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Pred vami so navodila za uporabo programa GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI IN 

OBRAČUNOM DDV. Program omogoča  vodenje glavne knjige z integriranimi saldakonti, vnos 

prispelih in izdanih računov, obračun DDV, pripravo plačilnih nalogov ter številne izpise. 

 

Programske  funkcionalnosti  so razdeljene med štiri zavihke : 

    Osnovno - knjiženje, 

    Šifranti in nastavitve, 

    Vzdrževanje, 

    O programu.     

 

 
 

Ko odpremo program, se odpre zavihek  'Osnovno – knjiženje', ki ga najpogosteje uporabljamo, v 

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

potrebno najprej obdelati. 
 

 

 

 

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). 
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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. 

 

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'. 

 
Oglejmo si še primer: 

V tabeli želimo prikazati  le saldakontne konte. To naredimo najenostavneje takole: 

Postavimo se na polje 'Saldakontni'  ter pritisnemo ikono desni miškin gumb. Odpre se priročni menu, 

v katerem izberemo 'Filter glede na vsebino'. 
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Rezultat, ki ga dobimo je: 

 
 

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

 

 
Poglejmo še šifrante iz vsebinskega vidika. 

 

Razdeljeni so v štiri  zavihke:  

 Šifranti glavne knjige 

 Poslovni partnerji 

 Podjetje 

 Nastavitve 
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ŠIFRANTI GLAVNE KNJIGE 

 
 

  
 

Pri vseh šifrantih je omogočena uporaba najpogostejših funkcij, kot so Novi vnos,  Brisanje, Iskanje, 

Urejanje(Sortiranje), Filtriranje,Čitanje/Pisanje  in prenos v Excel. V zgornjem delu okna nad tabelo 

so nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

 

Kontni plan 
 

Vnašamo Konto in Opis konta, Stran knjiženja (B-v breme, D-v dobro, O – obe strani ali N – ne knjiži 

se na ta konto. Zadnja oznaka služi sintetičnim kontom in razredom. Pomembno je, da v rubriko 

'Saldakonti' označimo ali  je obvezen vnos partnerja in številke računa. Če je, vnesemo 'D', drugače 

lahko pustimo prazno. Na enak način opredelimo tudi, ali se na konto knjižijo tudi devizne vrednosti 

(Devizni) in ali je obvezen vnos  stroškovnega mesta oziroma delovnega naloga (STRM/Nalog). 

 

Ko oblikujemo kontni plan, imejmo v mislih, da enomestni, dvomestni in tromestni konti služijo zbiru 

(sintetični konti). Za knjiženje uporabljamo analitične, 4 ali več mestne konte. Preden lahko v kontni 

plan vnesemo novi analitični konto, morajo obstajati ustrezni sintetični konti. 
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Vrste knjižb (dogodkov) 
 

Z njimi si lahko poenostavimo knjiženje ponavljajočih se dogodkov. Določimo  šifro vrste knjižbe, 

opis knjižbe, definiramo konto in stran konta (B – v breme/ D – v dobro) in protikonta. Kadar gre za 

dogodke, ki se številčijo ( npr. prejeti avansi, dani avansi …), lahko definiramo tudi 'Skupino za 

številčenje' in 'Zadnjo številko'. Več o številčenju lahko prečitate pod Vrste prejetihračunov. Sklic 

služi pripravi plačilnih nalogov  in avtomatiziranemu knjiženju elektronskih bančnih izpiskov. 
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Vrste prejetih računov 

 

Vrste prejetih računov nosijo nekatere pomembne podatke pri vnosu prejetih računov v knjigo P-

RAČ  in sicer  na katere konte se sknjižijo ob prenosu v glavno knjigo (definirajo se tudi konti davka),  

za katero skupino dokumentov gre (R-računi, A-računi za avanse, P-popravki, E – nabave iz EU, U – 

uvoz, G – računi, ki niso predmet DDV, knjižijo se samo v glavno knjigo s saldakonti,O – računi za 

obrnjeno davčno breme), ali se pripravi plačilni nalog,  ali je obvezen vnos davčne številke, ali gre za 

osnovno sredstvo.  Tu se določi tudi način dodeljevanja številk prejetim dokumentom.  

 

Več o številčenju: 

Prispeli računi se avtomatsko številčijo. 

Ko zajamemo nov račun z vrsto računa npr. '01', se mu dodeli številka pod rubriko 'Zadnja številka' 

povečana za 1. Po primeru iz zpodnje slike  torej številka  900055. Za avansne račune imamo 

definiran  poseben interval  številčenja, zadnja številka v našem primeru je 909000. Ker ni nujno, da 

ima vsaka vrsta računa svoje številčenje, imamo skupino za števičenje. Pri vrstah '05'  in '09'  je  

vnesena skupina za številčenje '01' in številke se bodo dodeljevale iz polja 'Zadnja številka'  vrste 

računov '01'. 

 

Pri določanju zadnjih številk moramo paziti, da je za vsako skupino za številčenje na voljo dovolj 

velik interval, da se dodeljene številke  ne bi prekrivale z že obstoječimi. 

V sistem za dodeljevanje številk  je potrebno vgraditi tudi letnico, da se dokumenti novega leta lahko 

začnejo številčiti na novo, hkrati pa se ne prekrivajo s starimi, ki še niso izbrisani.  

Številke dokumentov lahko imajo do 8 mest. Za prvo mesto (ali dve) predlagamo letnico - v našem 

primeru se vse številke pričnejo z 9, kar pomeni, da so računi iz leta 2009. 

 

 
 
 

Vrste izdanih računov 

 

V vrstah izdanih računov določamo za katero skupino računov gre (R-računi, A-računi za avanse, P-

popravki, N-računi izdani za neposlovne namene ali lastno rabo, I-iztržek po blagajni),  konte, na 

katere se zneski knjižijo ob prenosu v glavno knjigo,  oznako ali je obvezen vnos davčne številke ter 

ali gre za obračun DDV po plačani realizaciji. S kljukico lahko označimo kateri DDV prevladuje – če 

označimo  naprimer  samo  'DDV 22%  doma', se bosta iz vnesene vrednosti računa  kar avtomatsko 

izračunala tudi osnova in 22% DDV. 
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Valute 
 

Vnesemo šifro, tečaj in oznako tuje valute.   

 
 

Tečaji 
 

Izberemo valuto, nato vnašamo datum in srednji tečaj Banke Slovenije za 1 enoto. 

 

 
 

 

Konti tečajnih razlik  
 

Vnesemo konto za pozitivne in konto za negativne tečajne razlike. Ob zapiranju (dokončnem plačilu) 

računov v tuji valuti, se tečajna razlika avtomatsko sknjiži na ustrezen konto. 
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Finančni tok  
 

Ta šifrant je namenjen javnim zavodom, ki pri knjiženju vnašajo tudi šifre konte finančnega toka. 

 

 
Banke  
 

Šifrant bank je vnaprej definiran. Služi avtomatiziranemu iskanju BIC KODE banke pri pripravi 

plačilnih nalogov. (Prvi dve mesti transakcijskega računa pomenita šifro banke, preko šifre se poišče 

BIC koda in naziv banke.) 

 

 
 

 
Številčenje kompenzacij  
 

 
 

Med šifranti najdemo tudi gumb 'Številčenje kompenzacij'. Po kliku se odpre okno, v katerega 

vnesemo zadnjo številko za številčenje predlogov za kompenzacijo. Smiselno je, da številka na prvih 

mestih vsebuje tudi letnico. Vsakemu predlogu za kompenzacijo se samodejno dodeli zadnja številka 

povečana za 1. 
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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, kot je razvidno iz spodnje slike: 

 

 
 

 

Šifrant je skupen vsem Miring programom.  

 

 'Glava dokumentov' in 'Podatki o registraciji' se izpisujeta na vrhu in na dnu računov ter IOP 

obrazcev in opominov. 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). 

 

 

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 

 
 

Dovoljeno obdobje 

 

Da se pri vnosu datumov ne zmotimo v letnici ali v mescu, si lahko 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. 

 

 

 
 

 

 
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 - KNJIŽENJE   
 

 

IZBIRA PODATKOVNIH BAZ 

Kadar uporabljamo program za več ločenih podjetij, so  vsa našteta v meniju    in med 

njimi izbiramo. Ime trenutno izbranega podjetja se izpiše zgoraj, zraven naziva programa.  

