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II

Sestava in. izvrševanje proračuna.
Člen 4

Predlog za proračun (budžet) stroškov in dohodkov 
državnih železnic sestavlja finančni oddelek glavne uprave 
po svojih podatkih in po tisti h, ki mu jih pošiljajo posamez-
ni oddelki glavne uprave ali ki jih le-tem pošiljajo strokov-
ni oddelki železniških uprav.

Člen 6
Odobreni proračun drž.železnic izvršuje finančni od-

delek ali neposredno ali pa posredno po računovodstvih Želez-
niških uprav (oblastnih direkcij), in sicer tako-le:

Finančni oddelek dodeli upravam iz odobrenih prora-
čunskih kreditov precej na začetku proračunskega leta v celo-
ti vse kredite za prejemke nameščencev, tako kakor so v pro-
računu za vsako upravo določeni.

Od odobrenih kreditov za materialne izdatke se dodel-
jujejo upravam (direkcijam) krediti na utemeljeno zahtevo za 
trimesečno potvebo,

Uprave (direkcije) rabijo dodeljene kredite za pre-
jemke nameščencev po nalogih naredbodavcev tako, kakor je do-
ločeno v tem pravilniku.

Odobrene kredite za materialne izdatke rabijo uprave 
(direkcije) tako-le; najprvo izda pristojni organ odlok,da se 
kredit najame (angažira), nato se pa izda pravil«-i nalog za 
izplačilo ali za izvršitev izdatka tako, kakor je določeno v 
čl.28 in 29 tega pravilnika.

Uprave (direkcije) sinejo dodeliti vsem svojim podreje-
nim ustanovam in edinicam ustrezajoče kredite za nameščenske in 
redne materialne kredite. V tem primeru moralo voditi edinice 
poseben razvid o porabi dodeljenih kreditov, izplačila iz njih 
pa opraviti po določilih tega pravilnika.

Člen 8
Za vse nabave in dela v državni železniški stroki so 

po čl.95 zakona o državnem računovodstvu naredbodavci ti-le 
organi:

1) Prometni minister je naredbodavac pr.ve stopnje za 
vse odločbe do zneska ali vrednosti din loo.ooo.-, oziroma v 
sporazumu s finančnim ministrom, do zneska din 2,ooo.ooo.-

2) Ministrov pomočnik je naredbodavac druge stopnje v 
mejah pravic ki jih nanj prenese prometni minister«

3) Glavni upravnik (generalni direktori je naredbodavce 
druge stopnje za vse odločbe do zneska ali vrednosti din loo.ooo.-

4) Pomočniki glavnega upravnika so naredbodavci 2.stopnje 
v mejah, ki jih nanj з prenese glavni upravnik.
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Kredit se najame z vsako odredbo pristojnega naredbo-
davca, Z vsakim odlokom in razpisom, z vsako naredbo in z vse-
mi spisi teh naredbodavcev, ki ustvarjajo materialne obveze 
države proti tretjim, se najame tudi ustrezajoči kredit; vato 
je treba vse take spise opremiti s potrdilom pristojnega orga-
na, da je kredit za to obvezo res najet, še proden dobe s pod-
pisom pristojnega naredbodavca izvršilno obliko,

V ta namen vodijo finančni oddelek (glavne uprave) in 
računovodstva žel,uprav proračunske kontrolnike, ki vanje knji 
žujejo vse najeta kredite tako, da vpišejo vsak tak naredbodav- 
čev spis pri ustrezajočem Členu (partiji) kredita, Vpis - najem 
kredita - potrdijo v spisu kakor je določeno v prejšnem členu 
ter označijo, na kateri strani in pod katero zaporedno številko 
je najeti znesek v kontrolniku vknjižen. Šele ko je najem kredi-
ta potrjen, sc nalog, na katerega se potrdilo nanaša, izvrši.

Tehnična kontrola o porabi najetih kredj.tov se opravi 
pri izvršitvi naloga za izplačilo po čl.77 in 78 tega pravil-
nika,

Člen 12
V čl..11 določeni postopek se rabi poglavitno za material-

ne izdatke in za stroške z neposredno porabo kreditov,ki so zanje 
dovoljeni.

Proračunski krediti za osebne izdatke se najemajo samo 
za spremembe, ki nastanejo zavoljo novih namestitev^ napredovanj, 
premestitev, rednih (periodičnih) poviškov plač in upokojitev. 
V vseh teh primerih se najame kredit takrat, ko se predloži spre-
memba...

VI
Nalogi za izplačilo.

Člen 18
Nalog za izplačilo je pismena odločba pristojnega na-

redbodavca, ki odreja izplačilo iz državne blagajne; neposredno 
ali posredno, v njeno korist ali v njeno breme, ali pa iz njenih 
depozitov., pologov in tekočih računov pri drugih ustanovah.

Po čl. 6 5 in 64 zakona o državnem računovodstvu je za 
nalog za izplačilo In za njegovo izvršitev bistveno to-le:

1) izdatek je treba, preden se izplača, pravilno lik-
vidirati, potrditi (overiti) in priznati;

2) za vsako izplačilo mora dati pristojni naredbodavce 
nalog pismene (ga mora podpisati);

5) v nalogu mora biti, vpisane proračunsko leto ter 
proračunski člen (partija) in postavka (pozicija), ki ju pla-
čilo obremenjuje;

4) vsakemu nalogu je treba pred izplačilom priložiti 
ustrezne,pravilno likvidirane listine;
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5) nalog za izplačilo se sme dati samo za resnično 
opravljen posel, službo, delo ali dobavo; ne more se torej 
dati za posle, službe, dela ali dobave, ki niso izvršene ali 
pa za večje storitve kot so v x’esnici.

