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Pred vami so navodila za uporabo programa Fakturiranje. Program omogoča evidenco 

poslovnih partnerjev, vnos potrebnih šifrantov ter izdajo  računov, predračunov, ponudb, 

dobropisov…Nudi tudi poročila (Fakturna knjiga, Davčna knjiga …)  in prenos v Miring 

davčno knjigo in saldakonte. 

 

 

Program je razdeljen je na 4 zavihke: 

 

 Osnovno - Računi, 

Šifranti in nastavitve, 

 Vzdrževanje, 

 O programu. 

 

 

 
 
Ko odpremo program, se odpre zavihek  'Osnovno',  ki ga najpogosteje uporabljamo. V navodilih pa 

bomo dali prednost drugemu zavihku  'Šifranti in nastavitve', saj ima vsebino, ki jo je potrebno najprej 

spoznati. 
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ŠIFRANTI  IN NASTAVITVE   

  

 

Tehnična uporaba šifrantov in nastavitev je zelo preprosta. 

 

Poenotena je uporaba najpogostejših funkcij v tabelah s podatki, kot so Novi vnos, Brisanje, 

Iskanje, Urejanje(Sortiranje), Tiskanje, Prenos v MS Excel. V orodni vrstici nad tabelo so 

nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (po navadi v preprostih šifrantih v tabelah), ki 

odpre novo vrstico v tabeli  ali ikono Novi ,  ki odpre okno za vnos novih podatkov (pri 

vsebinsko obsežnejših šifrantih). 

S klikom ikone V podatke   pridemo v okno za  popravljanje podatkov (pri vsebinsko 

obsežnejših šifrantih). 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. V 

polje zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono 

Iskanje  .  

 

 
 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone. Npr. 

če želimo sortirati po nazivu, kliknemo v glavo tabele v 'Naziv'. Če kliknemo še enkrat, se 

izbor obrne (iz naraščajočih vrednosti v padajoče). 

  

Brisanje zapisa izvedemo s klikom ikone Brisanje  .  

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov v MS Excel . 

 

 

Ikona Čitanje-Pisanje  omogoča zaščito podatkov pred naključnim spreminjanjem.  Ikona ob 

kliku spremeni obliko. Če je vklopljeno Čitanje  , spreminjanje podatkov v tabeli ni 

možno. Če je vklopljeno Pisanje  , lahko podatke v tabeli popravljamo. 

      

 

Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom,  lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa). Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu 

partnerja)  lahko izbor omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo tipko Enter. V 

izbor se ponudijo ustrezni. 

 



 7 

Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko popravljamo 

in  dopolnjujemo. 

 

 Ikona Tiskanje nam omogoča izpis  na tiskalnik. 

 

V tabelah je omogočeno tudi filtriranje podatkov. Postavimo se na polje, na katerem želimo 

ostaviti filter  ter pritisnemo desni miškin gumb. Odpre se priročni menu, v katerem 

izberemo'Filter glede na vsebino'. 

 Filter odstranimo tako, da pritisnemo desni gumb miške in izberemo 'Odstrani filter'. 

 

 

ARTIKLI 

 

Katalog artiklov 

 
V katalog artiklov zajamemo artikle, s katerimi delamo. Na voljo je mnogo polj, s katerimi po potrebi 

natančno opišemo artikel, dodamo lahko tudi sliko artikla. Vnesemo seveda le tiste podatke, ki nam 

nekaj pomenijo, obvezni pa so le Šifra artikla (lahko se dodeli avtomatsko), Naziv artikla, 

Klasifikacija (blagovna skupina), Enota mere in Tarifa DDV. Smiselen je tudi vnos Cene artikla. 

 

  
 
Vnos artiklov v katalog artiklov sicer ni obvezen , saj lahko naziv artikla, enoto mere, tarifo DDV in 

ceno vnesemo na računu samem, tudi če artikla sploh ne vnesemo v katalog. Je pa vnos v katalog zelo 

priporočljiv, ker nam prihrani delo in čas pri fakturiranju (artikel le izberemo, vsi podatki se 

prenesejo).  
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Storitve lahko obravnavamo na enak način kot artikle. Pri storitvah se pogosto dogaja, da zahtevajo 

daljši opis na računu. Pri tem si pomagamo s spremnim besedilom na računu (ki ga prav tako lahko 

šifriramo in nato izbiramo iz šifriranih besedil, da ga ni potrebno vedno znova vnašati. 

 

 

Davki 

 
V ta šifrant vnesemo podatke o davčnih tarifah - šifro tarife (npr D20, D85 ) opis ter stopnjo davka  

(8,5 % , 20 % ).  Če imamo oproščen promet lahko nastopa še tarifa z stopnjo 0% .  