 

 
 

 

Na vrhu opazimo gumba 'Partnerji' in 'Kontni plan'. To sta bližnjici do teh dveh najpogosteje 

uporabljanih šifrantov. Oba najdemo tudi v zavihku 'Šifranti in nastavitve', v sklopu katerega sta tudi 

razložena. 
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KNJIŽENJE 

 

 
 

Ko osvojimo način knjiženja, vidimo, da poteka zelo tekoče. V tabeli spodaj so prikazane knjižbe, ki 

so sknjižene v temeljnici. Nad tabelo vidimo seštevke vrednosti v breme  in v dobro ter saldo  

temeljnice. 

 

Ko začnemo knjižiti, najprej vnesemo oznako temeljnice, datum knjiženja ter po želji še opis 

temeljnice. 

 

Šifra dogodka  je neobvezno polje, lahko pa nam olajša knjiženje ponavljajočih se dogodkov (glej 

šifrant 'VRSTE KNJIŽB'). Če vnesemo šifro dogodka, se napolni konto, opis knjižbe in protikonto in 

Potrebno je vnesti le še datum dokumenta,  znesek ter morebitni stroškovni nosilec. 

 

Kljukica v polju 'Avt. Protiknjižba' pomeni, da se bo samodejno skreirala knjižba za isti znesek, v 

nasprotno stran še za protikonto. Vnesemo še znesek v breme ali v dobro ter knjižbo zaključimo s 

klikom gumba 'Shrani knjižbo'. 

 

Knjiženje naslednje knjižbe nadaljujemo s klikom gumba 'Nova knjižba' . Če bo nova knjižba v večini 

podatkov enaka predhodnji, lahko s klikom gumba 'Kopiraj knjižbo'  napolnimo vsa polja, ter le 

pretipkamo to kar se spremeni (konto, stroškovni nosilec, znesek). 

 

Če kakšno knjižbo zajamemo pomotoma, lahko še pred shranitvijo izberemo gumb 'Opusti knjižbo'. 

Ko je že shranjena, pa jo lahko še vedno zbrišemo iz tabele. 

 

Če želimo popraviti  knjižbo, jo izberemo v tabeli (s puščicami ali dvoklikom miške).  Njeni podatki 

se prenesejo v polja za vnos, nato lahko popravilmo kar želimo.  

 

Ko želimo  nadaljevati s knjiženjem  nove  temeljnice,   kliknemo gumb 'Nova temeljnica'. Tabela se 

izprazni, vnesemo oznako in datum nove temeljnice in nadaljujemo s knjiženjem. 
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Saldakonti 
 

Za  knjižbe saldakontov  je najpametneje definirati vrste dogodkov (glej šifrant vrst knjižb).  Za plačila 

kupcev nato uporabljamo vrsto dogodka  ''PLK'  in o kontu ter strani knjiženja več ne razmišljamo. 

Sicer za knjiženje velja vse enako, kot je predhodno opisano. Pri knjiženju na konte, ki imajo v 

kontnem planu pod 'Saldakontni' oznako 'D', se dodatno aktivira okvirček 'Saldakonti', kamor vnesemo 

šifro partnerja, našo številko računa, dobaviteljevo številko računa in zapadlost (valuto). Zadnja dva 

podatka sta smiselna samo pri vnosu računov. 

 

Vnos partnerja in številke računa je možno omogočiti tudi pri knjižbah na običajne konte (ne 

saldakontne), tako da označimo kljukico v okvirčku 'Saldakonti'.  

 

Šifro partnerja najlažje poiščemo tako, da vnesemo prvih nekaj črk naziva, nato kliknemo puščico ob 

polju vnosa. Odpre se okno s poslovnimi partnerji, ki ustrezajo začetku naziva. Z dvoklikom iz tabele 

izberemo ustreznega. Tudi pri ostalih vnosih (vrsta knjižbe, konto…) si lahko pomagamo  na enak 

način.  

Ikona :     nam omogoča direkten dostop do  šifrantov. Ikona, ki leži ob dobavitelju, nas pripelje do 

šifranta poslovnih partnerjev. To je koristno, če npr. kakšnega partnerja še ni v šifrantu. Lahko ga 

dodamo. Enaka ikona je na voljo tudi za dostop do kontnega plana in  šifranta stroškovnih mest. 

 

Knjiženje računov poteka običajno kar hkrati z zajemom v knjigo DDV.  Kadar se ne odločimo za 

tak način dela, vseeno lahko koristimo podatke, ki so že zajeti v knjigo prispelih računov. Vnesti je 

potrebno  konto računa in v polje 'Naša Številka'  številko prispelega računa. Ostali podatki se  

prikličejo iz knjige P-RAČ. To se zgodi samo ob prvem pojavu določene številke na določenem kontu 

(da se kak račun ne bi pomotoma zajel 2 krat). 

 

Ko knjižimo plačila ali druge naveze na obstoječe račune (dobropisi, storni, bremepisi …), lahko to 

naredimo na dva načina. 

1. Vnesemo partnerja, pri naši številki pa izberemo puščico ob polju vnosa. Odpre se seznam vseh 

računov, ki pripadajo temu partnerju za vneseni konto. Računi, ki se ponudijo so urejeni od 

najnovejših do najstarejših. Izberemo ustreznega. 

2. Preskočimo vnos partnerja ter vnesemo našo številko. Partner se poišče in zapiše avtomatsko. 

Uporaba te variante je smiselna, kadar npr. iz veze na bančnem izpisku razberemo številko računa, 

ki se plačuje. 

 

Za prejete in izdane avanse lahko 'Našo števiko' določimo sami, lahko pa se dodeljuje tudi 

avtomatsko. V takem primeru  moramo v šifrantu 'Vrste knjižb' odpreti vrsto knjižbe, npr. 'AVK' – 

(avansi kupcev),  ki ji vnesemo tudi zadnjo številko naprimer '902000'. Ko pričnemo knjižiti prejeti 

avans, seveda na začetku v 'Šifro dogodka' vnesemo 'AVK', nato vse podatke kot si sledijo. Ko 

pridemo do polja 'Naša Številka' ,  kliknemo gumb ob polju in številka se avtomatsko dodeli (v našem 

primeru '902001').  

 

 Knjiženje elektronskih bančnih  izpiskov 
 

Knjiženje bančnih izpiskov poteka najhitreje, najenostavneje ter z najmanjšo možnostjo napak s 

pomočjo avtomatizma za knjiženje elektronskih izpiskov.   

 

Izvoz bančnega izpiska se predhodno izvrši v bančnem  programu. Potrebno je še dekodiranje izpiska, 

ki se izvede  kot dvoklik ustrezne datoteke (zažene se program za včitanje in dekodiranje izpiska). 

Nato je elektronski bančni izpisek pripravljen na knjiženje.  

 

V  oknu za knjiženje kliknemo gumb 'Bančni izpiski'. Program nam ponudi zadnji neknjižen izpisek. 

Če spremenimo datum izpiska, se lahko po potrebi vrnemo na izpisek, ki smo ga že sknjižili.  
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Knjiženje poteka tako, da kliknemo  podatke prve knjižbe ter gumb 'Prenesi v knjižbo'. Podatki se 

prenesejo v običajno okno za knjiženje. Če je knjižba saldakontna, se preko sklica samodejno 

dopolnijo manjkajoči podatki (konto, šifra partnerja, številka računa …). Če sklic ni pravilen, moramo 

podatke dopolniti ročno. Prav tako moramo ročno vnesti konto pri knjižbah, ki niso saldakontne.  Ko 

je knjižba sknjižena, se v izpisek zapiše temeljnica, v katero smo knjižbo sknjižili.  Nadaljujemo tako, 

da kliknemo gumb 'Prenesi v knjižbo' za naslednjo knjižbo. Ko je izpisek končan, zapremo okno za 

prikaz bančnega izpiska in zapremo temeljnico. 

 

Če imamo več transakcijskih računov, se ob izbiri datuma izpiska izbere tudi transakcijski račun. 

Gumb 'Označi kot prebrano' nam omogoča, da kak izpisek označimo kot že obdelan, če je bil morda 

sknjižen ročno. Gumb 'Briši oznako temeljnice' pa počne ravno nasprotno – izpisek označi kot še 

neobdelan. 

 

 

Devizne knjižbe 

 

Pri deviznih knjižbah vnašamo zneske v tujih valutah. Če je konto označen kot devizni, se aktivira tudi 

okvirček 'Devizni del'. V njem vnesemo tujo valuto, v kateri je znesek in iz tečajnice se prenese 

ustrezni tečaj. Če tečaj ni vnesen v tečajnico, ga lahko vnesemo. Izračuna se tolarski znesek, ki pa ga 

je možno tudi popraviti. Za informacijo lahko vnesemo tudi UCD ali ICD in št. uvoznega zaključka.  