Člen 19
Razen nalogov za izplačilo, ki njih bistvo določata 

čl. 63 in 64 zakona o drž.Računovodstvu in ki so v zvezi z iz-
koriščanjem proračunskih kreditov, veljajo pri državnih želez-
nicah tudi ti-le nalogi za Izplačilo:

1) nalogi za izplačila v breme sklada za obnovo stalne 
glavnice ter za izplačila v breme drugih skladov za katere do-
ločbe točke 5 člena 18 ne veljajo;

2) nalogi za posredna izplačila iz depozitov, pologov in 
tekočih računov pri drugih ustanovah, ki zanje določbe točke 5 
Člena 18 ne veljajo;

5) nalogi za začasna izplačila po začasnih listinah, ki 
zanje določbe točk 4 in $ člena 1.8 ne veljajo;

4) nalogi za izplačila na tekočih računih, k j er je treba 
državni denar izplačati ali poslati v naprej, ki se pa kasneje 
obračana ter pctrošek obračunsko likvidira; taka plačila šteje-
jo za začasna plačila;

5) nalogi za vrnitev preveč ubranih dohodkov (voznine in 
drugih dohodkov), odbitkov, davščin, sodnih in upravnih zasežkov, 
ki zanje veljajo določbe čl 18;

6) nalogi za izplačilo lastnih vsot in depozitov, ki so 
bili preje plačani, ali od tretjih na račun prejeti ali vplača-
ni, ki zanje ne velja točka-3 člena 16

Člen 20
Nalogi za izplačila vseh vrst, razen za izplačilo pre-

jemkov osebja, se dajejo vsem blagajnam na obrazcih P.3 in 5.
Naloge za izplačila dajejo podrejenim blagajnam samo 

pristojni naredbodavci, našteti v točki 9 člena 8.
Člen 21

Vsak nalog za izplačilo, ki povzroči izdatek v breme 
proračunskih kreditov, je treba vpisati pred izvršitvijo v 
proračunski kontrolnik, da se ve, da je znesek, ki naj se po 
nalogu izplača., porabljen. Izplačilni znesek se vpiše pri 
ustrezni proračunski postavki (poziciji -glej obr.F,2),

Vpis proračunskega izdatka v proračunski kontrolnik 
se potrdi na nalogu za izplačilo.

Člen 26
Blagajrlk ali organ, ki opraži izplačilo, potrdi to 

na nalogu s svojim podpisom.

I
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edinica, pristojni oddelek in računovodstvo,oziroma finančni 
oddelek, poseben kartonski plačilni list P.9. ki se vanj vpi-
šejo vse spremembe o njegovih p r з j sakih.Se uslužb enca premesti-
jo, se pošlje njegov plačilni list novemu oddelku ali edinici- 
(obr.F.9).

Plačilni list uslužbenca, ki so ga premestili v drugo 
edinico, je treba takoj poslati novi edinici. Se je nova edini ca 
na področju druge uprave (direkcije), potem mora računovodstvo 
tiste uprave, iz katere so uslužbenca premestili, poslati njegov 
plačilni list računovodstvu tiste uprave, v katero so prizadete-
ga premestili; za svojo potrebo pa lahko obdrži/prepis plačil-
nega lista. potrjen

Po podatkih v plačilnih listih sestavi vsak oddelek in 
vsaka edinica za vsak posamezni mesec plačilne spiske za izpla-
čilo prejemkov svojemu nameščenemu osebju. Plačilni spisek mora 
vsebovati natanko izračunane prejemke s vsemi rednimi mesečnimi 
dokladami in vsemi odbitki in plačili? ki jih mora vsak posamez-
ni uslužbenec utrpeti. Pravilno sestavljen, izračunan in potrjen 
plačilni spisek (obrazec F.8) je treba prepisati v plačilne 
liste in ga poslati najkasneje do 5.vsakega meseca (za prejemke 
prihodnjega meseca) finančnemu oddelku, oziroma računovodstvu, 
ki potem odredi izplačilo.

Pravi?.nost vseh podatkov v plačilnem spisku in pravilni 
izračun potrdita tisti, ki prejemke sestavi in izračuna ter 
starešina oddelka ali edinice na Čigar osebje se spisek nanaša. 
Ta organa sta denarno odgovorna za škodo, ki bi nastala zavoljo 
napačnega ali nenatančnega izračuna ali zaradi napačnih podat-
kov v spiski. Za nalagč storjene nepravilnosti sta odgovorna tu-
di disciplinsko in kazensko.

Člen 29

Finančni oddelek ali računovodstvo, ki so mu krediti za 
osebne prejemke dodeljeni, pregleda podatke in izračun v spis-
kih podrejenih sdinic, prepiše vse podatke iz prejetih plačil-
nih spiskov v svoje plačilne liste, ki so prav taki kot tisti 
pri edinicahj, ter izda pristojnim blagajnam naloge za izplačili .

zalog za izplačilo prejemkov in ubiro odbitkov se da. na 
plačilnem spisku. V njem morajo biti tile podatki.:

1) ime blagajne, ki nalog dobi;
2) ” edinice ali ustanove, ki se njenemu osebju pre-

jemki izplačajo; za kateri mesec prejemki veljajo;
5) kosmati znesek izplačila;
4) vsota odbitkov, ki naj se uberejo;
5) čisti znesek izplačila (kosmati znesek, zmanjšan 

za odbitke;
6) v breme katerih kreditov se izplačilo knjiži (z 

ustreznimi posameznimi zneski);

sakih.Se
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7) v korist katerih računov se knjižijo odbitki in drugi 
ubrani zneski;

