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1. POSLOVANJE 

1.1. VNOS DOBROPISA Z 20% DDV V POSLOVNO LETO 2013A 

Prejeli ste dobropis, ki se nanaša na račun izdan pred datumom 1.7.2013, pa bi ga radi vnesli v poslovno leto 

2013A, kjer so nove dačne stopnje. Kako vnesti dobropis s staro davčno stopnjo v leto 2013A? 

Delali bomo dobropis brez izvornega dokumenta. 

Prvi korak je, da odprete novo šifro davka, ki ima davčno stopnjo 20%. 

 Glede na to, kaj potrebujete :  

 Če se dobropis nanaša na storitev, si odprete šifro davka 20% od prometa storitev  

 Če se dobropis nanaša na arikel(kle), si na enak način oprete novo šifro davka, le da določite, da gre za 

davek 20% od prometa proizvodov na drobno.  

Po potrebi si lahko odprete oba. 

 

Odpremo novo šifro davka tako, da iz roletnega okenca izberemo 20% DDV. V našem primeru gre za davek od 

prometa storitev 

 

 

 

 

Izberem 20% 

DDV in ko vse 

izpolnim 

kliknem Plus 

(Dodaj) 
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Kot prikazuje slika, si lahko izberete davek od storitev ali proizvodov. 

 

Potrebno je odpreti nov artikel/storitev s tem davkom. Zopet odvisno od vaših potreb. Lahko odprete storitev s 

šifro davka 20% ali artikel s šifro davka 20% oz. oboje. 

 

V našem primeru bomo odprli storitev, saj se naš DBP nanaša na storitev.  

 

 

Nato greste na meni Poslovanje – Dobropis – Vnos in pregled 

 

 

 

 

 

Davek od prometa 

storitev/proizvodov 

Naziv po želji. Mi smo 

dodali takšen naziv, da v 

prihodnje ne bomo 

zamenjevali storitve, s 

tisto, ki se nanaša na 22% 

DDV 

Šifra davka, ki smo 

jo predhodno 

odprli z  20% ddv 

Dodaj 
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Ko odpremo dobropis, se spodaj pod vrsto dobropisa označi, ali gre za  

 Poračun brez izvornega dokumenta (v našem primeru) ali  

 Blagovni brez izvornega dokumenta, ki vam vrne artikle nazaj na zalogo 

 

Sedaj vnesemo potrebne podatke na dokument. Obvezno je, da smo predhodno označili za katero vrsto DBP gre. 

Če vam ne pusti dodati artikla, ste pozabili označiti vrsto DBP-sa (kot je prikazano na zg. Sliki). 

 

Vnesemo partnerja, storitev/artikel, datume in dodamo DBP s klikom na dodaj. 

 

 

Izberemo zadnjo 

ali predzadnjo 

možnost 
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1.2. VNOS PREJETEGA RAČUNA Z 20% DDV V POSLOVNO LETO 2013A 

Prvi korak je, da odprete novo šifro davka, ki ima davčno stopnjo 20%. Postopek je opisan v točki 1.1.  

 

Drugi korak je, da odprete dogodek za vnos prejetih računov s šifro davka 20%, ki smo ga predhodno vnesli  v 

šifrant davkov. 

 

 

Nato greste na meni Poslovanje – Računi dobaviteljev doma – Vnos in pregled,  ter vnesete račun s staro davčno 

stopnjo. Pomembno je, da na tem računu izberemo dogodek z davkom 20%. 

Vnesete vse parametre – oznako, naziv , 

davek, ki smo ga predhodno vnesli v šifrant 

davkov, s staro davčno stopnjo 20%, 

vstopni davek se odšteje pri obračunu, ... in 

kliknete dodaj. 
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1.3. ŠTEVILČENJE BANČNIH IZPISKOV 

Če želite nastaviti številčenje  bančnih izpiskov v poslovnem letu 2013A od 1.7.2013 naprej, pojdite na meni 

Šifranti – Poslovni računi – Promet doma. 