 

Ker so devizne knjižbe običajno saldakontne, moramo povdariti, da se ob zaprtju računa v deviznem 

znesku, avtomatsko skreira pozitivna ali negativna tečajna razlika, ki se sknjiži na ustrezni konto, 

ki je vnesen v  'Šifranti glavne knjige - Konti tečajnih razlik'. Račun je tako devizno in tolarsko zaprt. 

 

 

Stanje konta 

 

Med knjiženjem lahko zelo hitro in enostavno preverimo stanje na posameznem kontu, tako da 

kliknemo gumb 'Stanje konta'. Program odpre okno, v katerem lahko izbiramo konto, po želji omejimo 

tudi partnerja in datum  ter vidimo  stanje konta. Ko se okno odpre, sta v polju konto in partner že 

napolnjeni vrednosti iz trenutne knjižbe. 
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Knjiženje stotinskih izravnav 

 

Če v knjiženju kliknemo gumb 'Več'  se odpre izbira, v kateri lahko izberemo tudi 'Knjiženje stotinskih 

izravnav'. Za izbrani konto se pod izbrano na temeljnico, na izbrani datum skreirajo knjižbe, ki 

zapirajo račune odprte za znesek, ki je enak ali manjši od izbranega. 

 

 

 

PREGLED TEMELJNIC 
 

 
 

V tabeli so  vse temeljnice, ki so v bazi. Lahko jih  sortiramo, iščemo, filtriramo, če želimo katero od 

njih popraviti, pa izberemo gumb 'V temeljnico', ki nas pripelje v okno za knjiženje. 

 

Gumb 'Nova temeljnica'  nas popelje v knjiženje nove temeljnice.  

Gumb 'Briši temeljnico'  nam omogoča, da celo temeljnico izbrišemo. Ko prvič kliknemo gumb za 

brisanje, se temeljnica označi kot neveljavna (stornirana – status = 'S'), fizično pa se še ne izbriše.  

Lahko jo potrdimo nazaj, tako da jo odpremo za knjiženje. Ko knjiženje spet zapremo, bo temeljnica 

ponovno potrjena.  

Če temeljnico  želimo zares izbrisati,  kliknemo gumb 'Briši temeljnico'  še enkrat, ko je temeljnica že 

stornirana. Program vpraša, ali  res želimo izbrisati temeljnico. Če pritrdilno odgovorimo, se 

temeljnica popolnoma izbriše. 

 

Status temeljnice je običajno 'P' ali  prazen, stornirane temeljnice prepoznamo po statusu 'S'. 

 

V pregledu temeljnic vidimo koliko je na posamezno temeljnico knjiženo v breme  in koliko v dobro. 

To je običajno enako, razen če  ima  temljnica saldo. Izpis temeljnic, ki saldirajo najdemo pod 'Izpisi iz 

glavne knjige' – 'Temeljnice' – v okvirčku 'Vsebina'  izberemo  'Seznam temeljnic, ki imajo saldo'. 
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PREGLED KNJIŽB 

 

 
 

V tabeli so  vse knjižbe, ki so v bazi. Lahko jih  sortiramo, iščemo, filtriramo, če želimo kaj popraviti, 

pa izberemo gumb 'V temeljnico', ki nas pripelje v okno za knjiženje. 

 

Če omejimo datumsko obdobje, lahko v orodni vrstici odčitamo Število knjižb v obdobju. Na 

primeru na zgornji sliki vidimo oznako zapisa ' 1 od 1069' . Od 1.1.09 do danes je torej knjiženih 1069 

knjižb. 
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PRISPELI RAČUNI 

 

To je del programa za vnos in evidenco prispelih računov. Na vrhu je tabela, v kateri so vsi prispeli 

računi zajeti v bazo. 

Za vnos novega dokumenta kliknemo ikono Nov Vnos. Če želimo popravljati obstoječi dokument, ga z 

miško ali s puščicami izberemo v tabeli in njegovi podatki se zapišejo v polja za vnos. 

 

 
 

 

Vrsta računa mora biti vnesena v šifrant vrst prejetih računov (glej točko VRSTE PREJETIH 

RAČUNOV).  

Dobaviteljevo šifro najlažje poiščemo tako, da vnesemo prvih nekaj črk naziva in pritisnemo tipko 

'Enter'. Odpre se okno s poslovnimi partnerji, ki ustrezajo začetku naziva. Z dvoklikom iz tabele 

izberemo ustreznega. Tudi pri ostalih vnosih (vrsta računa, konto…) si lahko pomagamo  na enak 

način.  

Ikona :     nam omogoča direkten dostop do  šifrantov. Ikona, ki leži ob dobavitelju, nas pripelje do 

šifranta poslovnih partnerjev. To je koristno, če npr. kakšnega partnerja še ni v šifrantu, lahko ga 

vnesemo v šifrant.  

 

Podatke o prispelem računu vnašamo, kot je razvidno iz gornje slike. 

Če želimo kakšen račun izločiti, označimo, da ni likvidiran. Račun bo sicer ostal v tabeli, vendar se ne 

bo upošteval pri izpisu knjige P-RAČ in obračunu davka. 

 

Če se vrednost računa ne ujema z vrednostmi DDV, nas program na to opozori. 
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Povezava P-RAČ – GLAVNA KNJIGA S SALDAKONTI 
 

V kolikor je tisti, ki zajema prispele račune, usposobljen  tudi za knjiženje glavne knjige s saldakonti 

in so računi že verificirani, je smiselno, da se sknjižijo kar hkrati z zajemom v knjigo prispelih 

računov. Če imamo izbrano  'Avtomatsko knjiženje', se ob pritisku na gumb 'Shrani knjižbo' skreirajo 

tudi knjižbe glavne knjige. V okvir  'Temeljnica za GK'  je v polje 'Številka' potrebno vnesti 

temeljnico, v katero se knjižbe zapišejo v glavno knjigo. 

 

V kolikor je potrebno knjiženje na več protikontov ali na različna stroškovna mesta, bo treba 

avtomatsko skreirane knjižbe nekoliko popraviti oziroma dopolniti. To lahko storimo takoj. Ob kliku 

gumba 'Pokaži temeljnico', pridemo v knjiženje izbrane temeljnice. 

 

Opazimo še gumb 'Knjiži račun'. Uporaba tega gumba je smiselna, kadar kakšnega računa  nismo 

sknjižili v glavno knjigo ob zajemu v knjigo P-RAČ (imeli smo izklopljeno avtomatsko knjiženje), pa 

ga želimo po tej poenostavljeni poti sknjižiti naknadno. Pri knjiženih računih se, se v tabelo zabeleži 

temeljnica v polje 'Temeljnica', pri neknjiženih je polje temeljnica prazno. 

 

Če naknadno ( po kliku gumba 'Shrani račun' ali 'Knjiži račun' ) ugotovimo, da smo pri vnosu računa 

storili napako, jo moramo popraviti v knjigi P-RAČ, kakor tudi v temeljnici.  Uporabimo gumb 

'Pokaži temeljnico', ki nas pripelje do knjižb računa v glavni knjigi.  

 

 

Nekatere posebnosti zajema računov v knjigo P-RAČ: 

 

 Podjetja in društva, ki imajo del dejavnosti oproščen plačila DDV, morajo vstopni DDV 

odbijati z upoštevanjem faktorja, ki ga vnesejo v Podatke o podjetju (Faktor  DDV). Če imajo 

naprimer 55% obdavčene dejavnosti, vnesejo faktor 0,55. 

 

 Zmanjšanje vstopnega DDV (storniranje računov, dobropis, ali storno avansnega računa ob 

zajemu pravega računa) vnesemo na enak način kot običajne račune, le da z negativnimi vrednostmi 

računa in DDV ter z ustrezno vrsto računa iz šifranta. V glavni knjigi s saldakonti  je tak dokument 

smiselno povezati na enega iz obstoječih računov, da se medsebojno zapirata. (Kliknemo gumb 

'Pokaži temeljnico' in popravimo polje 'Naša številka'.) 

 

 Vse samoobdavčitve in davek od uvoza vnašamo v en razdelek - označen z 'Uvoz, EU in 

Druge samoobdavčitve'. Za pridobitve znotraj EU obvezno uporabimo ustrezno vrsto računa z oznako 

vrsta='E' , za uvoz je oznaka 'U' , druge samoobdavčitve pa imajo oznako 'R'  (storitve tujcev) ali 'O' 

(76.a člen) . 