8) podpis tlstega3 ki spisek pregleda in podpis šefa.ozi-
roma referenta za likvidaturo:

9' podpis načelnika finančnega oddelka glavne uprave,oziroma 
šefa računovodstva pri žel^upravi, ki so mu krediti dodeljeni,

Nadalje je treba postopati s plačilnih spiskom po čl»21 in 
24 tega pravilnika,

Plačilni spiski se pošljejo pristojnim blagajnam.
Člen 50

Ko prejme blagajna plačilni spisek in nalog, da ga izplača, 
opravi izplačilo l,dne v mesecu, ki zanj prejemki veljajo, in si-
cer tako-le:

1) starešina oddelka ali edinice- odredi uslužbenca izplače-
valca: ta vzame na svojo začasno pobotnico (potrjeno po starešini) 
iz blagajne čisti znesek za izplačilo prejemkov;

2) izplačevalec izplača prejemke v roku 5 dni. nakar da od 
uslužbencev prejemnikov podpisani spisek blagajni;

5) izplačevalec potrdi izplačilo na plačilnem spisku:
4) če izplačevalec komu, ki je vpisan v spisek ne more iz-

plačati prejemkov v roku, določenem v točki 2). mora to v potrdila
o izplačilu povedati; in sicer vpiše imena vseh tistih, ki prejemkov 
niso dobili denar pa vrne blagajni?

5) uslužbencem iz točke 4) izplača prejemke blagajna, če pri-
dejo vsaj do 8.dne tistega meseca ponje,

V manjših edinicah in kjer koli je to zavoljo obsega posla 
mogoče^ izplačujejo prejemke blagajne same, ne da bi uporabile po-
sebnega izplačevalca po točki 1.

Prejemki se izplačajo vsakemu uslužbencu osebno; prejem 
potrdi prizadeti s svojim podpisom v izvirnem plačilnem spisku, ta-
krat ko prejme denar Podpisi v plačilnem spisku morajo biti na-
pisani s črnilom

Uslužbenec, ki ne more sam priti po zaslužek, ga lahko 
prejme po drugi osebi, če jo za to pismeno pooblasti, ^oobiastitelj 
mora dati tako pismeno pooblastilo (obr.F.65) potrditi (overiti/ 
pri. najbližji železniški ali drugi državni ustanovi.

Za ta pooblastila se po čl.loS zakona o drž»prometnem osebju 
ne plača nikakršna taksa Pooblaščenec prejme take prejemke potem 
ko potrdi prejem s svoj m podpisom v plačilnem spisku in odda po-
oblastilo. ki se priloži k spisku.

Uslužbencu se prejemki jahko pošljejo tudi po pošti; v tern 
primeru velja poštno potrdilo o pošiljatvi za prejemno potrdilo

Za pravilno izplačilo prejemkov in za pristnost podpisov 
uslužbencev v plačilnem spiuz.u odgovarja denarno in kazensko iz-

• plačevalec, oziroma za izplačilo po točki 5 blagajnik.
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Člen 31

N*iizplaČani prejemki uslužbencev se odvedejo v depozit.
Če blagajna nekemu uslužbencu prejemkov iz odobrenega pla 

Silnega spiska ne more izplačati, postopa tako-le:
1) blagajna glavne uprave, blagajne žel. uprav ter samo-

stojnih edinio in podjetij (čl.88) likvidirajo tak plačilni spisek 
za celotno odrejeno Izplačilno vsoto, v spisku pa pri neizplačanih 
prejemkih vpišejo, da so poslale neizplačane čiste zneske v depo-
zit. Nato sestavijo poimenski seznam o vseh neizplačanih prejemkih 
v čistih zneskih ter se za njih vsoto (s Čistim zneskom) obremene 
v svojem blagajniškem dnevniku z izrečnim pristavkom "deponirani 
prejemki".

2) Ko pošlje postajna blagajna tak plačilni spisek računo-
vodstvu v likvidacijo, vpiše kot izplačani znesek Čisto končno 
vsoto plačilnega spiska, zmanjšano za čisto vsoto neizplačanih 
prejemkov Da se tak spisek lahko likvidira mora vpisati postajna 
blagajna na njegovi zadnji strani imena uslužbencev, ki se njih 
prejemki deponirajo, in čiste zneske neizplačanih prejemkov, v 
notranjosti spiska pa pri prizadetih uslužbencih pripiše.da se

njihovi prejemki dsponirajo.
deponirani prejemki se izplačajo po nalogu finančnega od-

delka. oziroma računovodstva, kadar jih prizadeti ali pa njegov 
pravni, nasiednlk terja -’erjatev te vrste zastara po določbah za-
kona o drž računovodstvu v 5 letih, zato se po tem roku preknjiži 
v korist držovnih dohodkov

Člen 32
Če uslužbenec umre, če ga odpuste ali če sam zapusti služ-

bo pred začetkom meseca za katerega je plača že nakazana in plačil-
ni spisek z nalogom za izplačilo prejet, postopa blagajna, oziroma 
edinica ali ustanova tako, kakor z drugimi neizplačanimi prejemki, 
vendar v plačilnem spisku opomni, da je treba prejemke prizadetega 
razvelj avlti (stornirati).

Take prejemke stornira finančni oddelek, oziroma računo-
vodstvo na veljavni knjigovodstveni način.

