
 
 
Številka: 020-4/2006/2 
Datum: 6. 4. 2010 
 
 
Na podlagi 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 s 

spremembami in dopolnitvami) in v skladu z 8. členom Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, 

št. 79/99, ZJF) ter Pravilnikom o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb 

neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS.ŠT. 119/2004) 

izdajam 

 

PRAVILNIK O FINANČNEM POSLOVANJU INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik ureja organiziranost in način vodenja finančnega poslovanja ter notranje kontrole 

pri Informacijskem pooblaščencu (v nadaljevanju Pooblaščenec). 

 

2. člen 
 

Pravilnik za finančno poslovanje opredeljuje: 

1. osnovna načela finančnega poslovanja in finančne kontrole Pooblaščenca, 

2. odgovorne osebe, 

3. organiziranost in način vodenja finančnega poslovanja Pooblaščenca, 

4. osnovna načela za pripravo letnega finančnega načrta Pooblaščenca, 

5. kontrolo zakonitosti, upravičenosti, smotrnosti ter namenske porabe proračunskih 

sredstev in nadzor nad finančnim poslovanjem, 

6. pravice in odgovornosti pooblačenih oseb za razpolaganje z materialnimi in 

finančnimi sredstvi, 

7. prerazporejanje pravic porabe, 

8. vrste knjigovodskih listin, ki jih pooblaščenec uporablja pri poslovanju in so podlaga 

za evidentiranje poslovnih dogodkov in porabo proračunskih sredstev, postopke 

priprave, obdelave, evidentiranja in kontrole knjigovodskih listin,  

9. krogotok knjigovodskih listin in roke za njihovo posredovanje v nadaljnjo obdelavo 

službi za javno računovodstvo Ministrstva za finance, 

10. vrste in način vodenja analitičnih evidenc pri odgovornih delavcih, 

11. poročanje o porabi proračunskih sredstev, 

12. način arhiviranja in rok hrambe knjigovodskih listin in evidenc in 

13. notranje kontrole. 

 

 

II. ORGANIZIRANOST IN NAČIN VODENJA FINANČNEGA POSLOVANJA 
 

3. člen 
 
V skladu s sprejetimi akti Pooblaščenca, ki določajo notranjo organizacijo in sistemizacijo 

Pooblaščenca, se vodenje finančnega poslovanja izvaja na sedežu Pooblaščenca. Oseba 

zadolžena za vodenje financ (v nadaljevanju: finančnik) vodi finančno poslovanje 

Pooblaščenca, usklajuje in usmerja delo pri pripravi in izvrševanju proračuna Pooblaščenca 

ter vodi potrebne finančne evidence. 

 



Finančnik izvaja finančno poslovanje v enotnem računalniško podprtem računovodskem 

programu (v nadaljevanju MFERAC). 

 

Računovodstvo za potrebe Pooblaščenca vodi sektor za javno računovodstvo na Ministrstvu 

za Finance Republike Slovenije. 

 

 

Naloge finančne službe 
 

4. člen 
 

Finančnik izvaja naslednje naloge: 

1. koordinira in pripravlja skupni predlog finančnega načrta Pooblaščenca, 

 

2. koordinira izvrševanje finančnega načrta Pooblaščenca: 

 

 daje predloge na dinamizirano oceno kvot za Pooblaščenca, ki jih pripravi 

Ministrstvo za finance, 

 pripravlja mesečne likvidnostne načrte za Pooblaščenca, 

 kontrolira realizacijo odhodkov, ugotavlja odstopanje od finančnega načrta, kvot in 

mesečnih likvidnostnih načrtov in z ugotovitvami seznanja Pooblaščenca. 

 

3. skupaj z generalnim sekretarjem koordinira pripravo letnega poročila o realizaciji 

finančnega načrta, 

4. skupaj z generalnim sekretarjem pripravi zaključni račun v povezavi z Ministrstvom 

za finance, 

5. koordinira izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev 

6. opravlja operativne finančne naloge: 

 

 pripravlja finančne elemente predobremenitev FEP, 

 pripravlja prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti, 

 predlaga v proračunu odpiranje novih vrstic - kontov, 

 preverja upravičenost in zakonitost obveznosti v breme uporabnika in pripravlja 

odredbe za plačilo obveznosti, 

 skrbi, da skrbniki pogodb oziroma naročil preverijo dokumentacijo, ki je podlaga za 

nastanek obveznosti in za izplačilo, 

 daje mnenja o skladnosti finančnih določb z veljavnimi predpisi pred podpisovanjem 

pogodb, 

 obračunava potne stroške, 

 skrbi za pregled realizacije finančnega načrta, 

 pripravlja predloge za prerazporeditev neporabljenih sredstev v okviru finančnega 

načrta, 

 opravlja druge naloge po posebnih navodilih pooblaščenca. 

 
 
III. ODGOVORNE OSEBE 
 
 
Podpisniki knjigovodskih listin in njihovo nadomeščanje 
 

5. člen 
 

Pooblaščenec prevzema pogodbeno obveznost s podpisom pogodbe ali naročilnice. 