  

 Vrednost računa iz tujine vnesemo vedno brez DDV, lahko pa znesek računa pustimo 

prazen in v ustrezno polje  vnesemo vrednost v tuji valuti, valuto in tečaj. V takem primeru se 

Vrednost računa v EUR izračuna samodejno.  

 

Pri nabavah blaga iz EU poleg zneska računa vnesemo še polja 'Znesek odbitnega DDV, ki 

se sme odbiti' in 'Znesek obračunanega  DDV'.  

 

Pri vnosu storitev iz EU moramo poleg zneska računa vnesti 'Osnovo za storitve iz EU', 

'Znesek odbitnega DDV, ki se sme odbiti', obračunan DDV pa moramo prikazati ločeno v polja 

'Obračunan DDV za storitve iz EU'  (in ne v 'Znesek obračunanega DDV').Tako  je možno tudi, da so 

storitve iz EU na istem računu kot blago iz EU.  

 

Pri samoobdavčitvah po 76.a členu ZDDV-1 (gradbene storitve), vnesemo poleg zneska 

računa tudi 'Osnovo  po 76.a členu' , ter samoobdavčitev v polja 'Znesek odbitnega DDV, ki se sme 

odbiti' in 'Znesek obračunanega DDV' 
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 Če nastopi obveznost davka v enem mesecu, pravica do odbitka davka pa v drugem 

mesecu, račun v davčno knjigo zajamemo dva krat, seveda z ustreznimi datumi za obračun DDV. 

Prvič vnesemo vrednost računa=0 in DDV na strani obveznosti. Drugič vnesemo vrednost računa, 

morebitno osnovo za storitve iz EU  in samo vstopni DDV. Dobaviteljeva številka računa je obakrat 

enaka, pri drugem vnosu jo dodatno označimo npr. /2. V takem  primeru knjiženje v Glavno knjigo 

ročno korigiramo. 

 

 Ko vnašamo račun za osnovna sredstva, dodatno vnesemo vrednosti brez davka v 

ustrezna polja v zavihku 'Osnovna sredstva' (Osnovna sredstva – obdavčena ali Osnovna sredstva 

oproščena). 

 

Če želimo, da se plačilni nalog pripravi za drugačen znesek, kot je znesek računa, vnesemo 

željeni znesek v polje 'Plačilni nalog'.  Pripravo plačilnega naloga lahko tudi izključimo – zbrišemo 

kljukico pred zneskom. 
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IZDANI RAČUNI 

 

 
 

Za vnos novega dokumenta kliknemo ikono Nov Vnos. Če želimo popravljati obstoječi dokument, ga 

izberemo v tabeli in njegovi podatki se zapišejo v polja za vnos. Podatke vnašamo, kot je razvidno iz 

gornje slike. 

 

Vrsta računa mora biti vnesena v šifrant vrst izdanih računov (glej  VRSTE IZDANIH RAČUNOV).  

 

Pri računih vnesemo 'Znesek računa' ter vrednosti osnov in davkov, v primeru neobdavčenega  

ali oproščenega prometa pa znesek zajamemo še enkrat v eno izmed ustreznih polj za evidenco 

DDV (oproščena dobava s pravico do odbitka, oproščena dobava v EU, izvoz … ). 

 

Zmanjšanje obračunanega DDV (storniranje računov, dobropis ali storno avansnega računa ob izdaji 

pravega računa) vnesemo na enak način kot običajne račune, le da z negativnimi vrednostmi računa in 

DDV ter z ustrezno vrsto računa iz šifranta. V glavni knjigi s saldakonti  je tak dokument smiselno 

povezati na enega iz obstoječih računov, da se medsebojno zapirata. (Kliknemo gumb 'Pokaži 

temeljnico' in popravimo polje 'Naša številka'.) 

 

Povezava z glavno knjigo poteka na enak način kot pri Prispelih računih. Če obstaja povezava s 

programskim paketom VRATA – Prodajni center, izdanih računov ni potrebno ponovno zajemati (glej 

PRILOGA 1). 

 

 

 

 



 27 

OBRAČUN DDV 

 

 
 

Ko so vsi podatki o prejetih in izdanih računih za določen mesec vneseni, naredimo obračun DDV. 

Kliknemo gumb 'Novi obračun'  in program nam ponudi sledeče datumsko obdobje. Preverimo 

datume in če so ustrezni, kliknemo gumb 'Obračunaj'. Obračun se zapiše v tabelo. Sedaj ga z 

gumbom 'Izpiši obračun'  lahko  izpišemo. Na voljo sta dve vrsti izpisa  - s stotini ali brez.  

 

Če ugotovimo napako, popravimo podatke v vnosu prejetih oziroma izdanih računov in  obračun 

ponovimo - izberemo ga v  tabeli ter pritisnemo gumb 'Obračunaj'. 

 

Na voljo imamo tudi pripravo XML datoteke za uvoz v edavke, tako da kliknemo gumb 'Pripravi 

XML'  ter potrdimo ponujeno. XML datoteka se pripravi v ponujeno mapo. 

 

Pripravimo lahko tudi plačilni nalog (gumb 'Pripravi plačilni nalog'), ki se zapiše v tabelo z drugimi 

plačilnimi nalogi ter tam čaka na pripravo datoteke za banko ali na izpis. 

 

 

 

Izpis knjige prispelih in knjige izdanih računov 

 

 Med gumbi v 'Obračunu DDV' opazimo tudi gumb 'Izpiši knjige', ki nam daje možnost izpisa 

knjige prispelih računov, knjige izdanih računov ter pripravo kontrolnih evidenc za DURS v 

elektronski obliki z izpisom povzetkov. Po kliku gumba izberemo ustrezni zavihek ter omejimo  

predvsem datumsko obdobje (ostali parameri kot vrsta računa, skupina računov,  partner in stroškovni 

nosilec, so namenjeni dodatnim omejitvam izpisa). 
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V zavihku Izpis knjige I-RAČ najdete tudi možnost izpisa in priprave XML datoteke za   

rekapitulacijsko poročilo (RP-O),  dobave  po 76a členu ter seznam neplačanih računov (če 

obračunavate DDV po plačani realizaciji). 

Datoteke za DURS 
 

Na voljo je priprava podatkov za DURS v elektronski obliki, po pravilniku o vsebini, načinu in 

rokih za predložitev podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek 

(Ur.l R.S. št.59/07). 

 

Ustrezno omejite datumsko obdobje. Obvezno izberite tudi, ali imate mesečni ali trimesečni 

obračun, ter izberete kateri podatki morajo biti vključeni.  

Na voljo so IZPIS GLAVNE KNJIGE, IZPIS ODBITKA DDV ter IZPIS OBRAČUNANEGA 

DDV – izberete lahko enega ali več. Pri poročilu iz glavne knjige sta dve možnosti. Ena je z golimi 

podatki glavne knjige, pri drugi varianti pa so v opombi razdelani saldakontni podatki. 

Kliknite na 'Pripravi podatke', ter počakajte da se pripravijo. Shranjeni bodo v imeniku za shrambo 

datotek, ki si ga lahko pred pripravo določite sami (na spodnjem primeru je to c:\TKDIS\). 
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POBOT 

 

Programski vmesnik 'Pobot', ki je vključen v program Glavna knjiga s saldakonti in 

obračunom DDV in ga najdete na osnovnem zavihku programa, omogoča avtomatizirano pripravo 

podatkov za obvezni pobot. 

 

 
 

Za pravilno pripravo podatkov za pobot je pomembno, da so pri računih vneseni pravilni 

datumi zapadlosti (valute) in da so knjižena plačila računov, tako da se računi zapirajo (pravilne 

številke računov). 

 

Ob pripravi je najprej potrebno vnesti 'datum pobota'. Glede na vneseni datum se ponudi 

številka kroga (mesec).  Polje konto je namenjeno omejitvi obveznosti, ki se vključujejo v pobot, glede 

na izbrani konto (obveznosti do domačih dobaviteljev). Podatke pripravite s klikom gumba 'Kreiraj 

seznam odprtih obveznosti'. 
 

Če želite pripraviti podatke za vse podkonte na '220', lahko pustite ponujeni konto '220'. Če pa 

želite pripraviti podatke za npr. 2 analitična konta, ju izberite enega za drugim (npr. '2201' nato gumb 

'Kreiraj seznam odprtih obveznosti', nato 2201 in gumb 'Kreiraj seznam odprtih obveznosti').  