Člen 33
Kot potrdilo o obračunu in izplačilu svojih prejemkov 

dobi vsak uslužbenec cd pristojne blagajne plačilno knjižico 
(đbr F.16) ^anjo se vpiše obračun vseh uslužbenčevih prejemkov 
in odbitkov za vsak mesec posebej Izplačevalec, oziroma blagajnik 

potrdi, da je izplačilo po obračunu v plačilni knjižici resnično 
opravljeno

Obračun prejemkov vpiše plačilno knjižico organ, kx 
sestavi ustrezni plačilni spisek

Člen 54
Finančni oddelek.ozir, računovodstvo mora obdelati 

vse plačilne spiske ki jih prejme od podrejenih edinlc,in opravi 
vse obračunsko delo ki spada v njegovo pristojnost.najkasneje do



29. vsakega meseca. Do tega dne mora poslati vse prejete spiske
 nalogi za izplačilo vred izplačilnim blagajnam.

Organi oddelkov in edinic, ki sestavljajo inobriČunava- 
jo plačilne spiske, ter organi finančnega oddelka in računovod-
stev, ki dobivajo plačilne spiske v odobritev in dajejo naloge 
za izplačilo, morajo skrbeti, da v svojem področju likvidirajo 
spiske do rokov,ki so določeni v 4,odstavku čl.28 in v 1.odstavku 
pričujočega člena. Prekoračenje teh rokov, posebno Če zavoljo 
tega ne bi bilo mogoče prejemkov ob pravem času izplačati,velja 
za težji disciplinski prekršek in se odgovorni organi primerno 
kaznujejo.

Člen 35
Od prejemkov uslužbencev drž,prometnih ustanov se odbi-

jajo v plačilnih spiskih davki, druge zakonite dajatve in odbit-
ki ter državne terjatve po čl.96 in 97 zakona o drž.prometnem 
osebju.

Vrhu tega se smejo ubirati v plačilnih spiskih kot red-
ni odbitki tudi članarine strokovnih združb in zadrug drž,promet-
nega osebja ter terjatve teh zadrug, in sicer po seznamih,ki jih 
sestavijo prizadete združbe (zadruge). Prvcpisi teh seznamov se 
pošljejo pristojnemu oddelku ali edinici (ustanovi), prepisi pa 
obenem pristojnemu računovodstvu, oziroma finančnemu oddelku. 
Ubrane zneske pošlje računovodstvo (finančni oddelek) z dvojnikom 
seznama o odbitkih (ki mora biti natanko popravljen, v kolikor se 
zneski ne bi ujemali z resnično ubranimi-prizadetim zadrugam( združbam)

Vse druge terjatve se smejo odbijati od prejemkov drž', 
prometnega osebja samo po pravilnih sodnijskih ali upravnih od-
ločbah (čl.253 zakona o drž. prometnem osebju).

Člen 37
Za izplačilo vseh postranskih prejemkov po *Pravilniku 

o postranskih prejemkih uslužbencev prometnih ustanov*, veljajo 
hjegove določbe. Za povračilo potnih in selitvenih stroškov mora 
predložiti uslužbenec poseben račun po obr.F.ll, Račun se pošlje 
finančnemu oddelku,oziroma računovodstvu,ki ga pregleda in da 
ustrezni nalog za izplačilo. Račune o potninah In selitvenih 
stroških pošiljajo edinice in ustanove po svojih strokovnih oddel-
kih, ki morajo imeti v razvidnosti vsa službena potovanja usluž-
bencev na svojem področju in jih morajo nadzirati, Zavoljo lažjega 
obračuna smejo pošiljati edinice (ustanove) potne in selitvene 
račune v likvidacijo tudi z mesečnimi seznami.

Za vse druge postranske prejemke po pravilniku o postran-
skih prejemkih sestavi vsaka edinica za svoj® osebje posebne pla-
čilne spiske (2451)»s podatki in na obrazcih, ki jih določijo 
strokovni oddelki glavne uprave.. Te spiske je treba sestaviti 
konec vsakega meseca najkasneje do 5.dne prihodnjega meseca (za 
minili mesec) ter jih poslati pristojnemu strokovnemu oddelku 
glavne, oziroma žel.uprave v pregled in potrdilo Le~ta jih pošlje 
zatem finančnemu oddelku, oziroma računovodstvu ki odredi izplačilo.
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Vse prejemke pc tem členu vpišejo edinice tudi v plačil-.
ne liste uslužbencev,

IX
Izplačila zaslužka delavcem in dnevni 6 ax\iemt

Člen 58
Za izplačilo prejemkov dnevničarjev in drugega pomožnega 

osebja s stalno mesečno nagrado veljajo v vsem določbe čl.59-45 
tega pravilnika. Zato se razvid njihovih prejemkov, sestava 
plačilnih spiskov in izplačilo opravljajo tako, kakor pri delav-
cih.

Dnevničarji in drugo pomožno osebje s stalno mesečno nagra-
do dobiva svoje prejemke na koncu meseca, to se p”avi, l.dne v 
mesecu za pretekli mesec.

Člen 59
Delavci dobivajo svojo mezdo in vse prejemke mesečno za 

minilo računsko dobo.
0 izplačilih delavskih mezd ima vsaka edinica poseben raz-

vid z vsemi potrebnimi podatki v knjigi o izplačilu delvcev (obr 
F.12)* Bdinicam, ki vodijo delovne knjige po obrazcu G 15, te 
knjige ni treba imeti.

