
Na podlagi odredbe o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu Ur.l.RS št. 4/93 in 
11/93 je ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor dne sprejela 
 
 

PRAVILNIK 
O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU 

 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja način vplačila, razpolaganje in plačevanje z gotovino,  merila za določanje 
in uporabo blagajniškega maksimuma, organizacijo blagajniškega poslovanja, dokumentacijo 
pri blagajniškem poslovanju, evidenco gotovinskih vplačil in izplačil, nadzor nad gotovinskim 
poslovanjem ter določa pogoje za opravljanje vplačil in izplačil v Univerzitetni knjižnici 
Maribor (v nadaljnem besedilu: knjižnica) 
 
 
 
II. NAČIN VPLAČILA, RAZPOLAGANJE IN PLAČEVANJE Z GOTOVINO TER MERILA ZA    
DOLOČANJE IN UPORABO BLAGAJNIŠKEGA MAKSIMUMA 
 
 

2. člen 
 
Knjižnica lahko zaračuna fizičnim in pravnim osebam vrednost prodanih proizvodov in 
opravljenih storitev ter od njih izterjuje terjatve iz drugih naslovov do zneskov, določenih s 
tem pravilnikom. 
 
Knjižnica mora izdati ustrezno listino, kjer je vpisan namen opravljenega plačila (priznanica, 
potrjen račun, idr.) 
 
 

3. člen 
 
Knjižnica dviguje gotovino z žiro računov in drugih računov za izplačilo v gotovini in za 
ohranjanje višine blagajniškega maksimuma v skladu s tem pravilnikom. 
 

4. člen 
 
Knjižnica sme plačevati z gotovino: 
 

• akontacije potnih stroškov in dnevnic ter potne stroške in dnevnice, 
• proizvode, storitve in druge obveznosti pravnim osebam, če posamično iz- 
• plačilo ni večje od 25.000,00 tolarjev, povečano za rast cen na drobno v 
• preteklem mesecu, 
• knjižnično gradivo fizičnim osebam. 

 
 
 



Pravilnost plačevanja z gotovino kontrolira pristojna organizacija za plačilni promet (agencija 
za plačilni promet). 
 

5. člen 
 
Knjižnica sme imeti v svoji blagajni gotovino za gotovinska plačila do  višine blagajniškega 
maksimuma. 
 
Višino blagajniškega maksimuma določi na podlagi pooblastila  ravnateljice računovodja 
predvsem glede na višino in vrste izplačil v gotovini, ki jih opravlja in od oddaljenosti od 
sedeža pristojne organizacije za plačilni promet (agencije za plačilni promet). 
 
Blagajniški maksimum se določi na koncu poslovnega leta za naslednje poslovno leto. Če se 
spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil  blagajniški maksimum določen, ga lahko knjižnica 
med letom poveča ali zmanjša. 
 
Če knjižnica na koncu poslovnega leta ne določi blagajniškega maksimuma  za naslednje 
poslovno leto, velja v naslednjem poslovnem letu zadnji določeni blagajniški maksimum. 
 
Presežek gotovine nad blagajniškim maksimumom nakazuje knjižnica na svoj  žiro račun. 
 
Manjkajočo gotovino do višine blagajniškega maksimuma knjižnica sproti nakazuje s svojega 
žiro računa. 
   

6. člen 
 
Poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma ima knjižnica lahko v blagajni tudi 
gotovino, dvignjeno z žiro računa za namene iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, in 
to največ tri dni, vključno z dnem dviga gotovine. 

 
 

III. ORGANIZACIJA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA 
 
1.Pogoji za redno in varno poslovanje blagajne 
 

7. člen 
 
Zaradi varnosti hrani blagajnik gotovino in druge vrednosti v kovinski omari – blagajni, ki se 
zaklepa z najmanj dvema ključema. Blagajna mora biti narejena tako, da je varna pred 
ognjem in vlomom. 
 

8. člen 
 
Knjižnica določi uradne ure za stranke in obvestilo o delovnem času izobesi na vidnem 
mestu. 
 