 



Pogodbe podpisuje pooblaščenka oziroma v njeni odsotnosti od nje pooblaščeni 

odredbodajalec. 

 

Naročilnice, ki se nanašajo na porabo sredstev Pooblaščenca, podpisuje pooblaščenka. V 

njeni odsotnosti naročilnico podpiše pooblaščen javni uslužbenec 

 

Potni nalog: 

 pri nalogu za službeno potovanje je potrebno pridobiti podpis neposrednega vodje, 

predstojnika ter odredbodajalca in žig. Kadar se nalog za službeno potovanje nanaša na 

pooblaščenko se podpiše kot neposredni vodja, predstojnik ter odredbodajalec od njega 

pooblaščeni delavec, ter obratno, ko se nalog za službeno potovanje nanaša na 

pooblaščenega delavca, se kot neposredni vodja, predstojnik in kot odredbodajalec 

podpiše pooblaščenka. 

 V drugem delu naloga za službeno potovanje - obračun stroškov potovanja, se podpiše 

delavec, za katerega se odreja službeno potovanje, in pooblaščenka oziroma od nje 

pooblaščeni delavec ter finančnik.  

 

Delavec, za katerega se odreja službeno potovanje, ne sem biti hkrati tudi odredbodajalec. V 

primeru, da je delavec, za katerega se odreja službeno potovanje, hkrati tudi 

odredbodajalec, je dolžan pridobiti za odredbodajalca drugo pooblaščeno osebo. 

 

Vsi zaposleni, ki so skrbniki proračunskih postavk in pogodb, morajo imeti v primeru svoje 

odsotnosti, določene osebe, ki jih nadomeščajo. Seznam zaposlenih, ki so skrbniki 

proračunskih postavk in pogodb ter seznam zaposlenih, ki jih nadomeščajo v primeru njihove 

odsotnosti se hranijo pri finančniku. 

 
 
Skrbnik proračunske postavke – odredbodajalec 
 

6. člen 
 

Za koriščenje sredstev na določeni proračunski postavki je odgovoren skrbnik proračunske 

postavke/konta (v nadaljevanju skrbnik proračunske postavke), ki skrbi za usklajeno, 

pravočasno, strokovno utemeljeno in namensko porabo sredstev na posamezni proračunski 

postavki. Skrbnik proračunske postavke je odredbodajalec za izplačilo iz te proračunske 

postavke, oziroma od njega pooblaščeni delavec. 

 

Finančnik je dolžan preveriti, če so na proračunski postavki zagotovljena potrebna finančna 

sredstva in če je knjigovodsko listino, ki je podlaga za izplačilo, potrdil. 

 

Odredbe za izplačilo podpisuje odredbodajalec, ki je pooblaščen za razpolaganje s sredstvi 

Pooblaščenca. Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in 

namembnost porabe proračunskih sredstev in je dolžan preveriti, če so potrebna finančna 

sredstva zagotovljena. 

 

Odredbodajalec odredbo podpiše potem, ko jo je predhodno podpisal predlagatelj odredbe, 

ki s podpisom prav tako jamči za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost 

porabe proračunskih sredstev in da so sredstva zagotovljena. 

 

Odredbodajalce za izplačilo iz proračuna določi pooblaščenka na predpisanem obrazcu – 

kartonu odredbodajalcev. Karton odredbodajalcev se izpiše v treh izvodih. En izvod se hrani 

pri finančnem delavcu, drugega dva pa sektor za javno računovodstvo pri Ministrstvu za 

finance. 

 



Odredbodajalec lahko s pooblastilom prenese skrbništvo nad proračunskimi postavkami tudi 

na druge zaposlene. 

 

Evidenco skrbnikov proračunskih postavk in seznam zaposlenih, ki jih nadomeščajo v 

primeru njihove odsotnosti, vodi finančnik. 

 

 

Skrbnik pogodbe oziroma naročila - predlagatelj 
 

7. člen 
 

Skrbnik pogodbe oziroma naročila (v nadaljevanju skrbnik pogodbe) je zadolžen za 

spremljanje pogodbe, kontrolo prejetega blaga in opravljenih storitev oziroma del in 

vsebinsko kontrolo listin, ki so podlaga za izplačilo iz proračuna. 

 

Finančnik je dolžan prejete knjigovodske listine pregledati takoj po prejemu, najpozneje pa v 

petih dneh od prejema. Pregled vsebuje preveritev najmanj naslednjih podatkov: 

 cena, 

 količina, 

 kakovost, 

 rok dobave blaga in opravljene storitve ter dokončanja del in 

 ustreznost zahtevanega priloženega gradiva. 

 

Finančnik s parafo in datumom potrdi, da je bila opravljena vsebinska kontrola in da je 

knjigovodska listina pravno veljavna. 

 

V primeru, da finančnik ugotovi neskladje med pogodbo in realizacijo pogodbe, o tem takoj 

pisno obvesti drugo pogodbeno stranko (izvajalca, dobavitelja) in dopis v vednost posreduje 

skrbniku proračunske postavke. 

 

Vsaka zavrnitev knjigovodske listine se evidentira v evidenco prejetih računov. 

 

Skrbnike pogodb določi pooblaščenec. 