Dodatki za vpise v knjigo o izplačilu delavcev se jemljejo 
iz delavskih mezdnih spiskov (obr.T.15) spiska sestavljajo za 
vsako plačilno dobo oddelki delavnics kurilnic, progovnih odsekov 
(sekcij) ter podjetja ali organi, ki neposredno nadzorujejo in vo-
dijo panogo ali del posla, ki ga delavci opravljajo. Pri vsakem 
takem oddelku ali delavski skupini vodi njen neposredni starešina 
za vsakega delavca posebej in ureditvi službe ustrezne podatke 
(knjige) o vstopu v službo, (kdaj), o višini mezde, o številu de-
lovnih dni in ur ter o zaslužku in odbitkih. Po teh podatkih izra-
čuna starešina oddelka ali delavske skupine konec plačilne dobe za 
vsakega delavca število delovnih dni,ki mu jih je treba plačati,in 
sestavi obračun izplačila. Ta obračun potrdi sam s svojim podpisom, 
knjigo, ki v njej vodi podatke o delavcih, pa izroči odseku ali 
organu, ki sestavlja delavske mezdne spiske za tisto edlnico.

Organi, ki sestavljajo in izračunavajo delavske mezdne spis-
ke, sestavijo po podatkih starešine oddelka ali delavske skupine 
•za vsako plačilno dobo mezdni spisek, ki v njem izračunajo za vsa-
kega delavca posebej vse prejemke; mezde, akordni zaslužek, čez- 
urno delo, delo izven službenega kraja, doklade vseh vrst i.t.d. 
ter vse odbitke (davek,bolni§ki in pokojninski prispevek i.t.d.).

Kezdni spisek se razdeli na oddelke, panog« ali skupine 
po strokovni razdelbi dela v tisti edini.el tako, da se izdela za 
vsak oddelekj. panogo ali skupino poseben del spiska, vsi ti deli 
se pa v povzemku seštejejo v skupno vsoto delavskih prejemkov in 
ustrezajočih odbitkov, (obr J?., 15).

Ba popolnoma izdelanem mezdnem spisku potrdijo starešine 
oddelkov, panoge ali skupine (vsak za svoje delavce) da sta šte-

vilo zaračunanih delavcev in njihov zaslužek pravilna, organi,ki
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spisek izdelajo, pa potrdijo«. da je prav izračunan. Oboje se potr-
di s podpisom na koncu spiska.

Ko je spisek izdelan, se prepiše v knjigo c< izplačil' delav-
cev,H je v 'bistvu natančen prepis spiska z vsemi njegovimi podatki.

Organi, ki vodijo knjigo ali podatke o delavskih zaslužkih, In 
tisti, ki izdelujejo ali potrjujejo mezdne spiske, odgovarjajo po 
določbah zadnjega odstavka čl.28 tega pravilnika za vse nepravil-
nosti.

Člen 40
Delavske zaslužke izplača vsaka edinica po izdelal em in po-

trjenem mezdnem spisku brez poprejšnje odobritve in brez poprejš-
njega naloga za izplačilo tako, kakor je to določeno v čl. 50 
tega pravilnika za izplačilo prejemkov nameščencev

Delavci se smejo izplačati po začasnem nalogu starešine pri-
zadete edini ce samo tedaj, Če je za izplačilo dovolj prostega 
kredita. Starešina mora to na mezdnem spisku potrditi takrat ko ga 
overi .

Pri večjih edinicah, kjer se izplačujejo delavci po oddelkih 
ali skupinah, določi starešina za vsak oddelek ali skupino izpla-
čevalca, ki opravi izplačilo po čl. 30 tega pravilnika.

Tudi delavci potrdijo s svojim podpisom v mezdne®, spisku, da 
so svoj zaslužek prejeli. Bopismene delavce podpiše nalašč za to 
določen pismen delave tistega oddelka ali skupine, vendar morajo 

tem primeru nepismeni prejemniki pritisniti pred svoje, po to-
varišu podpisano ime, odtis svojega kazalca«

Da je izplačil*: opravljeno, potrdi jo na mezdnem spisku s svo-
jim podpisom: izplačevalec (po točki 3 člena 30), starešina edi- 
nice ali njegov namestnik in starešina delavskega oddelka ali sku-
pine, ki morata tudi biti pri izplačilu.

Člen 41
Vsak stalni delavec (torej razen delavcev^ ki se najemajo od 

primera do primera) dobi za potrjevanje obračuna in izplačila svo-
jega zaslužka od pristojne blagajne delavsko plačilno knjižico 
(obr.F.l7)« Tudi zanjo veljajo določbe Čl.33 tega pravilnika.

Člen 42
Izplačane mezdne spiske obračunajo postajne blagajne z raču-

novodstvom v obračunu F-22-a po določbah čl,86 tega pravilnika, 
Izplačilna blagajna pa knjiži izplačan mezdni spisek v svoj bla-
gajniški dnevnik in ga obračuna z računovodstvom tako, kakor je v 
čl.91 tega pravilnika določeno Izplačani, mezdni spiski se morajo 
poslati računovodstvu z obračunom tistega meseca, ki je bilo izpla-
čilo v njem opravljeno.

Za odbitke od mezd veljajo določbe čl,35 in 36 tega pravilnika
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Člen 45

Uslužbenci, ki izdelujejo pri edinicah mezdne spiske in 
plačujejo zaslužke brez poprejšnjega naloga za izplačilo, morajo 
opraviti svoje delo z največjo natančnostjo m ob času, tako da 
se mezde lahko izplačajo 5 dni po koncu plačilne dobe, za katero 
veljajo. Prekoračenje tega roka šteje za težji disciplinski pre-
kršek in se odgovorni organ temu primerno kaznuje.

