
 
Na podlagi 25. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011-UPB2) in Slovenskih 
računovodskih standardov 33 (Uradni list RS št. 95/15, 23/17, 57/18 in 74/16) ter v skladu z 
60., 61. in 62. členom Statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije je skupščina ZFS dne 1. 2. 
2019 sprejela 
 
 
 

PRAVILNIK O FINANČNO-MATERIALNEM POSLOVANJU STROKOVNEGA ZDRUŽENJA 
FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije 
(v nadaljevanju: Pravilnik ) ureja organiziranost in vodenje finančno-materialnega poslovanja 
Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) kot ga določajo 
Slovenski računovodski standardi 33 (v nadaljevanju: SRS) in v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje ter s Statutom Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije. 
 
 

II. ORGANIZIRANOST FINANČNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA 
 

2. člen 
Finančno, materialno in blagajniško poslovanje mora biti organizirano tako, da se z vodenjem 
poslovnih knjig in evidenc zagotavlja informiranost o rezultatih poslovanja zunanjim in 
notranjim uporabnikom, organom in članom ZFS, ter za podatke sprejemanja odločitev v 
skladu z izvajanjem dejavnosti ZFS.  
 

3. člen 
Finančno poslovanje ZFS se v večini primerov opravlja negotovinsko preko transakcijskega 
računa, odprtega pri pooblaščeni finančni organizaciji. Vsi nalogi za izplačilo morajo biti 
podpisani s strani predsednika in blagajnika ZFS.  
 

4. člen 
Praviloma se vsa izplačila izvajajo negotovinsko, vendar je zaradi narave nekaterih izdatkov 
izplačilo mogoče opraviti tudi v gotovini. V vseh primerih gotovinskega poslovanja se izda 
davčno potrjen račun v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR (Uradni 
list RS, št. 57/15 in 69/17). Blagajniški maksimum se določi s sklepom predsednika ZFS in s 
potrditvijo izvršilnega odbora ZFS.   
 

5. člen 
Predsednik ZFS skupaj z izvršilnim odborom skrbi za finančno in materialno poslovanje  
ZFS v skladu s Pravilnikom, s SRS in s Statutom ZFS.  
 
 



6. člen 
Vsa računovodska dela v ZFS opravlja pooblaščena oseba – blagajnik ZFS ali zunanji 
računovodski servis.  

7. člen 
Nadzor materialno-finančnega poslovanja ZFS izvaja nadzorni odbor. Nadzorni odbor potrdi 
pravilnost finančnega poročila, ki ga sprejme skupščina. Finančno poročilo mora prikazovati 
resnično stanje o premoženju in poslovanju ZFS ter mora biti sestavljeno v skladu s SRS in z 
določbami Pravilnika. Nadzornemu odboru je ob pregledu finančno-materialnega poslovanja 
treba dati na vpogled vso dokumentacijo.  
 

8. člen 
Finančni načrt pripravi predsednik ZFS skupaj z izvršilnim odborom ZFS do konca decembra 
tekočega leta za naslednje poslovno leto. Najmanj 14 dni pred sklicem skupščine ga posreduje 
nadzornemu odboru ZFS. 

9. člen 
ZFS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnim finančnim načrtom, ki ga 
sprejme najvišji organ ZFS (skupščina) za eno poslovno leto naprej.  
 
S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so razporejeni po virih sredstev, ter njihova 
razporeditev po namenih porabe.  
 
Poslovno leto traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Finančni načrt mora 
vsebovati vire in višino prihodkov ter načrtovane odhodke in njihovo višino. Pri oblikovanju 
višine sredstev v posamezni postavki je treba upoštevati porabljena sredstva v preteklem letu, 
presežek neporabljenih ali preveč porabljenih sredstev, načrt dela, sredstva ZFS za tekoče leto 
in načrt za pridobivanje sredstev.   
 

10. člen 
O višini članarine ZFS odloča skupščina na predlog predsednika ZFS in izvršilnega odbora. 
 

11. člen 
Uporabo sredstev ZFS za aktivnosti, ki niso navedene v finančnem načrtu in sprejete na 
skupščini, lahko odobri izvršilni odbor.  
 

III. POROČANJE O FINANČNO-MATERIALNEM POSLOVANU ZFS 
 

12. člen 
ZFS zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki sta 
določena s Pravilnikom. Podatki se izkazujejo v skladu s standardi SRS.  
 

13. člen 
ZFS vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. 
 
Temeljne poslovne knjige so glavna knjiga in dnevnik knjiženj. 
 
Pomožne poslovne knjige so blagajniški dnevnik, analitična evidenca kupcev in dobaviteljev 
ter register osnovnih sredstev. 



Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. 
 
Knjigovodske listine se nahajajo pri blagajniku ali zunanjem računovodskem servisu.  

 
Finančno poročilo ZFS na skupščini poda blagajnik ZFS ali zunanji računovodski servis.  
 

14. člen 
 
Poslovne knjige vodi ZFS na prostih listih, vezane ali prenesene v računalnik, tako da se lahko 
po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonih.  
 