 

 

Klasifikacije 
 

Tudi če imamo samo eno klasifikacijo oziroma blagovno skupino (npr. S – storitve), jo moramo 

definirati. Blagovna skupina nosi podatek o zadnji številki artikla za avtomatsko številčenje. 

 

 

Enote mere 

 
To je preprost šifrant. Vnesemo kratko oznako enote in opis. 

 

 

Cenik po kupcih 
 

V cenik po kupcih lahko vnesemo cene posameznih artiklov za posamezne kupce, kot so na primer 

pogodbeno dogovorjene cene. Pri fakturiranju program samodejno poišče ceno iz cenika po kupcih, če 

je vnesena. 
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POSLOVNI PARTNERJI  
 

 

V Šifrant poslovnih partnerjev vnašamo podatke o kupcih, lahko pa tudi o drugih parterjih 

(dobaviteljih, podizvajalcih, bankah …). Ločimo jih lahko po skupinah, lahko pa imajo vsi enako 

oznako skupine. 

 

 

Če se odločimo za avtomatsko šifriranje partnerjev, pustimo šifro partnerja prazno (program izpiše 

<auto> ). Ko zaključimo z vnosom podatkov poslovnega partnerja, se mu samodejno dodeli šifra. To 

je številka, ki jo program najde v šifrantu 'Skupine partnerjev', povečana za 1.  

Šifre partnerjev  lahko sicer določamo in vnašamo tudi sami. 

 

Pri vnosu partnerjev  so obvezni podatki  samo  'Šifra', 'Skupina', 'Naziv', ostale vnesemo po želji. 

(Običajno je smiseln vnos ulice, kraja,transakcijskega računa pa tudi kontaktne osebe in telefonske 

številke …)  Na dnu je možno vnesti poljubno dolg opis. 

 

 
 

V veliko pomoč pri iskanju in vnosu podatkov poslovnih partnerjev je gumb  , ki ga najdemo desno 

od naziva partnerja. Omogoča avtomatiziran prenos podatkov poslovnega partnerja iz AJPES-

ovega poslovnega registra IPRS. Potrebujete le dostop do interneta ter pooblaščen dostop do strani 

AJPES (uporabniško ime in geslo, ki ga vnesete ob prvi prijavi v register IPRS). 

 

Podatke nato prenesemo tako, da vnesemo ali točen naziv partnerja, ali njegovo davčno številko in 

kliknemo gumb  .  Podatki se poiščejo v registru ter prikažejo na zaslon, nato kliknemo gumb 

'Prenesi'. Podatke lahko dopolnimo iz registra tudi za partnerje, ki so  že vneseni v naš šifrant. 

 

Davčno številko vnašamo skupaj s predpono SI , torej npr. SI99238659 . 
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Skupine partnerjev 
 

Šifro skupine, opis ter zadnjo številko (za avtomatsko številčenje) vnesemo v šifrantu Skupine 

partnerjev. Če vnesemo tudi skupino za številčenje, se bo dodeljevala zadnja številka  vnesene 

skupine. 
 

 
 

 

Poštne številke 
 

V Šifrantu  poštnih številk je že vnesena večina pošt v Sloveniji, če se pojavi kakšna nova,  jo lahko 

sami dodamo.  
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PODJETJE 
 

Podatki o podjetju 
 

V ta šifrant vnašamo podatke o podjetju, kot je razvidno iz spodnje slike: 

 

 
 

Šifrant je skupen vsem Miring programom. Za fakturiranje sta posebej pomembna 'Glava 

dokumentov' in 'Podatki o registraciji', saj se izpisujeta na vrhu in na dnu računov. Vnesemo ju v 

veliko vnosno polje na dnu okna. Za 'Podatke o registraciji' izberemo drug zavihek, na voljo pa sta dve 

vrstici na dnu izpisa računa. 

 

Vnos glave in podatkov o registraciji shranimo s klikom na sličico diskete v orodni vrstici (zraven 

gumba posodobi). 

 

Če že uporabljate kak drug Miring program, so podatki najbrž že vnešeni. 

 

 

 

 

Stroškovni nosilci 
 

Kadar je podjetje organizacijsko razdeljeno na stroškovne nosilce in po njih spremljate stroške 

in prihodke, vnesite šifre in opis stroškovnih nosilcev v šifrant stroškovnih nosilcev. Tudi ta šifrant je 

skupen vsem Miring programom. 
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NASTAVITVE 

 

 

Vrste računov 
 

Pri opisu 'Vnosa računov' smo že omenjali 'Vrsto računa'. Z njo opredelimo ali gre za račun, dobropis, 

avansni račun, predračun, ponudbo  ...  Račune lahko ločimo naprimer na 'Račune za blago' in 'Račune 

za storitve' ali jih še podrobneje delimo. Vrsta računa nosi s sabo tudi številčenje dokumentov ('Zadnja 

številka'). Posebej velja omeniti še faktor davka, ki ima običajno vrednost 1, le pri računih, na katerih 

se DDV ne obračuna (izvoz, oproščen promet) ima vrednost 0.   