Člen 44

Delavcem vseh železniških ustanov se lahko dajo predujmi, 
in si*er do višine zaslužene mezde. Predujem sedaje samo vsakih 
15 dni ali na pobotnico (F.64), ki se prizadetemu ob končnem iz-
plačilu vrne, ali pa na spisek, ki se priloži pravim mezdnim spis-
kom, potera.ko st. pri končnem izplačilu vpričo prizadetih uničijo 
njihovi podpisi.

Izplačani predujmi štejejo do likvidacije mezdnega spiska za 
tisto plačilno dobo kot začasen izdatek.

Člen 45
Delavcem, ki med mesecem prenehajo z delom ali ki jih odpu-

ste, se izplača zaslužek na pobotnico« Ti delavci se takisto zara-
čunajo v mezdnem spisku za tisto plačilno dobo, ki se ji kot po-
trdilo o prejemu priloži izplačana pobotnica.

Za neizplačane mezde veljajo določbe člena 51 tega pravil-
nika.

X
Izplačilo rednih materialnih izdatkov.

Člen 46
Izdatki materialne narave, ki se pojavljajo redno (mesečno 

ali obdobno) po stalnih plačilnih določbah, kakor izdatki za tele-
fonske pogovore, telefonska naročnlha poštne pristojbine, potroš- 
nina za vodo, najemnine za stavbe po veljavnih pogodbah in podobni 
izdatki, se smejo plačevati pri pristojnih blagajnah vseh edinic 
pred odobritvijo pristojnega računovodstva ali finančnega oddelka.

Taka izplačila šte^e^o kot začasna« dokler se zanje ne iz-
poslujeta odobritev in nalog za izplačilo

Toda take izplačilne listine je treba poprej e opremiti s po-
trdilom starešine ali pristojnega organa da je izdatek pravilno 
obračunan, da obremenjuje prizadeto edimco in da se sme izpla-
čati. Po izplačilu poskrbi edinica za naknadno redno odobritev in 
za reden nalog za izplačilo

Ko dobi računovodstvo listine o takih izdatkih, postopa z 
njimi v stvarnem in računskem pregledu ter v knjiženju tako, kakor 
z izplačanimi mezdnimi spiski.

XI
Začasni izdatki >

Člen 47
Začasne izdatke sme storiti blagajna samo po določbah pra-

vilnika o postranskih prejemkih, po določbah tega-le pravilnika
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ali pa po čl.51 zakona o državnem računovodstvu.
Začasne izdatke po pravilniku o postranskih prejemkih je 

treba likvidirati v času in na način, kakor je tam določeno.
Začasni izdatki po pooblastilih na podstavi določb v tem 

pravilniku, s6 morajo likvidirati v roku 1 meseca. Pri dobavah 
in delih po neposrednih pogodbah veljajo določbe čl.75 tega pra-
vilnika.

Člen 48
Vsaka blagajna mora vsak mesec sporočiti svoje začasne 

izdatke na obrazcu F.15 računovodstvu, oziroma finančnemu oddel-
ku (v zvezi s čl.90 in 110 tega pravilnika).

XII
. halogi za vplačilo.

Člen 49
haloge za vplačilo dajejo pristojni naredbodavci, ki 

so našteti v točki 9 člena 8 tega pravilnika. Tudi zanje veljajo 
smiselno določbe čl.18 tega pravilnika.

Razen za vozninske dohodke in odbitke od prejemkov 
osebja, se dajejo vsem blagajnam nalogi za vsa vplačila na obraz-
cih F.5 in 6.

Člen 50

Vse edinico in ustanove, ki ubirajo po naravi svoje 
službe plačila za storjena dela, za prodaje, najemnine in podob-
ne terjatve, morajo imeti razvid o pogodbah. Po njem sestavijo 
pred dospelostjo terjatve ob pravem Času račune (obr.F.18 in 18-e) 
In jih pošljejo dolžnikom z vabilom, da jih plačajo. Sploh morajo 
storiti vse s pogodbami in predpisi določene ukrepe, da uberejo 
na svojem področju ob pravem času vse dohodke. Za izvrševanje 
tistih podgob, ki ne spadajo v pristojnost edinio, temveč želez-
niške uprave (direkcije) mora skrbeti prizadeti strokovni oddelek 
tako, kakor je določeno za edinioe (:razvid pogodb, sestavljenje 
računov, pošiljanje računov dolžnikom i.t.d.:)

Finančni oddelek, oziroma računovodstvo mora imeti raz-
vid vplačil po vseh pogodbah svoje uprave, mora opominjati edinice, 
oziroma oddelke,ter zakonito postopati zoper odgovorne osebe, Če 
ne skrbe ob pravem času za ubiranje dohodkov na svojem področju. 
Zaradi tega je treba poslati vsako pogodbo, brž ko jo pristojni 
naredbodavac odobri,pristojnemu računovodstvu,oziroma finančnemu 
oddelku in edini cir, ki se pogodba v njenem delovnem območju izvršuje.

Vsaka edinica,ustanova ali oddelek, sestavi za vsako 
vplačilo račun v 3 primerkih, En primerek ostane za razvid v edini- 
cl, drugi se pošlje dolžniku z zahtevo, da račun plača, tretji pa 
računovodstvu (finančnemu oddelku).
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če je treba račun strokovno pregledati,, pa za to v ra- 
čunskih knjigah In razvidih ni podatkov.ga pošlje finančni oddelek 
(računovodstvo) pristojnemu strokovnemu oddelku, da ga le-ta pre-
gleda in da potrdi njegovo pravilih st. Če so v računu nepravilno-
sti, ki gredo VvSkodo železnice, je treba pristojno edinico takoj 
pozvati, da ubere od dolžnika razliko, V kolikor ne 'bi bilo mogoče 
ubrati razliko od dolžnika, jc morajo plačati odgovorni uslužbenci*

Vse edlnlce lahko ubirajo na svojem področju vplačila po 
računih, vendar morajo ubrane zneske takoj odvesti blagajni prt 
železniški upravi (direkciji), in sicer po čekovni položnici na 
njen ček,račun, ali pa s prenosno blagajno. Potemtakem se smejo 
dajati nalogi za vplačila po računih samo glavni blagajni glavne 
uprave, oziroma blagajnam železniških uprav.