 

Za stroške, ki se nanašajo na nakup strokovne literature, revije, časopisov, reprezentanco, 

strokovno izobraževanje, nabave, ki se nanašajo na dobavo in vzdrževanje poslovnih 

prostorov, opreme in osebnih avtomobilov, je praviloma odgovorna pooblaščenec oziroma 

pooblaščena oseba. 

 

Odredbodajalec je v teh primerih pooblaščenec oziroma pooblaščena oseba. 

 

Za pravilnost, zakonitost in gospodarnost nabav in storitev, ki se nanašajo na uporabo 

službenih vozil, so odgovorni uporabniki službenih vozil. 

 

 

IV. PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA 
 

8. člen 
 

Finančni načrt Pooblaščenca se pripravi po proračunskih uporabnikih v skladu z navodili 

Ministrstva za finance. 

 

Finančni načrt Pooblaščenca je sestavljen iz finančnega načrta izvajanja glavnega programa 

s podprogrami Pooblaščenca in iz finančnega načrta, ki obsega sredstva razvojnih 

programov, sredstva namenjena za stroške po načrtu delovnih mest, načrtu nabav in 



gradenj, vključno z osnovnimi sredstvi, znotraj področij proračunske porabe, predpisane s 

funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna. 

 

9. člen 
 
Za načrtovanje in izvrševanje programskega dela finančnega načrta Pooblaščenca je 

zadolžen finančnik. 

 

10. člen 
 
Finančnik  pripravi  skupni  predlog finančnega  načrta  Pooblaščenca  in  ga  predloži  v  

potrditev pooblaščenki. 

 
 
V. PREVZEMAN]E OBVEZNOSTIIN IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 
 

11. člen 
 
Proračunski uporabniki lahko prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme proračuna samo 

za namen ter do višine, kot je določena v sprejetem finančnem načrtu. Obveznosti lahko 

prevzemajo s sklepanjem pisnih pogodb, s podpisovanjem drugih listin, ki imajo značaj 

pogodbe (naročilnica) in z izdajo posameznih pravnih aktov (upravne odločbe, sklepi). 

 

Plačevanje prevzetih obveznosti se izvaja na podlagi potrjenega mesečnega likvidnostnega 

načrta s strani Ministrstva za finance, finančnik skrbi, da izplačila na proračunski postavki ne 

presežejo načrtovane porabe po predvideni dinamiki. 

 

Za vsa plačila obveznosti, ki presežejo določene kvote, je potrebno predhodno soglasje 

finančnika, ki odobreno kvoto lahko poviša na osnovi nižje porabe na drugih postavkah in 

kontih, oziroma v dogovoru z Ministrstvom za finance. 

 

 

Vrste knjigovodskih listin 
 

12. člen 
 

Finančni načrt se izvršuje s predložitvijo knjigovodskih listin, ki opredeljujejo poslovne 

dogodke. Za knjigovodsko listino se šteje vsak dokument, na podlagi katerega se: 

 neposredno ali posredno izplačujejo proračunska sredstva, 

 spremenijo sredstva oziroma obveznosti do virov sredstev, 

 spremenijo odhodki ali prihodki. 

 

Osnovne vrste knjigovodskih listin: 

 pogodba, 

 naročilnica, 

 predračun, 

 račun, 

 dobropis in bremepis, 

 obračun obresti, 

 zapisnik o prevzemu, 

 dobavnica, 

 nalog za službeno potovanje, 

 obračun plač in drugi izdatki zaposlenim, 

 odredba za plačilo. 

 



Finančnik, oziroma oseba, ki se ji dodeli pravica dostopa, evidentira v predpisano evidenco 

MFERAC vsako knjigovodsko listino, ki je podlaga za izplačilo iz proračunskih sredstev. 

 

 

Pogodba 
 

13. člen 
 

Pooblaščenec prevzema obveznosti praviloma s pogodbo ali drugimi listinami, ki imajo 

naravo pogodbe. 

 

Pojem predlog pogodbe je v tem pravilniku definiran kot pogodba, ki še ni podpisana s strani 

vseh pogodbenih strank. Predlog pogodbe dobi status pogodbe šele takrat, ko je podpisana 

s strani vseh pogodbenih strank. 

 

Strokovni delavec (skrbnik pogodbe), po nalogu pooblaščenke pridobi primer tipske pogodbe 

oziroma, kadar to zahteva narava dela predlagano vrsto pogodbe za posamezni poslovni 

dogodka (npr. avtorska pogodba, pogodba o delu, pogodba o poslovnem sodelovanju, 

pogodbe iz področja javnih naročil). Strokovni delavec nato postane skrbnik pogodbe, če ni 

drugače določeno. 

 

Pri pripravi besedila predloga pogodbe je obvezno sodelovanje osebe, ki je zadolžena za 

pravne zadeve oziroma za javna naročila (kontrola pravno formalnih elementov: vrsta 

pogodbe, zakonska podlaga, ipd.) ter finančnika (ustreznost vsebine s sprejetim finančnim 

načrtom, proračunska postavka, konto in kontrola drugih finančnih elementov). Strinjanje z 

vsebino predloga pogodbe potrdi pooblaščenec ali od njega pooblaščena oseba s parafo. 