Med uradnimi urami blagajnik praviloma ne zapušča delovnega mesta, razen  če je to nujno 
potrebno. 
 
O prekinitvi dela blagajnik obvesti nadrejenega delavca, zapre in zaklene delovni prostor. 
 



Če traja prekinitev daljši čas je potrebno razporediti na mesto blagajnika drugega delavca. 
Pri zamenjavi delavca je potrebno blagajno pregledati in zaključiti. 
 

9. člen 
 
Blagajnik opravlja sledeče naloge: 
 

• sprejema vplačila in opravlja izplačila, 
• posluje z vrednostnimi papirji, 
• vodi blagajniško evidenco, 
• vodi druge blagajniške posle. 

 
Blagajnik razpolaga z denarnimi sredstvi in drugimi vrednostmi, ki so mu zaupana v zvezi z 
njegovim delom. 
 
Delo blagajnika lahko opravlja samo oseba, ki je nekaznovana. Ob sklenitvi delovnega 
razmerja mora predložiti oseba, ki bo opravljala delo blagajnika potrdilo o nekaznovanosti iz 
kazenske evidence. 
 
Delo blagajnika je nezdružljivo z nalogami računovodje. 
  
 
2. Ravnanje z gotovino 
 

10. člen 
 
Plačilne naloge (blagajniške prejemke) in izplačilne naloge (blagajniške izdatke) prejme 
blagajnik preko likvidature. 
 
Pri vplačilih so naloge blagajnika predvsem: 
 

• kontrola pravilnosti višine vplačila in avtentičnosti gotovine, 
• po končanem štetju potrdi s svojim podpisom prejem na blagajniškem  

prejemku. 
 
Pri izplačilih so naloge blagajnika predvsem: 
 

• preizkus identitete prejemnika z osebno izkaznico ali drugim osebnim  dokumentom, 
• potrditev prejema denarja prejemnika na izplačilni listi, 
• priprava denarja in ponovno preštetje pred prejemnikom,    
• prejemnika mora opozoriti, da kasnejše reklamacije niso več mogoče, 
• izplačuje gotovino prodajalcem knjig. 

 
Blagajnik opravlja tudi druge splošne naloge, kot so: 
 

• urejanje gotovine, 
• pakiranje gotovine, 
• ugotavljanje pristnosti denarja, 
• zamenjava obrabljenega in poškodovanega denarja. 

 
Kurir s podpisno knjigo opravi prenos denarja iz glavne blagajne na agencijo za plačilni 
promet. 
 
 



3. Glavna in pomožna blagajna 
 

11. člen 
 
Knjižnica ima glavno in dve pomožni blagajni. 
 
 

12. člen 
 
Glavna blagajna opravlja celotno blagajniško poslovanje, razen posameznih opravil, ki jih 
opravlja pomožna blagajna. 
 
Naloge glavne blagajne so:  
  

• dvig gotovine z žiro računa, 
• polog gotovine na žiro račun, 
• sprejem vplačil in opravljanje izplačil, 
• sprejem in polaganje gotovine s strani pomožne blagajne, 
• kontrola dela pomožne blagajne, 
• vodenje evidence o vplačilih in izplačilih, 
• hranjenje gotovine in drugih vrednot, 
• opravljanje drugih blagajniških nalog. 

 
 

13. člen 
 
Naloge pomožne blagajne so: 
 

• sprejemanje gotovinskih vplačil za opravljeno storitev (opomini, medknjižnična 
izposoja, fotokopije, vezave, izgubljeni obeski in ključi  in drugo, 

• dnevno oddajanje gotovine od vplačil v glavno blagajno z zbirnim kontrolnim izpiskom 
pomožne blagajne s podpisnim zvezkom. 

 
 

14. člen 
 
Naloge porto blagajne so: 
 
 

• opravlja nakup znamk preko glavne blagajne in o le-teh vodi dnevno evidenco o 
nabavi in porabi, 

 
• saldo nabave in porabe mesečno javlja v finančno knjigovodstvo; ločeno za enoto 

domoznanstva. 
 