Ko postajna blagajna ubere kak dolg po računu, knjiži ubra-
ni znesek takoj na računu depozitov kot prejemek, ko pa pošlje 
znesek računovodstvu, ga knjiži na istem računu kot izdatek..

Edinice, ki nidiajo svoje blagajne, morajo vpisati po ra-
čunu ubrano vsoto v prejemno knjigo denarnih pošiljk (obr.F.3 2); 
ko ubrani znesek pošljejo računovodstvu, ga pa vpišejo v predajno 
knjigo denarnih pošiljk (obr.F. 31).

Člen 51
Če ubere neka edinica denar po računu, ki ga je izdala 

druga edinica, mora prizadeto o tem obvestiti. To obvestilo se 
pripne k tretjemu primerku računa kot dokaz, da je račun plačan.

Dokler edinica ne dobi tega potrdila o plačilu, mora sama 
skrbeti za to, da se račun poravna; opominjati mora k plačilu in 
ukreniti zoper dolžnika vse kar je potrebno.

Če dolžnik do določenega dne ne plača, obvesti edinica o 
tem računovodstvo (finančni oddelek) in pristojni strokovni odde-
lek glavne, oziroma železniške uprave, ki sproži potem zakoniti 
postopek,.

Člen 52
Vsak račun mora imeti te-le podatke:

1) žig službene edinice, ustanove ali oddelka ki račun sestavi;
2) vrstno (serijsko) in zaporedno številko računa;
3) natančen naslov dolžnika;
4) rok, v katerem je treba račun plačati in ime blagajne kjer je 

treba to storiti;
5) za kaj se plačilo terja (opis dolžnikovega naročila ali obveze);
6) znesek, ki ga je treba plačati;
7) znesek depozita, ki ga je plačal dolžnik za kritje svojega dolga;
3) ostanek dolga, ki ga je treba plačati ali presežek depozita, ki

ga je treba dolžniku vrrđti (ta znesek napiši tudi z besedami)?
9) kje in kdaj je račun napisan;
10) podpis šefa edinice, pri kateri so račun sestavili.

člen 55
Odbitki, davki, dajatve, zasežki in temu podobno se ubira-

jo z rednim nalogom za vplačilo ne da bi se zanje sestavil račun.
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Člen 54

j-ela in prodaja zasebnikom ali drugim ustanovam smejo že-
lezniške ustanove opraviti samo, Če so prizadeti popreje plačali 
na račun teh del ali prodaj znesek, ki je z njim po približnem 
proračunu krit njihov dolg za storjeno delo ali za prodajo.

Obračun dela ali prodaje sestavi tista edini ca, ki je delo 
storila ali kaj prodala* Tudi mora skrbeti, da krije vplačani de-
pozit dolg. Če se pokaže, da je depozit premajhen, mora zahteva-
ti da ac poveča. Ko pošlje edini ca računovodstvu obračun o storv 
jenem delu (prodaji) mora v spremnem pismu zahtevati.da se vpla-
čani depozit vrne, če pa tege še ni mogoče storiti, mora v pis-
mu povedati zakaj,

Člen 55
Državnim podjetjem ter zasebnim ustanovam in strankam, se 

sme voznina na drž-Železnicah tudi upati (kreditirati), če popre-
je plačajo pri priatojni železniški blagajni zadosti velik depozit 
v gotovini, kakor je določeno v prejšnjem Členu. Zasebnim ustano-
vam in strankam se sme na njihovo pismeno zahtevo premeniti znesek, 
ki jim ga dolguje Železnica, v depozit za zaupano voznino, vendar 
samo na podlagi njihovih sicer likvidiranih, a še ne izplačanih 
računov„

Oddelek za kontrolo dohodkov pri glavni upravi določi,kako 
je treba zaupano voznino kreditirati in obračunati

Pričujoče določbe ne veljajo za vojaške pošiljke,ker velja 
zanje pravilnik o prevozu vojaških oseb in pošiljk z železnico in 
z ladjami.

XIII
Nabave in dela za državne železnice.

Člen 56
Nabave in dela za državne železnice se opravljajo po določ-

bah oddelka B (pogodbe in nabave) zakona o drž„računovodstvu in 
po določbah pravilnika za izvrševanje tega oddelka zakona o drž. 
računovodstvu.

Člen 57
Vsako potrebo, ki povzroči izdatek iz državne blagajne mora 

organ, ki je po ureditvi službe dolžan da to stori, sporočiti pis-
meno. nakar se o njej odloča..