 

V pogodbi mora biti določen skrbnik pogodbe, ki v vlogi dobrega gospodarja nadzoruje 

izvajanje pogodbe ter situacije, ki se nanjo nanašajo. 

 

V primeru sklenitve pogodbe o delu in avtorske pogodbe je strokovni delavec Pooblaščenca 

dolžan posredovati predlog pogodbe o delu in avtorske pogodbe osebam zadolženim za 

pravne zadeve, javna naročila ter finančne zadeve v njihovo strokovno presojo. Strinjanje z 

vsebino predloga pogodbe se potrdi s parafo. 

 

Postopek za plačilo obveznosti iz avtorskih pogodb in pogodb o delu izvede finančnik na 

podlagi priložene izjave, ki je lahko označena tudi na zahtevku, da je bilo delo opravljeno v 

skladu s pogodbo. 

 

Skrbnik pogodbe je dolžan posredovati izjavo o korektno opravljenem delu in poročilo z 

dokumentacijo o predmetu pogodbe. 

 

Avtorske pogodbe se lahko sklepajo tudi preko pooblaščenih organizacij za sklepanje 

avtorskih pogodb. Postopek za plačilo je enak kot pri drugih računih. 

 

Izplačila na podlagi pogodb o delu, avtorskih pogodb ter izplačila, pri katerih je potrebno 

upoštevati predpise o dajatvah, se opravljajo dvakrat mesečno, in sicer petnajstega in 

zadnjega dne v mesecu. 

 

Skrbnik za napotnice študentskega servisa je finančnik Pooblaščenca. Strinjanje z vsebino 

napotnice potrdi pooblaščenec ali od njega pooblaščena oseba s parafo. 

 

Poleg napotnice študentskega servisa je za izplačilo potrebno priložiti poročilo o opravljenem 

delu. Poročilo mora vsebovati vse predpisane elemente: ime in priimek študenta, številka 



napotnice, dela in naloge, ki jih je opravljal, ter podpisano s strani pooblaščenca ali od njega 

pooblaščene osebe. Poročilu mora biti priložen izpis iz evidence prisotnosti. 

 

Evidenca vseh pogodb o delu in avtorskih pogodb je zajeta v aplikaciji MFERAC. 

 

14. člen 
 

Predlog pogodbe je potrebno izdati v najmanj treh izvodih, po predhodni pridobitvi paraf 

pristojnih delavcev. 

 

Na posamezne izvode predloga pogodbe, se parafirajo: 

 finančnik, 

 skrbnik pogodbe 

 in odredbodajalec. 

 

V primeru, da se posamezni podpisnik ne strinja z vsebino pogodbe oziroma z načinom 

izvedbe poslovnega dogodka, o razlogu obvesti skrbnika pogodbe. Preden se predlog 

pogodbe posreduje podpis pogodbenim strankam, se je skrbnik pogodbe dolžan odzvati na 

prejete pripombe ter jih v čim krajšem možnem času razrešiti. Takrat, ko ni možno pridobiti 

soglasja med posameznimi podpisniki predloga pogodbe, ko najmanj eden od njih poda na 

predlog pogodbe pripombe, ki pa niso upoštevane, se o tem seznani pooblaščenko. 

Pooblaščenka odloča o upravičenosti podanih pripomb in odloči o stvari. 

 

Po pridobitvi podpisov pogodbenih strank je skrbnik pogodbe dolžan posredovati prejete 

pogodbe Pooblaščenki. 

 

Pooblaščenka podpiše posamezne izvode predloga pogodbe, šele takrat, ko so pridobljene 

vse zgoraj navedene parafe in podpisi pogodbenih strank. 

 

K pogodbam, v katerih je predvideno predplačilo, so poleg soglasja Ministrstva za finance 

obvezno priloženi instrumenti finančnega zavarovanja. 

 

15. člen 
 

Pogodba mora vsebovati naslednje elemente: 

 ime, naziv oz. firmo (kot izhaja iz registra) pogodbene stranke, 

 številko pogodbe, 

 davčno številko izvajalca in račun z navedbo banke pri kateri ima odprt račun, 

 predmet pogodbe, 

 obseg del oziroma količino blaga, 

 pogodbeno vrednost oziroma ceno, ki mora biti prikazana tako, da je iz nje jasno 

razviden posamezen znesek, ki se nanaša na plačilo dajatev, 

 proračunsko postavko in konto, iz katere bo izvedeno plačilo, 

 rok začetka in dokončanja del, 

 rok plačila (določena v skladu s predpisi, ki urejajo državni proračun), 

 skrbnika pogodbe, 

 način reševanja sporov, 

 pravica naročnika do pogodbene kazni zaradi zamude, 

 odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve pogodbe ter do vrnitve neupravičeno 

pridobljenih sredstev z zamudnimi obrestmi, 

 veljavnost pogodbe, 

 datum in kraj sklenitve pogodbe in 

 datum začetka veljavnosti pogodbe. 