 

 
 

Za povezavo z glavno knjigo je potrebno vnesti tudi vrsto računa za DDV. Pri domačih obdavčenih 

računih  in pri oproščenem prometu s pravico do odbitka DDV, to programu zadošča, da prenese podatke 

v pravilna polja davčne knjige. Pri oproščenih računih brez pravice do odbitka moramo vnesti R1 v polje 

tip. Pri računih za montažo in instaliranje blaga vnesemo v polje tip RM, pri  prodaji blaga na daljavo RD 

in pri opr. prometu s pravico do odbitka  RT. Izvozne račune program prepozna po tem da je DOK = 

IFA, pri prodaji v EU pa poleg tega vnesemo tip E7 (za blago ) ali ES (za storitve). Če znesek ne gre v 

DDV,  vnesemo v polje tip 'RG'. 

 

 

Dovoljeno obdobje 
 

Da se pri vnosu datumov ne zmotimo v letnici ali v mescu, si sami poljubno omejujemo dovoljeno 

datumsko obdobje. Ob vnosu datuma, ki ne ustreza dovoljenemu obdobju, nas program na to opozori. 

Če zares želimo vnesti datum, ki ne ustreza trenutno dovoljenemu obdobju, spremenimo dovoljeno 

datumsko obdobje. 
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Gesla uporabnikov 
 

Dostop v program je po želji uporabnikov lahko zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. 

Dokler v šifrant uporabnikov ne vnesete nobenega uporabnika, je dostop v program prost. 

 

Poleg vnosa uporabniškega imena in gesla vnesete tudi nivo. Vsaj en uporabnik mora imeti 

najvišji nivo, to je '00'. Le ta nivo omogoča vnos novih uporabnikov ter spreminjanje gesel.  

 

Ko enkrat v šifrant uporabnikov vnesete uporabniško ime in geslo, vstop v program brez njiju 

ni več  mogoč, zato je zelo pomembno, da si ju zapomnite.  
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 OSNOVNO - RAČUNI   

 

 
V zavihku Osnovno – Računi najdemo naslednje funkcije (gumbe), ki so razvidne iz spodnje slike: 

 

 
 

 

Najpomembnejšo funkcionalnost ima gumb 'Računi',  ostali so bližnjice do nekaterih pogosto 

uporabljanih aktivnosti, do katerih pa lahko dostopamo tudi na drugih mestih v programu. 

 

Računi 
 

S klikom gumba 'Računi' odpremo  okno z izdanimi računi: 
 

 
 

 

 

V pregledni tabeli so vsi računi, dobropisi, predračuni, ponudbe, ki smo jih s programom izdali.  

Račune lahko pregledujemo, pri tem nam je v pomoč 'Prikaz postavk'. Če ga vključimo, se okno z 

računi razdeli na 2 dela  - na desni je prikazana vsebina računa. 
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Pri pregledovanju računov imamo na voljo  naslednje možnosti: 

 

Lahko jih omejimo s pomočjo izbire 'Vrste dokumenta', 'Kupca' ali 'Datuma'  nad tabelo računov. 

 

Lahko jih poljubno urejamo, tako da kliknemo glavo stolpca, po katerm želimo imeti urejene.  

 

Lahko jih omejimo s filtrom, tako da kliknemo v izbrano polje, nato desni gumb miške ter izberemo 

'Filter glede na vsebino'. 

  

Iskanje želenega podatka je zelo hitro in učinkovito. Podprto je iskanje s pomočjo hitrega tipkanja in 

sicer tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati podatek (npr. naziv kupca)  in hitro 

odtipkamo del iskanega podatka. Program se ustavi na prvem ustreznem zapisu.  

Iščemo lahko tudi s pomočjo gumba iskanje   . Kliknemo v stolpec, po katerem želimo iskati, nato 

v polje zraven gumba za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo in kliknemo gumb Iskanje  . 

Program se ustavi na iskanem podatku.  

 

Poleg drsnika ob strani tabele,  so na voljo tudi gumbi v orodni vrstici,  s katerimi se lahko 

premikamo med računi v tabeli     . Prvi in zadnji  nas  takoj postavita  na 

začetek ali na konec tabele, vidimo pa tudi skupno število zapisov v tabeli ter zaporedno številko 

trenutnega zapisa. 

 

S klikom gumba   Tiskaj   račun natisnemo. 

 

S klikom gumba   Storno  se račun označi kot storniran – neveljaven To pomeni, da se ne bo  

prenesel v davčno knjigo in saldakonte in ne bo se upošteval v poročilih. 

 

 

Podatke na računu lahko tudi popravljamo, in sicer tako , da izberemo želeni račun v tabeli ter 

kliknemo gumb  . Odpre se  okno za vnos podatkov računa. 
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Nov račun lahko vnesemo s klikom gumba  .  Odpre se okno za vnos  računa.   