 

IV. DOKUMENTACIJA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA 
 
1. Splošna določba 
 

15. člen 
 



Za blagajniško dokumentacijo v splošnem veljajo načela o knjigovodskih listinah, ki jih 
opredeljujejo slovenski računovodski standardi. 
 
 
2. Posebna določba 
 

16. člen 
 
Evidentiranje sprememb v blagajniški knjigi se opravlja isti dan kot se opravijo vplačila in 
izplačila. Vplačila in izplačila morajo imeti vedno naslov, ki je v zvezi s poslovanjem. 
 
 
 
3. Blagajniški prejemek in blagajniški izdatek 
 

17. člen 
 
Blagajniški prejemek in blagajniški izdatek se izpolni v treh izvodih: 
 

• original prejme vplačnik oz. prejemnik, 
• kopijo po knjiženju v blagajniški dnevnik finančno knjigovodstvo, 
• druga kopija ostane v bloku v blagajni. 

 
Zaradi kontrole poslovanja je potrebno voditi evidenco o porabi blokov blagajniške 
dokumentacije. 
 
 
V. EVIDENCA GOTOVINSKIH VPLAČIL IN IZPLAČIL 
 
1. Blagajniška knjiga oz. blagajniški dnevnik 
 

18. člen 
 
Blagajniški prejemki in blagajniški izdatki so blagajniške temeljnice. Blagajniški prejemek je 
potrebno izpisati za vsako vplačilo, izdatek pa za vsako izplačilo. Vsi blagajniški prejemki in 
izdatki v dnevu sestavljajo blagajniški promet tega dne. Ko dodamo seštevku vplačil začetno 
stanje gotovine v blagajni, dobimo celotni znesek denarja, ki  se nahaja v blagajni 
določenega dne. Ko od tega zneska odštejemo seštevek izplačil, dobimo ostanek, ki mora 
biti v blagajni, to je saldo blagajne. Vsi ti podatki morajo biti zajeti v blagajniški knjigi oz. 
blagajniškem dnevniku. 

 
Za blagajniško knjigo oz. blagajniški dnevnik veljajo naslednja načela: 

 
• vse poslovne spremembe je treba izkazati kronološko, tako kot so nastajale, v 

celotnih zneskih brez pobota, 
 
• ves prostor za knjiženje se izpolnjuje po časovnem vrstnem redu in nikjer ne sme biti 

praznin, 
 
• vpisi se ne smejo brisati, če pa jih je potrebno prečrtavati se mora  videti prvotni 

zapis, 
 
• ne smejo se vpisovati nobene spremembe, za katere se ne bi dalo ugotoviti, ali so 

bile vpisane pri prvem knjiženju ali pozneje, 



 
• iz vezane blagajniške knjige oz. blagajniškega dnevnika se ne smejo  trgati listi, 
 
• vse vknjižbe morajo temeljiti na temeljnicah, iz katerih se da ugotoviti podlaga za 

knjiženje, 
 
• napačno vknjižene poslovne spremembe se stornirajo z rdečo barvo. 
 
 
 

2. Izpolnjevanje in zaključek blagajniške knjige oz. blagajniškega dnevnika 
 

19. člen 
 
Pri izpolnjevanju za določen dan se začne najprej z zaporedno številko 1 in tako naprej do 
konca dneva. Po kronološkem redu se vpisujejo prejemki in izdatki tako kot so nastajali. Ob 
koncu dneva se seštejejo in sestavljajo blagajniški promet prejemkov in izdatkov. Če 
prejemkom dodamo saldo prejšnjega dne, dobimo celotni razpoložljivi   gotovinski prejemek. 
Če seštejemo izdatke in jih odštejemo od celotnega razpoložljivega gotovinskega prejemka 
dne, dobimo novi saldo kot ostanek gotovine po izplačilu izdatkov. 
 
Ob zaključku dneva je potrebno za pomožno blagajno prešteti denar v navzočnosti dnevnega 
kontrolorja in vpisati bankovce po vrstah in kovance po apoenih. Na hrbtni strani blagajniške 
knjige oz. blagajniškega dnevnika se nato izpolni razpredelnica preštetega denarja. 
 