 



Pogodba lahko poleg zgoraj navedenih elementov vsebuje tudi: 

 pravno podlago in način izbire izvajalca oziroma prodajalca, 

 naziv razvojnega projekta in številka, če se nanaša na sprejeti načrt razvojnih 

programov v proračunu, 

 dinamiko plačil/nakazil (mora biti usklajena z dinamiko izvajanja del oziroma dobave 

blaga) in 

 zavarovanje, če je v pogodbi predvideno predplačilo. 

 
16. člen 

 

Za vsebino pogodbe sta odgovorna skrbnik pogodbe (predlagatelj) in pooblaščenec ali od 

njega pooblaščena oseba (odredbodajalec). 

 

17. člen 
 

Predlog pogodbe pošlje skrbnik pogodbe v podpis izvajalcu del oziroma dobavitelju, 

prodajalcu blaga ali storitev oziroma prejemniku sredstev, ki jo je dolžan v roku osmih dni od 

prejema, podpisane vrniti Pooblaščencu. V primeru, da v predpisanem roku pogodbe ne 

vrne, Pooblaščenec smatra, da je odstopil od pogodbe. 

 

Po prejemu podpisanega predloga pogodbe s strani izvajalca, se po vnosu pošte v evidenco, 

predlog pogodbe posreduje pooblaščencu v podpis. 

 

Dva izvoda podpisane pogodbe prejme finančnik Pooblaščenca. Finančnik vnese pogodbe v 

aplikacijo MFERAC in v roku petih dni od prejema, en izvod pogodbe, skupaj z izpolnjenim 

obrazcem FEP, posreduje sektorju za javno računovodstvo na Ministrstvu za finance, 

drugega pa vloži v arhiv Pooblaščenca. 

 

Dodatek k pogodbi (aneks) se sklepa po enakem postopku kot pogodba. 

 

V arhivu Pooblaščenca se hranijo originali vseh sklenjenih pogodb in dodatki k tem 

pogodbam. 

 

18. člen 
 

Postopek za plačilo pogodbenih obveznosti izvede finančnik le na podlagi originalih 

dokumentov oziroma fotokopije dokumentov z žigom »kopija je enaka originalu«, katerih 

vsebina je opredeljena v pogodbi, in izjavo skrbnika pogodbe, da je bilo delo opravljeno v 

skladu s pogodbo. Izjava skrbnika pogodbe je lahko označena tudi na dokumentu (račun, 

situacija, zahtevek). 

 

Kot izjava skrbnika pogodbe šteje tudi njegov podpis in datum podpisa na dokumentaciji, ki 

temelji na sklenjeni pogodbi. 

 

19. člen 
 

Podatke za plačilo pogodbenih obveznosti dostavi Pooblaščenec v izplačilo sektorju za javno 

računovodstvo pri Ministrstvu za finance najmanj 10 delovnih dni pred predvidenim 

izplačilnim dnem. 

 

 

 

 

 

 



Naročilnica 
 

20. člen 
 

Naročilnica je listina, s katero se naroča blago ali storitve vrednosti, ki ne dosega oz. 

presega 10.000,00 EUR. 

 

Naročilnica je enoten obrazec, ki se ga izpiše v treh izvodih. En izvod naročilnice se pošlje 

dobavitelju, drugi izvod se priloži k odredbi, tretji izvod pa ostane v evidenci naročilnic. 

 

Podlaga za izdajo naročilnice je predložitev zahtevka v skladu z navodili, ki urejajo postopek 

oddaje javnih naročil vrednosti, ki ne dosega oz. presega 10.000,00 EUR. 

 

21. člen 
 

Naročilnice izdaja tajništvo Pooblaščenca, po predhodni predložitvi pisnega zahtevka na 

predpisanem obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika, podpisanega s strani predlagatelja in 

pooblaščenca ter finančnika. 

 

22. člen 
 
Finančnik je pred izdajo naročilnice dolžan preveriti izpolnitev naslednjih pogojev: 

 da so za izdano naročilnico razpoložljiva sredstva na proračunski postavki, iz katere 

bo izvedeno plačilo, 

 da so v primeru naročil male vrednosti priložene še kopije zbranih ponudb in 

 da je bil izveden postopek v skladu z navodili za izvedbo javnih naročil male 

vrednosti. 

 

Finančnik kopijo naročilnico priloži arhivski kopiji odredbe za izplačilo, ki se hrani pri 

finančniku. 

 

23. člen 
 

Naročilnice se številčijo na način, ki omogoča kronološko spremljanje njihovih izdaj. 

Obvezne sestavine naročilnice so: 

 zaporedna številka, 

 datum izdaje, 

 vrednost naročila, 

 vsebina naročila, 

 rok za plačilo, 

 vrednost naročila, 

 davčna in matična številka, 

 podpis pooblaščenca oziroma od njega pooblaščena oseba, 

 žig. 

 

24. člen 
 

Vrednost naročila je obvezna sestavina naročilnice. Navedeni znesek naročila se od 

dejanskega zneska ne sme razlikovati za več kot 10 %. V primeru, da dejanski znesek 

presega navedeni odstotek, mora predlagatelj o tem seznaniti odredbodajalca. 