 

Najprej izberemo vrsto dokumenta (glej Šifranti – Vrste računov).  

 

Nato izbermo Partnerja (Kupca).  Če kupca še ni v šifrantu poslovnih partnerjev, ga vnesemo v šifrant 

s klikom gumba . 

 

Nadaljujemo z  vnosom datuma izdaje računa (ponudi se trenutni datum), datuma odpreme oziroma 

opravljanja storitve ter datuma zapadlosti računa, ki se lahko izračuna iz vnesenega plačilnega roka v 

dnevih. 

 

To so obvezni podatki, opcijsko pa lahko vnesemo tudi morebitne dobavnice, stroškovni nosilec, 

referenta, številko  in datum naročila ter tujo valuto in tečaj. 

  

V velikem belem polju v spodnjem delu okna vnesemo besedilo, ki se izpiše na dnu računa. Ta 

besedila lahko tudi šifriramo in shranimo ter jih celo povežemo z vrsto računa, tako  da besedila ob 

vnosu posameznih računov ni potrebno več vnašati. Besedilo tako vnesemo samo enkrat, nato v orodni 

vrstici nad besedilom v polje  , ki je namenjeno šifri besedila, vnesemo  šifro  in kliknemo gumb 

   .   

 

 
 

 

  

Z gumbom 'Shrani'  desno spodaj se računu dodeli številka, nato preidemo v vnos postavk na računu 

(zavihek Postavke). 
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Postavke na računu so lahko v običajni obliki ( artikel, količina enota mere, cena, rabat …) ali pa so 

v obliki spremnega besedila.  

 

Besedilo se lahko pojavlja kjerkoli med postavkami, to pa krmilimo z izbiro gumba  'Dodaj postavko' 

ali 'Dodaj besedilo'. Zgodi se , da se zmotimo, ali želimo naknadno spremembo – v takem, primeru 

lahko kliknemo gumb skrajno levo pred vrstico   in izberemo 'Spremeni tip vrstice v besedilo'  (ali 

'Spremeni tip vrstice v postavko') .  

 

V priročnem menuju gumba pred vrstico so na voljo tudi druge možnosti: Vrini postavko, Vrini 

besedilo in Briši vrstico, kot je razvidno iz spodnje slike. 

 

 
 

Pred šifro artikla opazimo še gumb . Če ga kliknemo, se vrstica za vnos postavke razširi z dodatno 

vrstico za vnos morebirnih dodatnih podatkov (dodatni rabat, cena z DDV …). Ob ponovnem kliku 

gumba se postavka spet 'zapre' v eno vrstico.  

 

Šifro artikla lahko izbiramo iz kataloga artiklov s pomočjo spustnega menuja, sam katalog artiklov pa 

je dosegljiv  s klikom gumba , tako da lahko kak nov artikel tudi dodamo, ali podatke 

obstoječega artikla dopolnimo … 
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Omogočeno je tudi kopiranje postavk iz računa v račun . Ob kliku gumba   se 

odpre okno z računi v katerem poiščemo in izberemo tiskega, iz katerega želimo kopirati, ter kliknemo 

gumb   . 

 

Račun natisnemo s klikom ikone Tiskaj   po končanem vnosu.  

 

Pri kakšnem računu je morda potrebno vnesti še kak dodaten podatek, kot naprimer naslov za račun, 

če se ta razlikuje od naslova partnerja, vezni dokument, že plačan znesek … To vnesemo v zavihku 

'Dodatni podatki,nastavitve'. 

 

 
 

 

V oknu Pregled računov  levo zgoraj opazimo izbiro 'Dodatno'. Ob kliku se odpre izbira dodatnih 

funkcionalnosti:  

 

 
 

Navodilo za izdajo e-računov najdete na koncu navodil, v PRILOGI 3. 
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Poročila 
 

Z izbiro poročil se odpre okno, v katerem izbiramo med izpisi podatkov, ki so na voljo (Fakturna 

knjiga, Davčna knjiga s prenosom v Saldakonte, Ceniki in popisne liste ter partnerji. 

   

 
 

 

Z izbiro ustreznega zavihka izberemo želeno poročilo, ki ga lahko po svoji želji omejimo s parametri. 

Najbolj smiselna je omejitev datumskega obdobja ( od – do). 
 

Ob kliku gumba 'Izpis'  se odpre naslednje okno: 
 

 
 

Če je na razpolago več tiskalnikov, izberemo ustreznega. Odločimo se lahko med pokončnim 

in ležečim izpisom. Izberemo lahko tudi strani, ki se izpišejo, število kopij izpisa, ter 

določimo levi rob. Z izbiro ‘Vrsta izpisa’ lahko še dodatno izbiramo oblike izpisa, ki so na 

voljo. 

