denarjem,
3. za razpolaganje z denarnimi sredstvi na računu društva,
4. za izvajanje predpisov o materialnem poslovanju.
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VIII. NADZOR NAD FINANČNO – MATERIALNEM POSLOVANJU
13. člen
Nadzorni odbor društva najmanj enkrat letno pregleda finančno in materialno poslovanje
društva in o tem sestavi zapisnik ter o ugotovitvah poroča upravnemu odboru in zboru
članov.
Vsak član društva lahko upravnemu odboru predlaga vpogled v finančno in materialno
poslovanje društva.
IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme zbor članov društva.
15. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po postopku, ki je s statutom določen
za sprejemanje splošnih aktov.

V Slovenj Gradcu, dne 17. 4. 2009.
PREDSEDNIK
Vinko MLINŠEK
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