 

Gumb 'Kreiraj seznam odprtih obveznosti' naprej zbriše vse morebitne že obstoječe 

podatke v tabeli za izbrani datum in izbrani konto, nato jih (ponovno) pripravi. (Pri tem se 

izgubijo morebitni ročni popravki v tabeli.) 

 

Ponovno kreiranje je smiselno in potrebno, kadar ugotovite, da računi niso pravilno 

zaprti, ter opravite v glavni knjigi s saldakonti popravke ali doknjižbe.  

 

Zmeraj se pripravijo podatki vseh odprtih obveznosti, tako da jih lahko vidite in preverite. 

Zapadle obveznosti  se od nezapadlih ločijo po oznaki v polju 'Tip obveznosti'. 
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V okvirčku 'Tip obveznosti' izberete, kaj vse želite zajeti v zaslonski prikaz in v datoteko 

za pobot: 

 

 1 = Obvezno – zapadlo (To so zapadle obveznosti, ki jih je potrebno prijaviti v obvezni 

pobot.) 

2 = Prostovoljno nezapadlo (To so še nezapadle obveznosti, ki se lahko prijavijo v prostovoljni 

pobot, če imate z Ajpes sklenjeno pogodbo.) 

3 =   Prostovoljno zapadlo (Če je bila obveznost že prijavljena v obvezni pobot v enem od 

predhodnih krogov, se lahko prijavi v prostovoljni pobot s tipom '3', če imate z Ajpes sklenjeno 

pogodbo.) 

0 = Izločeni odprti računi (Tip '0'  imajo odprte obveznosti, ki ne gredo v pobot, npr. preplačila 

ali podvojene številke računov ali druge nepravilnosti … – posebej preverite, če opazite račune 

označene s tipom '0') 

 

Pri pripravi podatkov  za obvezni pobot, v okvirčku 'tip obveznosti' pustite kljukico samo 

pri tipu '1', pri ostalih pa jo izbrišite in nato pripravite datoteko za Ajpes s klikom gumba 'Pripravi 

XML'.  

 

Vsaka obveznost se lahko samo en krat prijavi v obvezni pobot (tip =1), v naslednjih 

krogih pa jo lahko prijavite v prostovoljni pobot (tip=3), če imate z Ajpes sklenjeno ustrezno pogodbo. 

Program bo sam predlagal ustrezen tip obveznosti ('1','2', ali '3'), pomembno pa je, da imate pravilno 

vnesene datume obveznosti in datume zapadlosti, ter da imate račune pravilno zapirane (tekoče 

knjižena plačila po pravilnih partnerjih in številkah računov). Po potrebi lahko podatke v tabeli tudi 

ročno spreminjate. 

 

Ob kliku gumba 'Pripravi XML' se odpre naslednje okno:   

 

 
 

Ko kliknete gumb 'Zapiši', se  datoteka 'AjpesPobot.xml' v kateri so podatki za pobot, shrani v 

ponujeno mapo, ki jo vidite v polju 'Pot za XML datoteko. Od tam jo uvozite v Ajpes preko vmesnika 

na njihovih spletnih straneh. 

 

Ko boste pripravljali podatke za naslednji pobot, na brišite obstoječih podatkov, temveč 

pripravite podatke na  novi datum. Podatki v tabeli za pobot so namreč potrebni za pripravo 

podatkov za evidenco po 66a členu zakona o DDV (neuveljavljen, zmanjšan in povečan odbitni 

DDV). 
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PLAČILNI NALOGI 

 

 

Priprava plačilnih nalogov 

 

Ta del programa omogoča enostavno izbiro in pripravo plačilnih nalogov iz seznama prispelih 

računov. Smiselno je, da izberemo za prikaz tiste račune, ki so še odprti in za katere nalog še ni bil 

pripravljen. Račune za plačilo izbiramo tako, da kliknemo na začetku izbrane vrstice in račun je 

izbran, ali da kliknemo kjerkoli v vrstici, nato pa gumb 'Izberi nalog'. Izbrani se označijo s ->. Če smo 

račun izbrali pomotoma, ga izberemo še enkrat in oznaka izgine - ni več izbran. Za izbiro vseh 

prikazanih računov lahko uporabimo gumb 'Izberi vse '.  In če smo se pri izbiri prenaglili, kliknemo 

gumb 'Briši ves izbor'. 

 

Izberemo lahko, kaj nam program ponudi za znesek 'Za plačilo'. To je lahko vrednost računa, odprta 

vrednost računa ali vrednost, za katero še nismo izpisali naloga ('Nepripravljeno'), kar je tudi najbolj 

smiselno.  

 

 
 

Ko so plačilni nalogi izbrani, kliknemo gumb 'Pripravi naloge', ki skreira podatke za posamezne 

plačilne naloge  in jih zapiše v tabelo za izpis plačilnih nalogov. Od tam jih lahko nato izpišemo ali 

skreiramo datoteko za prenos v bančni program. 
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Izpis plačilnih nalogov 

 

 
 

Običajno pripravimo za plačilo ali izpišemo vse naloge na določen dan oziroma v izbranem 

datumskem obdobju. V takem primeru nalogov posebej ne izbiramo. Če pa želimo izpisati samo 

izbrane naloge, označimo 'Izbrani' ter plačilne naloge izbiramo na enak način kot v tabeli 'Priprava 

plačilnih nalogov'. Kliknemo na začetku izbrane vrstice in nalog je izbran, ali pa kliknemo kjerkoli v 

vrstici in  nato gumb 'Izberi nalog'. Izbrani nalogi se označijo z oznako -> na začetku vrstice. Če smo 

nalog  izbrali pomotoma, ga izberemo še enkrat in oznaka izgine – nalog  ni več izbran. 

 

Kadar pripravo datoteke ponavljamo za iste naloge, moramo odstraniti kljukico v polju 'Skrij že 

pripravljene pakete', ki sicer preprečuje, da bi bil kakšen nalog v paket za plačilo uvrščen več krat. 

 

Če izberemo 'Pokaži posamezne naloge pred izpisom', se bodo nalogi  pred izpisom drug za drugim 

prikazali na zaslon in jih lahko pregledamo ter dopolnimo. Za izpis nalogov na papir le še kliknemo 

gumb 'Izpiši naloge'. 

 

Za pripravo nalogov za prenos v bančni program  v elektronski obliki, preverimo še datum 

obdelave, številko paketa , številko TRK podjetja  in pot za datoteko. Podatki se čitatjo iz 'Podatkov o 

podjetju', zato je smiselno, da jih tam pravilno vnesemo. Nato kliknemo gumb 'Pripravi datoteko'. Ko 

je obdelava končana, se izpiše obvestilo, da je datoteka z nalogi pripravljena. Če zapis v datoteko ni 

uspel, preverite naloge, da ne manjka ali je napačen kateri od  bistvenih podatkov. 

 

K pripravljenim nalogom  iz seznama prejetih računov lahko kakšnega tudi dodamo – ročno vnesemo. 

S klikom ikone 'Novi nalog' se odpre okno za vnos novega plačilnega naloga. Obstoječe naloge lahko 

pregledamo in po potrebi dopolnimo ali popravimo s klikom ikone 'V nalog'. 
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Polje nad  nazivom  prejemnika služi izbiri prejemnikovih  podatkov iz šifranta partnerjev. 
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SPLOŠNO O IZPISIH 

 

Na voljo so številni izpisi. Večino od njih lahko omejimo s parametri. Ti so ponavadi neobvezni. Če 

ne vnesemo nobenih omejitev, dobimo vse podatke. Običajno je smiselna vsaj datumska omejitev. Z  

izbiro parametrov lahko dobimo zelo zanimive variante izpisov. 

 

Kadar izpisujemo poročilo npr. samo za en konto, imamo pa možnost omejitve konta  Od – Do, ni 

potrebno podatka vnašati 2 krat, ampak samo v polje Od, polje Do pa pustimo prazno. 

 

Pri večini izpisov imamo možnost izbire urejenosti izpisa (Sort).  Izpis je lahko urejen tudi padajoče, 

če tako izberemo. To pomeni sortiran v obratnem vrstnem redu.  

 

Pri mnogih izpisih lahko izbiramo med izpisom s postavkami in izpisom brez postavk. Za izpis brez 

postavk se odločimo, če nas zanimajo le skupne vrednosti (seštevki). 

 

Ob izbiri gumba V redu 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.  

