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Skupščina Društva študentov farmacije Slovenije je na svoji redni skupščini, dne 22. maja 
2021, na podlagi 21. člena Statuta Društva študentov farmacije Slovenije in šestega odstavka 
5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) sprejela 

PRAVILNIK 
DRUŠTVA ŠTUDENTOV FARMACIJE SLOVENIJE 

O IZDAJI RAČUNOV PRI GOTOVINSKEM 
POSLOVANJU. 

 
 

1. člen 
(splošno) 

Ta pravilnik opredeljuje oznake poslovnih prostorov, na katerih se izdaja račune za plačilo z 
gotovino, oznake elektronskih naprav za davčno potrjevanje računov (v nadaljevanju davčna 
blagajna) in ureja pravila za dodeljevanje številk računov, izdanih z davčno blagajno pri 
društvu Društvo študentov farmacije Slovenije; matična številka: 1203100000. 

 
 

2. člen 
(popis in oznake poslovnih prostorov) 

Društvo študentov farmacije Slovenije (v nadaljevanju društvo) izdaja račune za gotovinsko 
plačilo v sledečih poslovnih prostorih: 

 
Oznaka 

poslovnega 
prostora 

Naslov 
poslovnega 

prostora 

Številka 
katastrske 

občine 

Številka 
stavbe 

Številka 
dela 

stavbe 

Vrsta 
premičnega 

objekta 

DSFSSTOJ Aškerčeva 
cesta 7, 1000 

Ljubljana 

1720 
KRAKOVSKO 

PREDMESTJE 

8 0 / prodaja na 
terenu v 

premičnem 
objektu (A) 
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3. člen 
(način izdaje računov v posameznem poslovnem prostoru) 

Društvo izdaja račune v posameznem poslovnem prostoru na sledeči način: 
 

Oznaka poslovnega prostora Način izdaje računov 

DSFSSTOJ z uporabo davčne blagajne z oznako 0001 

 
 

4. člen 
(dodeljevanje številk računom) 

Številka računa, izdanega z davčno blagajno, je sestavljena iz oznake poslovnega prostora, 
oznake davčne blagajne in zaporedne številke računa. Zaporedne številke računov vsake 
davčne blagajne si sledijo v neprekinjenem zaporedju in se vsako koledarsko leto pričnejo s 
številko 1. 
Primer zaporedja številk računov je: 

 
Oznaka poslovnega prostora Številka računa 

DSFSSTOJ DSFSSTOJ-0001-1, DSFSSTOJ-0001-2, 
DSFSSTOJ-0001-3, itd. 

 
5. člen 
(javnost) 

Vsebina pravilnika je javna. Pravilnik je objavljen na spletni strani DŠFS pod zavihkom O nas: 
Statut in pravilniki. 

6. člen 
(veljavnost) 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju. Pravilnik sprejme skupščina DŠFS. 
Naslednji dan po sprejetju tega pravilnika preneha veljati in se uporabljati Pravilnik Društva 
študentov farmacije Slovenije o izdaji računov pri gotovinskem poslovanju z dne 4. decembra 
2020. 
  
 
V Ljubljani, 22. maja 2021 

Nejc Ajlec, 
 predsednik DŠFS in ŠSSFD 