Ko je dnevna blagajna zaključena, dostavi blagajnik original blagajniške knjige oz. 
blagajniškega dnevnika skupaj s temeljnicami finančnemu knjigovodstvu v knjiženje. 
 
Blagajniška knjiga oz. blagajniški dnevnik se sestavlja vsak dan, tudi če je ves promet v 
enem samem prejemku oz. izdatku. 
 
 

VI. KONTROLA BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA 
 
1. Likvidacija dokumentacije 
 
 

20. člen 
 
Plačila in izplačila se opravljajo samo na podlagi likvidiranega naloga, ki ga podpiše tajnik 
knjižnice, v njegovi odsotnosti pa namestnica ravnateljice oz. ravnateljica. 
 
Likvidacija dokumentacije, ki je osnova za vplačilo oz. izplačilo je v vsebinsko-formalnem 
preverjanju dokumentov in računski kontroli. Preverja se ustreznost vsebine, pooblaščenost 
predlagateljev ter skladnost z  zakonskimi predpisi in internimi navodili, kar opravi likvidator. 
 
 
 
2. Dnevna kontrola 
 

21. člen 
 
Dnevno kontrolo glavne blagajne opravlja računovodja.  



 
22. člen 

 
Med kontrolo je potrebno: 
 

• preveriti dokumentacijo o vplačilih in izplačilih, 
• preveriti vknjižbe teh dokumentov v blagajniški knjigi oz. blagajniškem dnevniku, 
• preveriti seštevke blagajniške knjige oz. blagajniškega dnevnika in zaključek 

blagajne; zlasti pravilno ugotovitev salda v blagajniški knjigi oz.  blagajniškem 
dnevniku,  

• prešteti gotovino v blagajni in tako ugotovljeni znesek primerjati s saldom v 
blagajniški knjigi oz. blagajniškem dnevniku, 

• kontrolirati tudi druge vrednosti v blagajni. 
 
 

23. člen 
 
Če se ob kontroli ugotovijo nepravilnosti, se to zapiše v blagajniško knjigo oz. v blagajniški 
dnevnik. 
 
Pri večjih nepravilnostih, zlasti če se ugotovi blagajniški primanjkljaj ali presežek, obvesti 
računovodja ravnateljico knjižnice, ki sprejme potrebne ukrepe. 
 
Po končani kontroli podpiše računovodja blagajniško knjigo oz. blagajniški dnevnik. 
 
 
3. Interna občasna kontrola glavne in pomožne blagajne 
 

24. člen 
 
Kontrolo izvaja s sklepom ravnateljice imenovana tričlanska komisija, ki o svojem delu 
sestavi zapisnik. 
 
 
 

VII. PREVZEM OZ. IZROČITEV BLAGAJNE 
 

25. člen 
 
Pri vsaki menjavi blagajnika je treba opraviti prevzem oz. izročitev blagajne. Ta se opravi tudi 
pri daljši odsotnosti blagajnika, če za čas odsotnosti ni mogoče zapreti blagajne. 
 
Pri prevzemu oz. izročitvi blagajne sodelujeta blagajnik, ki izroča in blagajnik, ki prevzema, 
ob tem pa morata biti navzoči dve osebi izmed  delavcev knjižnice. 
 
Ob prevzemu oz. izročitvi se zaključijo blagajniške evidence, prav tako se ugotovi saldo 
gotovine in čekov. Zaključek blagajniških evidenc ob prevzemu in izročitvi je enak rednemu 
dnevnemu zaključku. Podpišejo ga  vsi udeleženci prevzema oz. izročitve. 
 
4) O samem prevzemu oz. izročitvi se napravi zapisnik. 
 
 



VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 
Do pričetka uporabe slovenskih računovodskih standardov v zvezi s 15. členom tega 
pravilnika se uporablja Zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ št. 12/89 s spremembami in 
dopolnitvami). 
 
 

27. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave. 
 
 
 
 
 
 
 
Št. 
 
V Mariboru, dne 1.8.1999 

Ravnateljica: 
mag. Irena SAPAČ 
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