 
Pri mnogih izpisih je na voljo več vrst izpisa. V oknu Vrsta izpisa izberemo ustreznega (npr. 

Kontna kartica, Kontna kartica (s klientom), Kontna kartica (devizna) …) 

 

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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IZPISI GLAVNE KNJIGE: 

 

 

Dnevnik knjiženja 

 

 Dnevnik služi za kontrolo dnevnega vnosa knjižb. Izpišemo ga lahko  tudi za več dni skupaj. Pred 

izpisom definiramo obdobje, torej  začetni in končni datum knjiženja. Omogočeno je sortiranje 

knjižb po datumu in po kontih.    

 

Kartice 

        

       Tukaj  lahko izpišemo posamezno ali večih kontnih kartic. Vnesemo lahko začetni in končni 

konto ter   željeno datumsko obdobje. Kartico lahko izpišemo tudi za posamezno stroškovno 

mesto. Kontne kartice lahko sortiramo po kontih ali po nazivih kontov. Izpišemo lahko vsako 

kartico na svojo stran ali eno za drugo. 

 

Temeljnice 

 

Temeljnice lahko izpišemo s pripadajočimi knjižbami ali seznam temeljnic. Kadar nam bilanca 

saldira pa naredimo kljukico pred poljem 'Seznam temeljnic, ki imajo saldo'. Če na izpisu ni 

nobene temeljnice, bilanca v obdobju pa saldira, ste knjižili kakšno knjižbo (ali več) deloma v eno 

leto, deloma (protiknjižbo) pa v drugo leto. V takem primeru izberite 'Seznam s saldom med 

meseci'.  

 

Bilanca 

 

       Omejimo jo lahko z začetnim in končnim kontom ter vnesemo  željeno datumsko obdobje. V polje 

'Začetno stanje na dan' lahko vnesemo 1.1. tekočega leta ali dan pred začetnim datumom. Če 

izpisujemo npr. bilanco za mesec maj, vnesemo od: 1.1. do 31.5. , začetno stanje pa kakor želimo, 

oziroma potrebujemo,  torej  1. 1. ali 30.4. .Če želimo izpisati bilanco za celo leto, vnesemo od 

2.1. do 31.12, začetno stanje na dan 1.1.  

Tudi bilanco lahko izpišemo za posamezno stroškovno mesto. 

Pri vrsti izpisa lahko izberemo analitično, sintetično ali bilanco po razredih. 

 

 



 36 

 

Izpisi stroškov 

 

Ta izpis nam podaja stroške ali prihodke po kontih, za posamezne stroškovne nosilce. 

 

 

 

IZPISI SALDAKONTOV  

 

Odprte postavke 

 

Iz slike je razvidno, kako lahko omejimo in uredimo izpis. Obvezen je vnos konta, ker bi sicer 

lahko dobili povsem nesmiselne podatke.Vnesemo lahko tudi sintetični konto naprimer 120 ali 

220. Posebej bi povdarili še možnost izpisa samo zapadlih postavk. Vnesemo lahko tudi število 

dni zapadlosti. Tako lahko dobimo npr. izpis tistih računov, ki so zapadli nad 60 dni. 

 

 
 

 

Saldolista odprtosti 

 

Za razliko od izpisa odprtih postavk, ki nam prikazuje posamezne odprte račune, saldolista odprtosti 

podaja kumulativne podatke o stanju odprtih postavk po partnerjih. 

 

 

Saldolista prometa 

 

Ta izpis lahko služi dvema namenoma. 

 

1. Če pustimo začetni datum prazen, dobimo promet po partnerjih v celotnem obdobju in odprti saldo 

za kupce in dobavitelje.  

 

2. Če vnesemo začetni datum, dobimo promet po partnerjih v izbranem obdobju, ter končni saldo 

izbranega obdobja, ki pa se ne ujema s celotnim končnim saldom. 
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Kartica (kupca ali  dobavitelja) 

 

 
 

Za izpis kartic kupcev in dobaviteljev je smiselno vnesti konto prometa (lahko je tudi sintetičen, npr. 

120). Vse ostalo po izbiri. 

 

 

Opomini 
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Izberemo ustrezne omejitve izpisa ter oblikujemo začetno in končno besedilo. Ko je besedilo napisano, 

ga shranimo z ikono shrani   . Če želimo obnoviti prvotno besedilo, namesto ikone shrani  

uporabimo ikono čitaj . 

 

Izbiramo lahko tudi med izpisom opominov (na katerega se uvrstijo samo zapadli neplačani računi)  in 

izpisom IOP obrazcev  (obvestila kupcem in dobaviteljem o stanju odprtih postavk), na katerih bodo 

izpisani vsi odprti računi, ne glede na zapadlost. 

 

Pred izpisom opominov je nujno  na izpisu odprtih postavk preveriti, ali so vsa plačila povezana 

na račune, saj  v nasprotnem primeru lahko opomini izkazujejo nepravino stanje terjatev. 
  

 

Izpis plačil 

 

Izpisi plačil služijo boljšemu pregledu nad plačili, še posebej pa so potrebni pri obračunavanju 

davka po plačani realizaciji. 
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KOMPENZACIJE 
 

Program omogoča enostavno in hitro pripravo predlogov za medsebojne kompenzacije za tiste 

partnerje, ki imajo odprte račune hkrati kot kupci in kot dobavitelji. 

 

Ob kliku gumba 'Kompenzacije' (ki ga najdemo na dnu okna 'Izpisi saldakontov') , se odpre 

naslednje okno: 

 

 
 

V zgornji tabeli so prikazani poslovni partnerji, ki imajo odprt promet hkrati kot kupci in kot 

dobavitelji s skupnimi zneski terjatev in obveznosti. Izberemo (kliknemo) partnerja, za katerega 

želimo pripraviti predlog za kompenzacijo. 

 

V spodnjih oknih poteka izbira računov izbranega partnerja, ki jih vključujemo v predlog za 

kompenzacijo (v levi tabeli so računi kupca, v desni računi dobavitelja).  

 

Račune izberemo tako, da kliknemo v polje pred računom, da se označi kljukica, ali kliknemo 

v katero koli polje računa in kliknemo gumb 'Izberi' nad tabelo. Lahko pa preprosto kliknemo gumb 

'Izberi vse/izravnaj'.  Desno nad tabelo se sešteva skupni znesek izbranih računov.  

V drugi tabeli je najbolj priporočljivo klikniti gumb 'Izberi vse/izravnaj', ki označi račune 

tako, da doseže izbrani znesek v prvi tabeli.  

Program upošteva, da izbrani znesek v eni tabeli ne sme preseči skupnega zneska v drugi 

tabeli. Zato je običajno eden  izmed računov vključen z delnim zneskom. 

 Ko sta izbrana zneska na strani kupca in na strani dobavitelja enaka, kliknemo gumb 'Kreiraj 

predlog' in preidemo v okno za pregled in izpis predlogov za kompenzacije. 
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 Pripravljenemu predlogu za kompenzacijo lahko še uredite začetno in  končno besedilo – do 

njiju pridete s klikom gumba 'Uvodno in zaključno besedilo'.   

 

 
 

 

 

Nato z gumbom 'Natisni predlog za kompenzacijo' izpišete predlog za kompenzacijo.  
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 Če ugotovite, da je predlog za kompenzacijo napačno sestavljen ( izbrani so napačni računi), 

ga lahko stornirate z gumbom 'Storno predloga' v orodni vrstici nad tabelo, nato se vrnete v okno za 

pripravo predlogov in  predlog za kompenzacijo za partnerja ponovno pripravite.  

 

 V okvirčku 'Temeljnica – Knjiženje v GK' lahko vnesete številko in datum temeljnice ter  s 

klikom gumba 'Knjiži', v glavno knjigo s saldakonti sknjižite zaprtje obeh obveznosti. 

 

Številčenje kompenzacij 

 

 
 

Med šifranti najdemo tudi gumb 'Številčenje kompenzacij'. Po kliku se odpre okno, v katerega 

vnesemo zadnjo številko za številčenje predlogov za kompenzacijo. Smiselno je, da številka na prvih 

mestih vsebuje tudi letnico. Vsakemu predlogu za kompenzacijo se samodejno dodeli zadnja številka 

povečana za 1. 
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BILANČNI OBRAZCI  

 

Poleg standardnih obrazcev, ki so na voljo (PBS06 in PBU06), si lahko tudi sami definirate 

poljubnega.  

