
Na podlagi  7.   člena pravilnika o računovodstvu in financah Javnega zavoda Doma 

upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju: dom) je direktorica dne 

1.12.2005 sprejela 

 

 

PRAVILNIK O PLAČEVANJU Z GOTOVINO IN BLAGAJNIŠKEM MAKSIMUMU 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja pogoje in način vplačila, razpolaganja in plačevanja s tolarsko gotovino, ter 

merila za določanje in uporabo blagajniškega maksimuma. 

 

2. člen 

 

Imetnik transakcijskega računa dviguje gotovino s transakcijskih računov pri izvajalcih 

plačilnega prometa za izplačila v gotovini in za ohranjanje višine blagajniškega maksimuma v 

skladu s tem pravilnikom. 

 

3. člen 

 

Imetnik transakcijskega računa lahko plačuje z gotovino: 

 

1. blago, storitev in druge obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično 

izplačilo ni večje od 100.000,00 SIT, razen če ni z drugim predpisom drugače 

določeno; 

2. izplačila fizičnim osebam, ki jih v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, pod katerimi je 

potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri 

bankah in hranilnicah ter način poročanja bank in hranilnic, ni potrebno nakazovati na 

njihove račune pri bankah in hranilnicah; 

 

Plač in drugih osebnih prejemkov imetnih transakcijskega računa ne sme plačevati z gotovino 

iz blagajniškega maksimuma. 

 

4. člen 

 

Višino blagajniškega maksimuma določi direktor doma s posebnim sklepom, predvsem glede 

na višino in vrsto izplačil v gotovini, ki jih opravlja in na oddaljenost od najbližjega izvajalca 

plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun. 

 

5.člen 

 

Poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma ima lahko dom v blagajni tudi gotovino, 

dvignjeno s transakcijskega računa za namene iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in 

to največ tri delovne dni, vključno z dnem dviga gotovine. 

 

6. člen 

 

Zavod mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj transakcijski račun 

isti dan, najpozneje pa naslednji dan izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima dom odprt 

transakcijski račun. 

 

 

 

 

 



Do pologa na transakcijski račun v roku iz prejšnjega odstavka lahko dom, kateremu v skladu 

s tretjim odstavkom 21. člena zakona o plačilnem prometu ni onemogočeno razpolaganje z 

dobroimetjem na transakcijskem računu, plačuje z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka in 

drugih prejemkov v gotovini 

 

Dom mora gotovinska vplačila in izplačila iz prejšnjega odstavka obračunati z izvajalcem 

plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun,  pri naslednjem vplačilu 

gotovine na transakcijski račun oziroma najmanj enkrat mesečno. Obračun opravi s pobotom 

na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov oziroma gotovinskih izdatkov. 

 

7. člen 

 

Primeri, v katerih plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ni 

potrebno nakazovati na transakcijski račun: 

 

1. dohodkov iz delovnega razmerja iz 25. člena zakona o dohodnini; 

2. dohodkov, ki so v skladu z 20. členom Zdoh-1 izvzeti iz obdavčitve z dohodnino; 

3. dividend in obresti, ki ne presegajo 30.000,00 tolarjev; 

4. nadomestil, izplačanih predsedniku in članom volilnih odborov ter njihovim 

namestnikom za opravljanje funkcije v skladu s predpisi, ki urejajo volitve; 

5. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov 

ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 30.000,00 tolarjev. 

 

V primeru, ko je izplačevalec dohodka pravna oseba, plačila za dobavljeno blago in 

opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne 

osebe, ki opravlja dejavnost ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo 

ne presega 100.000,00 tolarjev. 

 

8. člen 

 

Oseba, odgovorna za opravljanje opravil po tem pravilniku mora poznati in spoštovati 

kodeks, ki velja za finančne in računovodske delavce. 

 

Oseba, odgovorna za opravljanje opravil po tem pravilniku ima lahko svojega namestnika. 

 

Primopredaja poslov poteka ob osebi zadolženi za opravljanje nadzora nad opravili iz tega 

pravilnika. 

 

Izvajalci opravil blagajnika tesno sodelujejo s knjigovodstvom doma. 

 

9. člen 

 

Izvajalci blagajniškega poslovanja pri svojem delu uporabljajo naslednje knjigovodske 

listine: 

1. blagajniški dnevnik, 

2. blagajniški prejemek, 

3. blagajniški izdatek, 

4. izvirne in izvedene knjigovodske listine (preizkus točnosti in nadzor nad listinami) 

 

 

 

 

 

 

 



10. člen 

 

Izvajalci opravil so dolžni pri svojih opravilih spoštovati Slovenski računovodski standard 7 – 

DENARNA SREDSTVA in Slovenski računovodski standard 21 – KNJIGOVODSKE 

LISTINE. 

 

11. člen 

 

Nadzor nad opravljanjem opravil iz tega pravilnika opravljata računovodja in direktorica. 

 

Izvrševalec nadzora nad opravili iz tega pravilnika periodično (ad hoc) pregleda knjigovodske 

listine (izvirne in izvedene), preizkusi stanje gotovine in oceni skladnost opravil s tem 

pravilnikom ter kodeksom, ki veljajo za finančne in računovodske delavce. 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po vročitvi pravilnika nosilcem opravil iz naslova 

notranjega kontrolnega in notranjega nadzornega sistema. 

 

 

Jesenice, 1.12.2005 

 

 

 

Veronika Bregant,dipl.soc.del 

         Direktorica 

 

 

 

Vročeno: 

1. računovodstvo, 

2. blagajna – tajništvo, 

3. direktorica 

4. arhiv 

        