Poslovne knjige se zaključujejo s stanjem na dan 31. 12., v primeru prenehanja opravljanja 
dejavnosti ZFS oz. statusne spremembe pa z dnem te spremembe.  
 

15. člen 
ZFS mora ob koncu poslovnega leta popisati vsa svoja sredstva in dolgove oziroma obveznosti 
v skladu z veljavnimi SRS in z zakonom, ki ureja društva. Popisni list vsebuje: 

- denar na transakcijskem računu,  
- osnovna sredstva, 
- terjatve od kupcev, 
- obveznosti do dobaviteljev, 
- stanje drugih terjatev in obveznosti,  
- kapital.  

 
Popis stanja na dan 31. 12. opravijo blagajnik ali zaposleni pri zunanjem računovodskem 
servisu in dva člana, ki ju imenuje izvršilni odbor na osnovi sklepa, ki opredeljuje, kdaj se popis 
izvede in termin predložitve popisnega poročila. Popisno poročilo se predloži pred sestavo 
zaključnega računa. Predsednik popisne komisije poda kratko poročilo o izvedenem popisu na 
skupščini ZFS.  
 
Knjigovodsko in dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev mora biti usklajeno 
na dan 31. 12. poslovnega leta še pred sestavo letnega zaključnega računa.  
 

16. člen 
Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedežu ZFS oziroma v kraju delovanja, kjer je 
ZFS registrirano. Če ZFS vodi poslovne knjige knjigovodski servis ali druga oseba, ki ima 
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, so lahko pri knjigovodskem servisu oz. osebi, ki 
opravlja to dejavnost.  

17. člen 
Finančno poročilo mora prikazati resnično stanje premoženja in poslovanja ZFS ter mora biti 
sestavljeno v skladu s SRS, ki jih sprejme pooblaščena organizacija. Finančno poročilo obsega:  

- bilanco stanja, 
- izkaz poslovnega izida,  
- poslovno poročilo, 
- pojasnila z izkazom.  

 
 



18. člen 
Knjigovodske listine se hranijo sledeče: 

- letni računovodski izkazi – trajno,  
- knjigovodske listine, ki so podlaga za knjiženje, in z zakonom predpisane listine – 10 

let, 
- pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine – 5 let, 
- obračuni plač in drugih izplačil fizičnim osebam – trajno. 

 
Glede na čas hranjenja knjigovodskih listin pa je treba hraniti tudi programsko dokumentacijo, 
da je možen kasnejši vpogled v podatke.  
 
Po preteku roka hranjenja se knjigovodske listine uničijo. Sestavi se zapisnik o uničenju 
knjigovodske in računovodske dokumentacije. 
 

IV. DEJAVNOST ZFS 
19. člen 

ZFS opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Nepridobitne dejavnosti zajemajo 
delovanje vodstva in organov ZFS ter interesne dejavnosti. V okviru pridobitne dejavnosti ZFS 
pridobiva finančna sredstva za nepridobitno dejavnost iz:  

- članarin in vpisnin, ki ju plačujejo člani skladno s sklepom, ki ga sprejme skupščina ZFS, 
- izobraževanj s področja fizioterapije (prispevki članov ZFS na izobraževanjih in 

raziskovalno delo), 
- prispevkov pravnih oseb, ki se določijo s sklepom izvršilnega odbora, 
- naslova materialnih pravic in dejavnosti ZFS, 
- proračuna Republike Slovenije za izvajanje javnih pooblastil, 
- javnih sredstev, 
- prispevkov donatorjev in podpornih članov, 
- javnih razpisov, 
- daril in volil, 
- drugih virov.  

 
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami ZFS ter se lahko opravlja v 
obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenov ZFS. 
 

20. člen 
Premoženje ZFS predstavljajo premičnine, nepremičnine in finančna sredstva, ki so last ZFS. S 
premoženjem upravlja izvršilni odbor.  
 

21. člen 
Vsaka delitev premoženja med člane ZFS je nična. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki 
mora ZFS porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.  

 
 
 
 
 
 



V. KONČNE IN PREDHODNE ODLOČBE 
 

22. člen 
Na podlagi pisne vloge lahko izvršilni odbor zainteresiranim članom dovoli vpogled v poslovne 
knjige.  

23. člen 
Za primere, ki v Pravilniku niso opredeljeni, ter v primeru, da katera določba ni dovolj 
podrobna, se uporabljajo SRS standardi ali Zakon o računovodstvu. 
 

24. člen 
V primeru prenehanja delovanja ZFS se po poravnavi vseh obveznosti vse njegovo premoženje 
prenese na sorodno društvo ali zbornico. Sklep o tem sprejme izvršilni odbor ZFS, ki ga pošlje 
v potrditev skupščini ZFS. 
 

25. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme skupščina ZFS.  
 

26. člen 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika sprejme izvršilni odbor ZFS, potrjuje pa skupščina ZFS. Za 
tolmačenje Pravilnika sta zadolžena predsednik in izvršilni odbor ZFS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 1. 2. 2019   Predsednica Združenja fizioterapevtov Slovenije 
       Gabrijela Starc 