 

Namesto izpisa na tiskalnik lahko izberemo tudi zaslonski pregled,  zapis v datoteko tipa .pdf,  

datoteko tipa .csv ali   pa podatke prenesemo v MS-Excel. 
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Masovno fakturiranje storitev 

 
To funkcionalnost lahko zelo koristno uporabljamo, kadar večkrat zapored (npr. vsak mesec) več 

kupcem hkrati zaračunavamo isti artikel (naročnina, članarina, pogodbeni pavšal …).  

 

Katerim kupcem zaračunavamo kateri artikel po kakšni ceni je potrebno predhodno definirati v 

Šifranti in nastavitve - Cenik po kupcih.  Nato z enkratno akcijo zelo preprosto in hitro izdamo 

množico računov. 
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VZDRŽEVANJE 

  

 
  

  Optimizacija podatkovnih baz  

 

Optimizacija podatkov obnovi podatke ob morebitnih okvarah zaradi izpada 

električnega toka, izpada delovanja računalnika ali mreže. Do okvar prihaja relativno redko in 

v večini primerov s klikom gumba 'Optimizacija podatkovnih baz' rešimo okvaro.  

 

 

Posodobitev programa 

 

Uporabniki  lahko s klikom gumba 'Posodobitev programa' avtomatizirano in nadvse 

preprosto preko interneta sami naložijo zadnjo posodobljeno različico programa in izpisov.  

 

 

Arhiviranje podatkov 

 

Ob inštalaciji programa se dogovorimo o načinu arhiviranja podatkov. Običajno se 

uporabniki odločijo za arhiviranje podatkov na drug disk v lokalnem omrežju ali  na zunanji 

disk ali na USB ključek. Tako povežemo gumb 'Lokalno arhiviranje podatkov' z akcijo 

arhiviranja na izbrani medij.  

Za arhiviranje na CD ali DVD morajo uporabniki občasno poskrbeti sami. Na 

CD ali DVD je priporočljivo shraniti vsebino delovnega imenika (ki je razviden v 

zavihku 'O programu').  

 

 

Arhiv na Miring FTP 
 

'Arhiv na Miring FTP'  je dodatna, plačljiva opcija, zagotavlja pa dodaten zunanji 

arhiv podatkov (na našem strežniku). 
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O PROGRAMU 

 

 
 

 
 

 

V zavihku 'O programu' so vidni podatki o različici programa, namestitvi in o 

registraciji. Če program še ni registriran (dokončna registracija se izvrši po dokončnem 

plačilu), ga registrirate s klikom na gumb 'Registracija'.  

 

 
 

Nato pokličete Miring ter sporočite serijsko številko. Prejmete registrsko številko, ki 

jo vnesete v polje 'Registrska številka'. Tako je registracija opravljena in program bo 

neomejeno deloval. 
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PRILOGA 1: 

 
NAVODILO ZA IZDAJO IN PRENOS (KNJIŽENJE) AVANSNIH RAČUNOV 

 

 

Kadar je bilo prejeto predplačilo in v istem mesecu ni bil izdan račun za blago ali storitev, je potrebno najkasneje 

zadnji dan v mesecu izdati avansni račun.  

 

Predplačilo smo ( z vrsto knjižbe AVK)  knjižili na analitiko konta 230: 

 

______I_230__ 

            I                

 

Protiknjižba je na  1100 ali 1000 ... 

 

Pri knjiženju avansa smo vnesli številko avansa, ki jo bomo vnesli pri izdaji avansnega računa. 

Seznam odprtih avansov s številkami in zneski izpišemo kot  Izpis odprtih postavk za konto 230. 

 

Izdaja in knjiženje AVANSNEGA računa: 

 

Avansni račun je podoben običajnemo računu, le da ni potrebno navajati posameznega blaga ali storitev, temveč 

samo skupni znesek predplačila. Za avansni račun uporabimo posebno vrsto računa '30' , s tipom 'AVA'  (glej 

šifrant Vrste računov).  

 

Da se bo avansni račun pravilno sknjižil v Davčno in v Glavno knjigo, moramo v Dodatne podatke ob vnosu 

računa vnesti  številko avansa, torej številko, pod katero smo prejeti avans sknjižili v Saldakonte.   

Sknjižil se bo  znesek davka na ustrezni konto davka, ki je vnesen v Šifrantu vrst računov v  Glavni knjigi, kot 

proti knjižba pa se bo sknjižil še na konto 1950, ki mora biti vnesen v polje protikonto v istem šifrantu in pred 

tem dodan v kontni plan. 