 

 

Račun, zahtevek, dobropis, bremepis, obračun obresti 
 

25. člen 



 

Vsi prejeti računi, obračunske situacije, zahtevki, bremepisi, dobropisi in obračuni obresti za 

nepravočasna plačila obveznosti (v nadaljevanju računi) se evidentirajo v evidenco prejetih 

računov v aplikaciji SPIS. Evidenca prejetih računov se vodi po datumu prejema računa in 

po zaporedni številki. Vsak račun mora imeti žig prejema, iz katerega je razviden datum 

prejema in zaporedna številka iz evidence prejetih računov. 

 

Vsi računi se po vpisu v evidenco prejetih računov isti dan posredujejo finančniku 

pooblaščenca. 

 

Finančnik račune pregleda, jih evidentira v MFERAC in odredbo skupaj z računom ter vsemi 

prilogami najpozneje v petih delovnih dneh od prejema, predloži v pregled in podpis 

skrbnikom pogodb oziroma naročil. 

 

26. člen 
 

Obračune obresti za nepravočasna plačila (zamudne obresti) pošlje finančnik v pregled 

sektorju za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance, oddelku saldakontov, kjer 

preverijo pravilnost obračuna, predvsem pa roke plačil po odredbi in dejanska plačila. 

 

v primeru, da je dobavitelj do obresti upravičen in da v medsebojnem dogovoru od obračuna 

ne odstopa, izvede finančnik enak postopek za plačilo kot pri ostalih računih. 

 

27. člen 
 

V primeru, da finančnik pri kontroli knjigovodskih listin ugotovi nepravilnosti, takoj ali najdlje v 

roku treh delovnih dni, dokument z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrne dobavitelju in 

dejanje evidentira v evidenco prejetih računov ter o tem obvesti skrbnika pogodbe oz. 

naročila. Zavrnitev mora biti pisno obrazložena. 

 

 

Zapisnik o prevzemu osnovnih sredstev 
 

28. člen 
 

Pri dobavi osnovnih sredstev se obvezno sestavi zapisnik o prevzemu osnovnih sredstev za 

vnos v register osnovnih sredstev. Zapisnik o prevzemu vsebuje naslednje obvezne podatke: 

 šifro in naziv proračunskega uporabnika, 

 številko in datum zapisnika, 

 zaporedno številko osnovnega sredstva, 

 inventarno številko, 

 naziv - opis, 

 lokacija osnovnega sredstva 

 nabavna vrednost osnovnega sredstva (z DDV). 

 naziv dobavitelja, 

 datum prevzema, 

 številko računa in pozicijo na računu in 

 morebitne dodatne opombe. 

 

Zapisnik podpiše pooblaščenec oziroma od njega pooblaščena oseba. 

 

29. člen 
 

Za prevzem sestavnih delov, ki se vgradijo oziroma nadgradijo na že obstoječa osnovna 

sredstva, se sestavi zapisnik o prevzemu materiala za nadgradnjo osnovnega sredstva. 



Zapisnik ima enako vsebino kot zapisnik iz prejšnjega člena, s tem da je pod inventarno 

številko vpisana številka osnovnega sredstva, ki se nadgrajuje. 

 

 

Nalog za službeno potovanje 
 

30. člen 
 

Akontacije za stroške službenih potovanj v domovini se ne izplačujejo, za tujino pa le v 

primerih, če dolžina službenega potovanja presega dva polna dneva oziroma, če znesek 

predhodnega obračuna presega 150,00 EUR in to v primeru, da so obračuni predhodnih 

potnih nalogov predloženi v predpisanem roku ter poravnane obveznosti predhodnih 

službenih potovanj. 

 

Listine za izplačilo akontacije za službena potovanja v tujino je potrebno dostaviti deset 

delovnih dni pred službenim potovanjem računovodski službi Ministrstva za finance. 

Predhodno jih je v dveh delovnih dneh pred navedenim rokom potrebno posredovati 

finančniku. 

 

Stroški službenih potovanj se delavcem nakazujejo na njihove transakcijske račune. 

 

31. člen 
 

Po končanem potovanju je dolžan delavec, ki je bil na potovanju, predložiti obračun stroškov, 

ki se mora ujemati z odobreno specifikacijo. Obračun stroškov opravi finančnik, vendar 

delavec s podpisom jamči za pravilni prikaz stroškov potovanja, predvsem pa datuma 

odhoda in vrnitve. Za vse stroške potovanja morajo biti priloženi originalni računi. 

Pooblaščenec ali od njega pooblaščena oseba potrdi opravljeno potovanje s podpisom. 

 

Obračun stroškov za službeno potovanje v domovini in vsa potrebna dokazila predloži 

delavec v pregled v finančno službo najpozneje v roku treh delovnih dni po vrnitvi s 

službenega potovanja, obračun stroškov za potovanje v tujino pa najpozneje v roku treh 

delovnih dni po končani službeni poti. 

 

Kadar je prejeta akontacija višja od obračunanih stroškov, je delavec dolžan razliko vrniti ob 

izstavitvi obračuna potnih stroškov oziroma najkasneje v treh delovnih dneh. 