 

Šifrant obrazcev 

 

 
 

Trenutno sta aktualna  obrazca PBS06 (Podatki iz bilance stanja po računovodskih standardih 2006) in 

PBU06 (Podatki  iz izkaza poslovnega izida po računovodskih standardih 2006) . 

Ob spremembah bilančnih obrazcev si jih lahko prilagajate sami. Ob večjih spremembah lahko od nas 

prejmete datoteko z definicijami za nove obrazce in jo uvozite na sledeči način: Kliknete gumb 

'Uvozi'. Odpre se okno, v katerem  izberete datoteko z obrazci  (ki vam jo pošljemo). Ime datoteke je 

'gko.mdb' .  Izberete še ime obrazca, ter kliknete 'Uvozi'.  

 

 

Šifrant konstantnih vrednosti 
 

 
 

Podatki, ki niso razvidni iz stanja kontov, se vnašajo v šifrant konstantnih vrednosti. 
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Definiranje vsebine 
 

 
 

Tabela je privzeto zaščitena pred pisanjem, da pomotoma kaj ne pokvarimo, zato morate pred 

morebitnim  spreminjanjem nastavitev  klikniti gumb  'Čitanje' , da se spremeni v ' Pisanje'  . 

 

Vrednost vsake vrstice obrazca ( AOP  )  je definirana   na naslednji način: 

Polje nivo ima lahko vrednosti 2, 1 ali 0. Nivo =2  pomeni ,  da je podatek v  'Polje'   že izračunan 

AOP iz tega obrazca, torej medseštevek. Nivo = 1 pomeni, da je 'Polje', šifra konta. Nivo 0 predstavlja 

vrednost iz šifranta konstant. 

V primeru, da je nivo 1 (konto), je potrebno navesti, kateri podatek iz stanja tega konta  se jemlje B – 

v breme, D – v dobro ali S – saldo (vbreme – vdobro).  '+/-'    pove ali se znesek prišteje ali odšteje.  

 

Ob definiranju obrazcev smo opazili, da se nekaterih AOP-jev na da preprosto razbrati iz 

predpisanega sintetičnega kontnega plana. Tak primer je v Izkazu poslovnega izida naprimer AOP 

– Čisti prihodki od najemnin. Če imate take prihodke, morate dopolniti definicijo obrazcev, tako da 

poiščete ustrezni AOP  (113) in  konto 760X  pretipkate z vašim ustreznim analitičnim kontom. 

Podobno velja za  AOP 119 in 120, kjer morate navesti analititčna konta, na katera knjižite Prihodke 

od prodaje izven EU.  

Morda boste morali popraviti tudi definicije prihodkov in odhodkov od obresti, morda obveznosti in 

terjatve do podjetij v skupini ali kaj podobnega, ... preverite! 

 

Povdarjamo, da je pravilen izpis standardnih bilančnih obrazcev odvisen od pravilnih definicij, 

zato bodite pazljivi. Bilančne obrazce, ki smo jih pripavili, vam ponujamo v pomoč, ne jamčimo 

pa za njihovo pravilnost. 
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Oblikovanje izpisa obrazcev 
 

 
 

Tabela je privzeto zaščitena pred pisanjem, da pomotoma česa ne pokvarimo, zato morate pred 

morebitnim  spreminjanjem nastavitev  klikniti gumb  'Čitanje' , da se spremeni v ' Pisanje'  . 

 

Za posamezen OBRAZEC IN AOP se vnese besedilo, število mest zamika pri izpisu besedila, znesek 

tekočega obdobja ter znesek lanskega leta v EUR, ter oba zneska v 1000 EUR. 

Zneske lahko tudi ročno vnašamo (npr. lanske zneske, če še nimamo obračunanih podatkov za lansko 

leto), ali popravljamo, npr. zaokrožujemo. 

 

Gumb 'Prenos v lani' prenese zneske, ki so v poljih za tekoče leto v polja lanskega leta. Pred prvim 

obračunom v tekočem letu je smiselno, da se stari podatki shranijo v polja predvidena za lanskoletne 

podatke, saj  bomo tako lahko izpisali izpise z letošnjimi in lanskimi podatki hkrati. 

 

 

 

 Izpis bilančnih obrazcev 
 

V šifrantu obrazcev izberemo obrazec, ki ga želimo izpisati. 

 

 Pri bilancah uspeha vnesemo oba datuma, pri bilancah stanja pa samo končni datum.  

 

Pri prvem izpisu je nujno, da imamo označeno izbiro 'Obračunaj'.  Podatki za tekoče obdobje se 

izračunajo in zapišejo v tabelo 'Oblikovanje izpisa obrazcev'. Če ne označimo 'Obračunaj', se bodo 

izpisali podatki, ki so v tabeli. To je smiselno, če smo podatke za tekoče obdobje ročno vnašali ali 

popravljali. Na voljo sta dve vrsti izpisa – z enim ali z dvema obdobjema. 

 

Če vam izpis obrazca kot ga daje program, ne zadošča, ga lahko prenesete v Excel ter tam 

dopolnite. 
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VZDRŽEVANJE 

 
V zavihku  VZDRŽEVANJE najdemo naslednje funkcije : 

 
 

 

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). 
 

 

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  

preprosto preko interneta sami naložijo zadnjo posodobljeno različico programa in izpisov, ki 

jim jo pošljemo.  
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Zapiranje razredov 
 

Ob zaključku leta lahko  avtomatizirano skreiramo knjižbe za zapiranje razredov 4 oziroma 7.  

 

 

Otvoritev 
 

Ko je leto zaključeno, stanje dobro arhivirano, vsi potrebni izpisi izpisani, lahko poženemo to akcijo. S 

tem zbrišemo knjižbe preteklega leta (do  vnesenega datuma). Zbrisale se bodo tudi vse zaprte 

saldakontne knjižbe (zaprti računi),  skreirale se bodo otvoritvene knjižbe na dan 1.1. novega leta. 

 

 

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 
 

 

PRENOS PODATKOV (IZDANIH RAČUNOV  IZ PROGRAMA VRATA  - PRODAJNI 

CENTER  ALI FAKTURIRANJE) 

 

Prenos se izvrši v programu Prodajni center pod točko Poročila in prenosi. Pred tem moramo 

pravilno nastaviti povezave v  šifrantu Vrste računov, kot je opisano v navodilih za program prodajni 

center – Šifranti – Vrste računov.    Če se vrši tudi prodaja preko PC blagajne,  je potrebno pripadajoče  

'Vrste računov za DDV' definirati tudi v šifrantu Vrste prodaje. 

 

Za prenos izberemo točko DAVČNA KNJIGA – PRENOS V GK. Opredelimo parametre (obdobje 

…)  in izberemo gumb Tabela za prenos v Glavno knjigo. 

 

 

 

 

 Nato v novem oknu izberemo, ali želimo prenos v knjigo izdanih računov (I-RAČ) ali v saldakonte ali 

oboje. Za prenos v I-RAČ je potrebno opredeliti datum za obračun (datum odpreme ali datum izdaje 

dokumenta – trenutno je zakonsko pravilna  izbira datum odpreme ), za prenos v saldakonte pa je 

potrebno vnesti 'Temeljnico'. 

 

Kadar ugotovimo, da smo prenesli napačne ali pomanjkljive podatke, lahko prenos ponovimo. 

V takem primeru mora biti za prenos v DDV izbrana opcija 'Prekrij račune z enako številko'. 

Pri prenosu v saldakonte pa je potrebno vnesti enako temeljnico, kot smo jo vnesli pri prvem 

(nepravilnem) prenosu  ter izbrati možnost – Brisanje stare temeljnice. Tako se bo vsebina  celotne 

temeljnice v saldakontih izbrisala in računi se bodo ponovno prenesli. 
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Prenos prožimo z gumbom 'PRENESI RAČUNE'. 
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PRILOGA 2: 
 

ODGOVORI NA NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE ZASTAVLJAJO PRI UPORABI 

PROGRAMA 
 

 

KAKO SE NAJPREPROSTEJE VNAŠAJO DATUMI 

 

Datumi se lahko vnesejo v obliki npr. 30.06.00 ali 30.06.2000. V pomoč lahko služi avtomatsko 

kreiranje tekočega datuma. Če vnesete samo dan, naprimer 30 in pritisnete 'Enter', bo program 

dopolnil datum s trenutnim mesecem in letom. Če vnesete samo dan in mesec, bo program dopolnil 

datum s trenutno letnico. 