 

Sknjži se torej samo znesek davka in sicer v dobro konta 260: 

 

______I_  260__ 

            I     

in  v breme proti konta 195: 

 

__195_I______ 

            I                

 

Izdaja pravega računa – za opravljeno blago in storitve 

 

Ko je blago dobavljeno ali storitev opravljena, izdamo račun. Da pa se davek ne bo 2x krat obračunal in plačal 

(ker se je že ob avansnem računu), izdamo še  STORNO AVANSNEGA RAČUNA.  To lahko naredi program 

samodejno, če pri računu, v dodatnih podatkih, kjer vnesemo znesek 'Že plačano', vnesemo še 'Številko 

avansnega računa'. V takem primeru bo program ob zaključku v nosa računa vprašal : 'Želiš skreirati Storno 

avansnega računa?'  Odgovorite: 'Da'.  Storno avansni račun se bo skreiral avtomatsko. 

 

Storno avansnega računa bi sicer lahko izdali tudi ročno. Vnesli bi ga pod svojo vrsto računa (31)  in tako kot 

avansni račun, le da bi vnesli negativne zneske oziroma količine. 

 

 

Prenos in knjiženje v Davčno in Glavno knjigo : 

 

Račun se sknjiži kot vsak običajen račun. Storno avansnega računa pa se v Davčno knjigo zavede podobno kot 

običajen račun, ampak z negativnimi zneseki. Tako zmanjšuje (ali izničuje račun) da se plačilo davka ne 

podvaja.  

V Glavno knjigo pa se za storno avansnega računa sknjižijo 4 knjižbe.  

 

Znesek davka se stornira na obeh kontih, kamor je bil knjižen ob knjiženju avansnega računa: 
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______I_- 260__ 

            I               

 

__      _I_  195 __ 

            I     

 

Sknjži se plačilo v višini  prejetega avansa  in zapre se odprti avans: 

 

______I_120_ 

            I                

 

__230  I_____ 

            I                

 

 

Račun v več delih 

 

Kadar je izdan avansni račun za prejeto predplačilo, kasneje pa je bil dobavljen samo del storitve ali blaga ( drugi 

del pa še kasneje),  je potrebno izdati račun in storno avansnega računa v dveh delih. 

 

Pri prvem izdanem delnem računu je potrebno pred vnosom številke avansnega računa v zavihku 'Dodatni 

podatki'   v polje  'Že plačano' vnesti znesek računa, ki se pokriva z avansom. Za ta znesek se bo kreiral 

Storno avansni račun. 

 

Kasneje pri izdaji drugega dela  računa za opravljene storitve ali dobavo blaga, je v polje 'Že plačano' potrebno 

vnesti znesek drugega dela računa, ter isto številko avansnega računa, tako da program  še za ta znesek kreira 

storno avansni račun. 

 

 

POTREBNE NASTAVITVE: 

 

 

Preveriti nastavitev v Likvidatura in DDV za : 

02 – Avansni račun (konto računa = 2300, konto davka 2600,  proti konto 1950 ) ...;   in  

04 – Storno avansnega računa (konto računa = 1200, konto davka 2600, proti konto 2300)   

 

Preveriti še nastavitev vrst računov v Prodajnem centru    ( predvsem vrsto računa za DDV pri : 30 Avansni 

račun  ( biti mora 02)  in pri 31 Storno avansnega računa  (biti mora 04) . 

 

 

Ob inštalaciji:  Potrebne zunanje nastavitve (v wpc.ini): VPSTA=31 
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PRILOGA 2: 

 

DODATNI IZPISI IZ ŠIFRANTA POSLOVNIH PARTNERJEV 
 

V šifrantu poslovnih partnerjev imamo ob kliku ikone 'tiskaj' na voljo izpise poslovnih 

partnerjev.  Izberemo lahko parametre za omejitev izpisa, nato sta na voljo dva gumba: 'Izpis 

seznama'  in 'Masovna pošta (izpis dopisa)'.  Če izberete prvega, lahko v vrsti izpisa izbirate 

med različnimi seznami poslovnih partnerjev. V drugem primeru pa se odpre okno (na sliki 

spodaj), v katerem lahko s klikom poljubno izbirate partnerje (tako da označite kljukico v 

polju pred podatki partnerja). Nato lahko za izbrane partnerje  s klikom gumba ' Izpis dopisa 

za vse izbrane partnerje'   natisnete dopis, ki ga napišete v spodnjem oknu.  Pripravite lahko 

tudi  elektronsko sporočilo  za vse izbrane partnerje, ali natisnete naslove partnerjev na 

kuverte.   
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PRILOGA 3: 

 

E-RAČUNI 
 

Pred pričetkom izdajanja e računov je potrebno poskrbeti za ustrezne nastavitve: 

 

1. V programu odprite: 

Šifranti in nastavitve- Podjetje-Podatki o podjetju 

Izberite zavihek E račun ( v spodnjem delu okna) 

Izpolnite podatke BIC, IBAN, mapa za pripravo datotek ter izberete ustrezen tip 

paketa glede na ponudnika za dostavo e-računov. 