 

32. člen 
 

Finančnik nalog za službeno potovanje pregleda in preveri, če se ujema z odobreno 

specifikacijo, opremi s podatki o proračunski postavki in podatki o finančno ovrednotenem 

programu, predloži izdelano odredbo v podpis predlagatelju in odredbodajalcu ter dostavi 

sektorju za javno računovodstvo Ministrstva za finance, najpozneje v treh delovnih dneh po 

prejemu obračuna. V primeru, da se obračun ne ujema z odobreno specifikacijo o tem pisno 

ali ustno obvesti predlagatelja obračuna. 

 

O vsakem opravljenem službenem potovanju ali usposabljanju pripravi delavec, ki je bil na 

službenem potovanju, vsebinsko poročilo na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika, ki ga 

predloži pooblaščencu in v vednost tudi finančniku. 

 

Pri potovanju več oseb skupaj oziroma delegacij udeleženci pripravijo enotno poročilo, ki ga 

podpiše vodja delegacije. 

 

Celoten postopek izpolnjevanja in obračunavanja nalogov za službena potovanja se vodi 

skladno z navodili Ministrstva za finance. 



 

33. člen 
 

K potnemu nalogu za potovanje v tujino, za katero delavec uveljavlja povračilo stroškov v 

celoti, je potrebno podati izjavo, katere vrste stroškov krije organizator in da mu v tujini niso 

bili deloma ali v celoti plačani stroški bivanja. 

 

Imetniki bančno poslovnih kartic morajo pri plačevanju stroškov na službenem potovanju 

upoštevati pravilnik o uporabi poslovnih plačilnih kartic Pooblaščenca. Prav tako so imetniki 

bančnih poslovnih kartic dolžni ob izstavitvi potnega naloga priložiti kopije računov in 

plačilnih izpisov poslovnih kartic o porabi sredstev v času trajanja odobrenega potovanja. 

 

 

Obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih 
 

34. člen 
 

Stroški dela in drugi prejemki zaposlenih se izplačujejo na podlagi aktov Pooblaščenca in na 

podlagi odredb za izplačilo. 

 

Finančnik je dolžan vnašati v aplikacijo MFERAC: 

 podatke o vseh morebitnih izostankih iz rednega delovnega časa za vsakega 

delavca posebej, z navedbo razloga izostanka (dopust: redni, izredni, študijski, 

bolniški stalež, itd.), izplačane stroške kilometrine, dnevnice, ipd., izplačilo 

uspešnosti. 

 

 

Odredba za izplačilo 
 

35. člen 
 

Končna podlaga za izplačilo iz proračuna, ki ga izvede sektor za javno računovodstvo 

Ministrstva za finance je "Odredba za plačilo - nakazilo", iz katere morajo biti razvidni 

podatki, predpisani v pravilniku, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije. 

 

Odredbo z vso dokumentacijo predloži finančnik v podpis odredbodajalcu. 

 

Finančnik preveri pravilnost podatkov izkazanih v knjigovodskih listinah in posreduje odredbo 

za izplačilo sektorju za javno računovodstvo na Ministrstvu za finance. 

 

Sektor za javno računovodstvo Ministrstva za finance odredbo in priloženo dokumentacijo 

pregleda in opravi računovodsko kontrolo, ki zajema kontrolo: 

 popolnosti podatkov, 

 ustreznost dokumentacije z namenom postavke in 

 izvede likvidacijo dokumentacije. 

 

Odredbe in priloženo dokumentacijo, za katero je bilo ugotovljeno pri računovodski kontroli, 

da je neustrezna, sektor za javno računovodstvo posreduje Pooblaščencu v roku dveh 

delovnih dni. Sektor za javno računovodstvo je dolžno neustreznost dokumentacije pisno 

obrazložiti. 

 

Če je dokumentacija skladna s predpisi, se izvede plačilo. 

 

 



VI. PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE 
 

36. člen 
 

Prerazporejanje pravic porabe se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

Predlog za prerazporeditev pravic porabe mora vsebovati: 

 proračunsko postavko in konto, iz katerega se prerazporejajo pravice porabe, 

 proračunsko postavko in konto, na katerega se prerazporejajo pravice porabe in 

 obrazložitev razlogov za prerazporeditev pravic porabe. 

 

Odločitev o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami oziroma programi 

sprejme skrbnik proračunskih postavk oziroma pooblaščenec. Pripravi pa ga finančnik. 

 

O prerazporejanju pravic porabe med konti znotraj iste proračunske postavke odloča 

finančnik po odobritvi pooblaščenca ali od njega pooblaščene osebe. 

 

 

VII. POSLOVNE KNJIGE 
 

37. člen 
 

Finančnik vodi finančne evidence za Pooblaščenca. Podlaga za vodenje finančnih evidenc je 

program MFERAC. 

 

Evidence omogočajo vrednostni in vsebinski pregled po proračunskih postavkah, kontih, 

pogodbah in izvajalcih oziroma dobaviteljih ter po razvojnih projektih. 