Tako poročilo mora biti skrbno sestavljeno in mora imeti vse 
podatke in podrobnosti, ki pokažejo s

1) da je resnično potrebno, da se tista nabava ali delo stori;
2) količino materiala ali obseg posla, zasnovanega na podat-

kih o porabnem materialu in njegovi zalogi, oziroma na podatkih ki 
kažejo obseg istega posla v prejšnjih obdobjih ali v podobnih pri-
merih z ozirom na cilj, ki ga hočemo s poslom doseči, ali na po-
trebo, ki jo hočemo zadovoljiti;
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5) približni proračun izdatkov za to nabavo ali posel, 
ter roke za plačilo

Prav tako 36 treba postopati tudi pri prodaji alt pri 
poslu, ki povzroči obdobne izredne dohodke in dohodke»za katere 
je potrebna posebna odredba

Člen 58
Ob nepričakovanih ujmah (:elementarih nezgodah;) želez-

niških nesrečah In v podobnih primerih, se opravljajo nabave in 
dela tako, kakor prvi neposredni starešina presodi, da je potreb-
no „ V takih primerih ukrene neposredni starešina vse na svojo 
lastno odgovornost, vendar v mejah resnične potrebe. Take nabave 
in dela se morajo kasneje odobriti (či.86 točka 8 zakona o drž. 
računovodstvu)«

Člen 59
Organit ki smejo predlagati da se kaj nabavi ali naredi, 

morajo preskrbeti potrdiloda sta proračunski kredit in denar za 
nameravani izdatek ali izplačilo na razpolago To potrdilo je glav-
na opora za to, da se nabava ali posel odobri.

Pri nabavi materiala je treba postopati po zakonu o že-
lezniški imovini v eksploataciji prometnega ministrstva,

Glen 60

Nabave, prodaje, stavbna dela, najem stavb in podobni 
posli se opravijo z neposredno pogodbo, če ni njihova vrednost 
večja od loo.ooo.- din. Take neposredne pogodbe sklepajo organi 
ali organ, ki jih pristojni naredbodavec za vsako tako delo ali 
posel posebej odredi, tako, da zberejo za vsa naročila Čez 
10.000din vsaj 5 pismene ponudbe v izvirniku (61.86,točka 1 
zakona o drž/računovodstvu).

Odrejeni organ ali komisija poda za vsak tak neposredno 
opravljen, posel podrobno pismeno poročilo Po tem poročilu in 
po odločbi pristojnega naredbodavca se sme posel skleniti

Člen 61
Bazen poslov, ki o njih govori 'prejšnji člen, se sklepa-

jo tudi za druge nabave in dela ki so našteti v 61.86 zakona o 
drž računovodstvu neposredne pogodbe, in sicer po določbah za-
kona o drž» računovodstvu, po določbah pravilnika za izvršitev 
določb oddelka B (pogodbe in nabave) zakona o drž.,računovodstvu 
in po določilih tega pravilnika.

XV
Blagajniška služba.

Člen 81
Blagajniško službo drž.železnic opravljajo:

1) glavna blagajna,ki je v sestavu blagajniškega odseka finančnega 
oddelka glavne uprave (generalne direkcije);
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Za svojo izplačilno službo dobivajo blagajne ustanov 

dotacijo (depozit)ž ki jo morajo ob pravem Času zahtevati me-
sečno v naprej pri računovodstvu svoje žel.uprave, V mejah do-
tacije in odobrenih kreditov izplačujejo po nalogih računovod-
stva in določbah tega pravilnika^. Blagajne ustanov izplačujejo 
samo svoje redne izdatke: prejemke osebja in redne materialne 
izdatke po čl.46 tega pravilnika.

Člen 89

V mejah naredbodavskih pravic starešine take ustanove 
(iz čl,88), izplačuje njega blagajna tudi izdatke, ki so v zve-
zi z nujno nabavo ali poslom, ki zanju veljajo čl.58, 60 in 75 
tega pravilnika.

Za vsako nabavo ali posel si pa mora oskrbeti ustanova 
od računovodstva nalog za izplačilo.

Člen 90
Vsaka izplačilna blagajna vodi blagajniški dnevnik » 

(obr.F.25), ki vanj vpiše v Časovnem zapovrstju vsa vplačila in 
izplačila po nalogih računovodstva po plačilnih spiskih za za-
služke in po listinah o rednih majhnih materialnih izdatkih.

Člen 91
Ha koncu vsakega meseca morajo blagajne iz Čl,88 svoj 

blagajniški dnevnik skleniti in ga natančno prepisati, ^emu pre-
pisu prilože vee listine in plačilne naloge ter pošljejo vse 
skupaj najkasneje do 5.prihodnjega meseca računovodstvu svoje žel. 
uprave v obračun in likvidacijo, Prepis dnevnika in pripadajoče 
listine se pošljejo tako kakor denar.

Po pregledu in knjiženju prepisa in listin potrdi računo-
vodstvo prizadeti blagajni njihov prejem in njihovo pravilnost

Pri napakah in nepravilnostih, vrne računovodstvo ustreza-
joče listine blagajni ter odredi, kako in do kdaj je treba nedo- 
statek popraviti Лок za popravo ne sme seči čez konec prihod-
njega obračunskega meseca, raien če mora odrediti računovodstvo 
iz upravičenih razlogov daljši čas.

Obenem s prepisom blagajniškega dnevnika je treba poslati 
tudi poročilo (spisek) o začasnih izdatkih (po čl.47 in 48).

^enarne pošiljke.
Člen lo7

Za tiste denarne pošiljke (vrednostni, pisma, denarne 
zavitke), ki jih ta pravilnik izrečno dovoljuje, vodijo blagajne 
credajno knjigo o denarnih pošiljkah )obr.P,51), 7 an jo vpi š e j o 
vsako tako pošiljko z vsemi zahtevanimi podatki .

Potrdilo (podpis) pošte9 ki us ji da taka pošiljka v od-
pravo, ali organa,ki jo prevzame da jo prenese, je samo začasen 
dokaz o pošli jiatvi s Pravo prejemno potrdilo je samo potrdilo 
blagajne,, ki ji je bila pošiljka poslana.
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