 
 

 

 

2. Pri vseh partnerjih, ki bodo prejemniki vaših e računov je, potrebno vpisati podatke 

potrebne za dostavo na naslednji način: 

Pri vnosu partnerjev v zavihku   »Dodatno« najdete okvir Eračun. Tu vpišite BIC banke 

ali UJP ter IBAN prejemnika. Pri proračunskih uporabnik se v polje BIC 

vpiše:UJPLSI2DICL.  IBAN  se vpisuje brez presledkov ali vezajev! 
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Priprava e računov: 

 

Račun vnesete kot običajen račun. 

 

Na e-račun se avtomatsko doda priloga vizualizacije v .pdf formatu, lahko pa priložite še poljubne 

dodatne priloge, ki se potem odpošljejo skupaj z računom. Priloge dodate v dodatnih podatkih računa: 

 

 

 

Ko je račun vnešen, pripravite še elektronsko obliko računa: 

 

V pregledu računov se postavite na račun, za katerega želite kreirati e-račun. 

Kliknite  v orodni vrstici.  

 
Priprava e-računa za pošiljanje preko NKBM: 
 

 
 

 

Priprava e-računa za pošiljanje po e-pošti: 

 



 28 

V mapi, ki ste jo izbrali za hrambo kreiranih dokumentov, boste našli pripravljene dokumente. Če 

oddajate paket na banko, je ime paketa, ki ga morate uvoziti v banko: 

Bankart_Eracun_<številka računa>.zip – npr.: Bankart_Eracun_140457.zip 

Če boste za ponudnika izbrali eRačun Pošte Slovenije se morate registrirati na njihovem portalu 

(https://eracun.posta.si/). Po prijavi v portal morate pod NASTAVITVE – OSNOVNI PODATKI 

– za prijavo prijaviti svoje digitalno potrdilo (certifikat). 

 

https://eracun.posta.si/
https://eracun.posta.si/
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PRILOGA 4: 

 

DAVČNO POTRJEVANJE GOTOVINSKIH RAČUNOV 
 
Od 2.1.2016 je potrebno vse gotovinske račune ob izdaji davčno potrditi. Davčno potrjevanje 
računov zahteva povezavo z internetom, saj se za vsak račun izračuna njemu lastna številka, tako 
imenovana zaščitna oznaka izdajatelja (ZOI), ki se skupaj z osnovnimi podatki računa pošlje na 
FURS, od koder se povratno prejme enkratna identifikacijska oznaka (EOR), ki mora biti izpisana na 
računu.  
Tiskalnik za izpisovanje računov mora imeti Windows grafični gonilnik ali strojno podprt izpis črtnih 
kod, kajti na izpisu računa se izpiše tudi QR koda z osnovnimi podatki računa.  
V posodobljenem programu Prodajni center je dodan nov gumb 'Potrjevanje gotovinskih računov', 
v zavihku 'Šifranti in nastavitve', v podzavihku 'Nastavitve'. Tu so zbrane potrebne nastavitve za 
davčno potrjevanje računov. 

 
 
 
NASTAVITVE 
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Za davčno potrjevanje je potrebno na vsak računalnik-blagajno v shrambo operacijskega sistema 
namestiti namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov, (ki se pridobi na spletnem portalu 
e-davki). V programu v oknu 'Nastavitve za davčno potrjevanje računov'  s klikom gumba 'Izbira 
potrdila'  izberemo ustrezno digitalno potrdilo, da lahko nato certificiranje poteka avtomatizirano. 
Pred pričetkom davčnega potrjevanja računov se poroča o poslovnih prostorih izdajatelja 
računa, zato morate v okno ki se odpre ob kliku gumba 'Pregled in prijava novih poslovnih prostorov'   
vnesti podatke o vsakem vašem poslovnem prostoru v svojo vrstico. 
 

 
 
Najprej vnesete oznako prostora, ki jo izberete sami. Opozoriti vas moramo, da je po novem oznaka 
prostora del številke računa, zato naj ne bo predolga (npr. P01). 
Če se bodo po novem gotovinski računi številčili po prostoru, kar je priporočljivo, je potrebno to 
označiti s kljukico ter vnesti številko, od katere naj se nadaljuje številčenje (npr. 16000000).  
Pri poslovnem prostoru, ki je nepremičnina, izberemo tip 'Nepremičnina' ter vnesemo Katastrsko 
občino, Številko stavbe, Številko dela stavbe, Ulico in druge elemente naslova. 
Če gre za mobilno prodajo, izberemo ustrezen tip, ostalih podatkov ne vnašamo. 
Ko je vnos podatkov o poslovnih prostorih zaključen, jih s klikom gumba 'Pošlji podatke na FURS'  s 
protokolom izmenjave podatkov o  poslovnem prostoru posredujemo FURS.  
Ko zapremo okno za vnos podatkov o poslovnih prostorih, se vrnemo v okno 'Nastavitve za davčno 
potrjevanje računov. 
Sledi vnos podatkov o blagajnikih (gumb Pregled uporabnikov in vnos davčnih številk za blagajne). 
 