 

Obvezne finančne evidence, ki jih vodi Pooblaščenec so: 

 evidenca prejetih računov / zahtevkov, 

 vodenje izdanih naročilnic, 

 vodenje izdanih nalogov za službena potovanja in 

 evidence pogodb. 

 

38. člen 
 

Dostop do poslovnih knjig in finančnih evidenc ima pooblaščenec ter finančni delavci v celoti. 

 

39. člen 
 

Način vodenja evidenc, dostop do baze podatkov ter uporabe računalniško podprtih 

računovodskih programov usklajuje finančnik s sektorjem za javno računovodstvo 

Ministrstva za finance. 

 

 

Evidenca prejetih računov / zahtevkov 
 

40. člen 
 

Evidenca prejetih računov se vodi v tajništvi Pooblaščenca. Evidenca prejetih računov se 

vodi računalniško in vsebuje naslednje podatke: 

 zaporedno številko dokumenta 

 datum prejema dokumenta 

 naziv dobavitelja, izvajalca, prejemnika 

 originalno številko dokumenta 



 znesek 

 vsebina 

 ime in priimek delavca, ki je dokument evidentiral 

 ime in priimek delavca, ki mu je dokument dan v obdelavo 

 datum obdelave dokumenta in 

 opombo. 

 

 

Evidenca izdanih naročilnic 
 

41. člen 
 

Knjiga izdanih naročilnic predstavlja tretji izvod podpisane naročilnice, ki ostane v bloku. Na 

naročilnici se izpišejo naslednji podatki: 

 naziv izdajatelja, 

 davčna številka izdajatelja, 

 zaporedna številka (vsako leto od začetka), 

 datum in kraj izdaje naročilnice, 

 naziv dobavitelja, 

 vsebina naročila, 

 vrednost naročila, 

 rok za plačilo in 

 podpis pooblaščenca oziroma od njega pooblaščene osebe. 

 

Pisni zahtevek za izdajo naročilnice je obvezna priloga k odredbi. 

 

 

Evidenca izdanih računov 
 

42. člen 
 

Proračunski uporabnik, ki v okviru lastne dejavnosti prodaja blago in storitve, mora zagotoviti 

izdajanje računov, vodenje knjige izdanih računov in evidence po zakonu o davku na dodano 

vrednost. 

 

Pooblaščenec je dolžan zagotoviti knjigovodske listine, na podlagi katerih finančnik izda 

račun. 

 

 

VIII. EVIDENCA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 
 

43. člen 
 

Finančnik oziroma pooblaščeni delavec vodi evidenco osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja, ki so dani v osebno uporabo delavcem. V evidenci se vodi drobno orodje, 

katerega vrednost je večja od 50,00 EUR. V evidenco ima dostop tudi Programer aplikacij, ki 

skrbi za točnost podatkov v evidenci, ki se nanašajo na osebne računalnike in ostalo 

računalniško opremo, ki je bila dana delavcem v osebno uporabo.  

 

Prejemniki računalniške opreme prejmejo ob prevzemu en izvod potrdila o prevzemu, na 

obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika, drugi pa se shrani v kadrovsko mapo zaposlenega. 

Na tem obrazcu se ob vrnitvi opreme to označi, za kar poskrbi Programer aplikacij. 

 



Pred prenehanjem delovnega razmerja se pregledajo potrdila o prevzetih osnovnih sredstvih 

in drobnem inventarju, izvede prevzem in evidentira razdolžitev delavca v Zapisniku o 

primopredaji, ki je Priloga 4 tega pravilnika. 

 

 

IX. POROCANJE 
 
Poročilo o porabi proračunskih sredstev 
 

44. člen 
 

Finančnik je dolžan izdelati analizo porabe sredstev za Pooblaščenca. Pooblaščenec ima 

vpogled v poročila o porabi sredstev v aplikaciji MFERAC. 

 

 

X. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN IN POSLOVNIH KNJIG 
 

45. člen 
 

Originali knjigovodskih listin so arhivirani v arhivu sektorja za javno računovodstvo 

Ministrstva za finance. Kopije knjigovodskih listin (naročilnica, račun, zahtevek, dobropis, 

bremepis, obračun obresti, zapisnik o prevzemu, nalog za službeno potovanje, obračun plač 

in drugih izdatkov, odredba za izplačilo) in drugi izvod originalne pogodbe se hrani v arhivu 

Pooblaščenca, in sicer za tekoče in predhodno leto oziroma dokler pogodbene obveznosti 

niso realizirane, oziroma dokler poslovanje Pooblaščenca ni bilo revidirano s stani 

Računskega sodišča. Po tem obdobju se dokumenti oddajo v arhiv Pooblaščenca in se 

hranijo najmanj pet let, z izjemo obračunov plač, ki se hranijo trajno. 

 

 

XI. PREHODNA DOLOČBA 
 

46. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po podpisu s strani pooblaščenke. 

 

47. člen 
 

Z dnem začetka uporabe tega akta preneha veljati Pravilnik o finančnem poslovanju Informacijskega 

pooblaščenca  št. 020-4/2006/1 z dne 16.01.2006. 

 

 

 

 

 

 

Nataša Pirc Musar, univ. dipl.prav. 

                                                                                               pooblaščenka 