 

 

KAKO NAJENOSTAVNEJE POIŠČEMO ŠIFRO KUPCA ALI DOBAVITELJA 

 

Šifro kupca ali dobavitelja pri vnosu dokumentov ali pri izbiri za izpise najlažje poiščemo tako, da 

vnesemo prvih nekaj črk naziva,  nato pritisnemo enter. Če ustreza samo en partner, se  izpiše njegova 

šifra, drugače se odpre okno s poslovnimi partnerji, ki ustrezajo začetku naziva. Z dvoklikom iz tabele 

izberemo ustreznega.  

 

 

KAKO PRIČETI Z DELOM 

 

Ko so urejeni vsi šifranti (Poslovni partnerji, Kontni plan, Vrste knjižb, Vrste prejetih in izdanih 

računov …), je smiselno zajeti otvoritvena stanja kontov glavne knjige in odprte postavke kupcev in 

dobaviteljev na izbrani datum. Knjižbe zajemete v eno ali več temeljnic. Ni pa nujno, da je otvoritev 

zajeta pred pričetkom tekočega dela (če naprimer nimate pravočasno podatkov, jih boste zajeli 

naknadno). 

 

 

ČE JE S PODATKI KAJ NAROBE ZARADI  IZPADOV ELEKTRIKE ALI OKVAR OPREME  

 

Poženite  VZDRŽEVANJE – OPTIMIZACIJA PODATKOVNIH BAZ. Ob tej akciji noben drug 

uporabnik ne sme biti v programu. 

 

NOVO LETO 

 

Ob novem letu običajno na novo nastavimo številčenja dokumentov. To naredimo v šifrantih vrste 

računov (prejetih), ter v šifrantu vrst knjižb (avansi). Glej točko 'VRSTE PREJETIH RAČUNOV – Še 

o številčenju'. 

 

Če imamo kontrolo datumskega obdobja nastavljeno na 1 leto, moramo ob novem letu spremeniti 

dovoljeno datumsko obdobje (glej Šifranti –Datumsko obdobje). 

 

Nikar ne poženite točke OTVORITEV, če še niso zaključeni vsi vnosi za preteklo leto, če še niso 

izpisani vsi potrebni izpisi, če še ni narejen zanesljiv arhiv. 

 
 

IZPIS OBRAČUNA DDV BREZ STOTINOV 
 

Program vam lahko izpiše obračun DDV s stotini, ki je popolnoma natančen. Za odajo na DURS pa  

potrebujete izpis brez centov. Izberete ga pod vrsto izpisa. Program zaokrožuje na  matematični način. 

Pri seštevkih lahko zaradi tega pride do kakšnega evra  razlike, zato morate zaokrožitev preveriti in po 

potrebi popraviti. 
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PRIMERJAVE IN KONTROLE 
 

Ko vnesemo račun v knjigo prispelih računov, še ni nujno zajet v saldakonte. V saldakonte se 

zajame avtomatično, če je izbrano 'Avtomatsko knjiženje'. Če pa avtomatsko knjiženje v 

trenutku zajema računa v knjigo P-RAČ ni izbrano, se zgodi, da  posamezen račun v 

saldakontih (in na protikontih – na kontih vstopnega DDV in v  stroških oziroma zalogah) 

manjka. Da se temu izognemo, moramo nujno delati mesečne primerjave med vstopnim DDV 

po knjigi prispelih  računov in med kontno kartico za vstopni DDV. 

 

Enako velja za izdane račune – primerjamo knjigo izdanih računov in kontno kartico 

obračunanega DDV. S tem preverimo, ali so vsi računi, ki so zajeti v knjigi izdanih računov 

zajeti tudi v saldakontih.  Nujna je tudi primerjava knjige izdanih računov s knjigo izdanih 

računov v programu Fakturiranje. S tem preverimo, ali so res vsi računi preneseni (zajeti) v 

davčno knjigo. 

 

Pri prejetih računih včasih prihaja do razhajanj s kontno kartico vstopnega DDV, zaradi 

računov, ki prispejo v tekočem mesecu za pretekli mesec. Temu se izognemo tako, da 

omenjene račune zajemamo pod posebno vrsto računov, s posebnim kontom za vstopni DDV. 

Tako zbiramo takšen davek na ločenem kontu in ga v tekočem mesecu preknjižimo na 

osnovni konto vstopnega DDV, ki se sedaj mora ujemati z davčno knjigo. 
 

 

ZAPIRANJE ODPRTIH POSTAVK 
 

Če knjižimo plačila računov po tem, ko so računi že zajeti in izbiramo številko računa med 

zajetimi računi ustreznega partnerja, se računi zapirajo samodejno. Včasih pa  zajamemo 

plačila računov preden so zajeti računi dobaviteljev (ali preneseni računi kupcev). Program 

nam to dovoljuje, seveda pa lahko pride do tega, da pri vnosu plačila  zajamemo drugo 

številko, kot jo ima račun. Tak račun potem ostaja odprt in odprto ostaja plačilo. Saldo kupca 

na kartici je sicer 0, vendar nam program prikazuje odprt račun na izpisu dolžnikov, izpisu 

odprtih postavk in na opominu, zato je nujno, da  račune pravilno zapiramo. 

 

V programu je dana možnost 'Masovno zapiranje odprtih postavk', ki jo je dobro kdaj pa kdaj 

zagnati, posebej pred izpisi opominov. Avtomatizirano zapiranje odprtih postavk zaženete 

tako, da greste v 'Knjiženje', vnesete novo temeljnico in datum  knjiženja, nato kliknete 'Več' 

in iz spustnega menija izberete 'Masovno zapiranje odprtih postavk'.  
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Odpre se naslednje okno, v katerem vnesete datum,  ter konto (1200 ali 2200 ….). Glede na 

konto se ponudi  izbira v polju 'Plačilo v  breme/ v dobro' . Označite lahko še, ali želite 

preknjižiti tudi nevezane dobropise. 
 

 
 

Po kliku gumba v redu, se kreirajo knjižbe – ki na eno strani zaprejo odprt račun, na drugi pa 

odprto plačilo, tako da je rezultat temeljnice   saldo 0. 

 

 
PREKNJIŽBA ODPRTIH  POSTAVK 

 

V meniju 'Več'  najdete tudi možnost  'Preknjižba odprtih postavk'.    Ta funkcionalnost je 

uporabna, kadar želite vse odprte postavke za izbranega partnerja preknjižiti na drugi konto 

(neizterljive terjatve …).  
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ČE IMA BILANCA SALDO 
 

Bilanca lahko saldira iz različnih vzrokov. Eden je ta, da saldira katera izmed temeljnic. Ko 

končamo s knjiženjem temeljnice, nas program sicer opozori, če saldo temeljnice ni 0. Takšno 

temeljnico moramo popraviti ali dopolniti. Najlažje jo najdemo tako, da izberemo IZPISI IZ 

GLAVNE KNJIGE - TEMELJNICE, ter naredimo kljukico pred poljem 'Seznam temeljnic, ki 

imajo saldo'. Če na izpisu ni nobene temeljnice, bilanca v obdobju pa saldira, ste knjižili 

kakšno knjižbo (ali več) deloma v eno leto, deloma (protiknjižbo) pa v drugo leto. V takem 

primeru izberite 'Seznam s saldom med meseci'.  

Možno je tudi, da nobena temeljnica ne saldira, bilanca pa ima saldo. V takem primeru gre za 

napako v podatkih  in težavo bo rešilo VZDRŽEVANJE – OPTIMIZACIJA 

PODATKOVNIH BAZ. 

 

 
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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ZADRŽANA PLAČILA 
 

Pri vnosu prispelega računa lahko v primeru zadržanega plačila program avtomatizirano zapre 

zadržani del računa ter ga knjiži na drug konto. Procent zadržanega zneska  ali sam znesek, ter 

konto, na katerega se knjiži, vnesete v zavihku zadržano. Da je zavihek aktiven, je potrebno 

označiti kljukico v polju 'Zadržano'. 

 
 

Če gre pri določeni vrsti prejetega računa vedno isti % vrednosti  računa na isti konto 

zadržanih sredstev,  lahko to nastavite v šifrantu prejetih računov, da ni potrebno vnašati pri 

vsakem računu posebej. 

 

 
 

 

 
ZAVAROVANJE PLAČILA 

 

V polju 'Zavarovanje plačila' pri vnosu  prispelih računov, lahko označite, da je bilo 

zavarovanje dano in se račun ne prijavlja v obvezni pobot pri Ajpes.  
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PRILOGA 3: 

 
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 
 