 
 
Pri vsakem računu se poroča tudi davčna številka prodajalca (blagajnika). Davčne številke 
prodajalcev boste vnesli v program. Če je zaposlen tujec, ki nima davčne številke, boste namesto 
številke vpisali 'T' kot 'tujec'. 
Ob vrnitvi v osnovno okno za nastavitve, sledi še povezava oznake blagajne z oznako blagajne za 
FURS (ki se bo po novem prav tako kot oznaka poslovnega prostora izpisala kot del računa, npr.: B1) 
ter s poslovnim prostorom.  
Do nastavitev za vse blagajne lahko dostopamo preko gumba 'Blagajne' – odpre se naslednje okno: 
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Če je pri poslovnem prostoru označeno številčenje po prostoru in vnesena zadnja številka, je 'zadnja 
številka računa' pri blagajni brezpredmetna. Kadar pa se računi številčijo ločeno po blagajnah, se tukaj 
vnesejo številke računov po blagajnah. 
Številčenje računov mora biti opredeljeno v  internem aktu, v katerem se navede vsak poslovni 
prostor ter za vsak prostor oznake pripadajočih blagajn in načinov številčenja. Gotovinski računi se po 
novem lahko številčijo le kot zaporedje na blagajni ali v poslovnem prostoru (ni dovoljeno več različnih 
zaporedij glede na različne vrste gotovinskih računov na eni na blagajni). 
 

 
 
V šifrantu 'Vrste računov' je potrebno pri vrstah gotovinskih računov  označiti kljukico v polju 
'Gotovinski račun' in 'Avtomatska potrditev računa'. 
Če se ne ve, ali bo račun dejansko plačan z gotovino ali ne, naj bo označen kot gotovinski ni pa ga 
obvezno potrditi (v polju 'Avtomatska potrditev računa' ne naredite kljukice). Lahko se potrdi namreč 
naknadno, šele po dejanskem gotovinskem plačilu (v roku 10 dni).  
S tem, ko je račun izdan kot gotovinski (čeprav še ni rečeno, da bo poravnan z gotovino) in še ni 
davčno potrjen, pa bo imel vse ustrezne elemente gotovinskega računa (številčenje, kodo) in ga ne bo 
mogoče naknadno več popravljati! 
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IZDAJA RAČUNOV 
Vnos računa v glavnem poteka kot doslej. 
Če izberete vrsto računa, ki je označena kot gotovinski račun se ob zaključku vnosa odpre okno 
za obvezen  vnos podatkov o plačilnih sredstvih. Če še ne veste, ali bo račun poravnan z gotovino ali  
ne, lahko predpostavite, da bo plačan na TR in v vrsto plačila vnesete npr.  'Nalog'. Vnos zaključite s 
klikom gumba 'Potrdi  račun (F12)'. Če je  tako nastavljeno v Vrstah računov, se izvede davčna 
potrditev računa. Nato se račun lahko izpiše. 
Po tem računa, ki je označen kot gotovinski račun, ni mogoče več naknadno popravljati, ne glede na 
to, ali je bil potrjen ali ne. 
 

 
 
En gotovinski račun se kot original lahko izpiše le enkrat, na vseh morebitnih nadaljnjih izpisih mora 
pisati 'Kopija' in zaporedna številka kopije (Kopija 1, Kopija 2 …..).  
V kolikor bi zaradi nerazpoložljivosti internetne povezave ali izpada strežnika FURS pri davčnem 
potrjevanju računa prišlo do napake, bi program izpisal naslednje opozorilo: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 33 

PREGLED RAČUNOV IN NAKNADNO POTRJEVANJE 
V pregledu računov so dodane stolpci z dodatnimi podatki za potrjevanje računov, kot je razvidno iz 
spodnje slike. Računi, ki imajo zapisano EOR kodo so Davčno potrjeni. Če imajo zapisano šifro 
blagajne, prostor, ZOI kodo, EOR koda pa je prazna, so to potencialni gotovinski računi, ki pa (še) niso 
potrjeni. 
Negotovinski računi nimajo nobenega od  teh podatkov. 
 

 
 
Naknadna davčna potrditev računa se naredi v pregledu izdanih računov, tako da se postavite na 
račun, izberete 'Dodatno'  in v menuju ki se odpre 'Potrdi gotovinski račun'. 
Naknadno potrditev računa je potrebno narediti  v primeru napake v povezavi v 2 dneh po 
prejemu gotovine, v primeru naknadnega plačila z gotovino pa v 10 dneh! 
 

 
 

 

 