 

Označite željeni transakcijski račun ter popravite Začetno številko dnevnika. Ta številka bo številka prvega 

bančnega izpiska v poslovnem letu 2013A, najpogosteje z dnem 1.7.2013. 

 

dogodek z 

davkom 

20%. 

Vpišite 

začetno št. 

bančnega 

izpiska 
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Nato pojdite na meni Poslovanje -  Prilivi in odlivi iz računa, ter sprožite kumulativni pregled , da se začetne 

številke popravijo. V našem primeru bo prvi bančni izpisek št. 156. 

 

1.4. IZVOZ PLAČIL NA BANKO; TKDIS se dokončno umika 

 

Prosimo , da vsi uporabniki programskega paketa Birokrat čim prej začnete uporabljati XML datoteko za uvoz 

nalogov na banko, saj se TKDIS dokončno umika iz uporabe ! 

Obveščamo vas, da je Združenje Bank Slovenije, sprejelo sklep, po katerem bo od 1.2.2014 kot edini veljavni 

format za prenos plačil v spletno banko postal ISO XML format. Stara formata TKDIS za prenos plačil in TKIZP za 

prenos izpiskov se s tem dokončno umikata. Prav tako se ne bo nadaljevala podpora formatu ZBS XML. Vse 

uporabnike, ki uporabljate TKDIS, TKIZP ali ZBS XML format skladno s sklepom Združenja bank pozivamo, da v 

svojih računovodskih aplikacijah pravočasno podprete ISO XML format. Napotki z bližnjicami do specifikacij se 

nahajajo v prilogi. Kot rezervna možnost sicer ostaja tudi uporaba programa za konverzijo iz TKDIS v novi ISO XML 

format, ki pa je lahko problematična. Vsem priporočamo, da do 1.2.2014 v svojih računovodskih aplikacijah 

omogočite ISO XML format, ki bo standardni format za prenos v vseh bankah. 

  

POMEMBNO! 

V primeru, da vam ob pripravi datoteke za uvoz na banko program Birokrat javi naslednje obvestilo, se nalogi 

vseeno zapišejo v datoteko za uvoz na banko.  

  

 

 

Da pa se temu opozorilu izognete, morate v meniju Poslovanje – Prilivi in odlivi iz računa – Priprava nalogov za 

prenos na banko – OBVEZNO dodajte kljukico pri oznaki Nastavitve– Onemogoči izdelavo TKDIS.txt, kot kaže 

spodnja slika. 
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1.5. PLAČILA V TUJINO 

Pri vnosu tujih prejetih računov Poslovanje – Računi dobaviteljev iz tujine – Vnos in pregled, je pri Opombi 

omogočeno vnašati daljši komentar.  

 

Do sedaj je bila možnost opisa omejena na 50 znakov. Nove verzije vam omogočajo  vpis 255 znakov.  Tako  boste 

lahko vpisali željeni tekst, ki se nanaša na vnešen račun.   

 

 

 

Možen vnos daljšega 

komentarja 

Označite 

kljukico 

»Onemogoči 

izdalavo 

TKDIS.txt« 



10 

 

2. PLAČE 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) 
 
ZPIZ-2 v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za 
plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev: 

 v višini 30% za delojemalce, ki so dopolnili 60 let starosti in 
 v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine 

po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. 

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 
se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč 
odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima 
delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena 
ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 309 in 310. 
 
V polje 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke 
delodajalcev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. 
člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti. 
 
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se 
samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec 
»obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za 
plačilo« (zaporedna številka 602). 
 
V polje 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni 
pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. Od dohodkov teh 
delavcev v delovnem razmerju - iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, je delodajalec 
oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka. 
 
Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se 
samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec 
»obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za 
plačilo« (zaporedna številka 602). 
 
ZPIZ-2 nadalje v 157. členu določa vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci lahko, za 
delojemalce, ki niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič 
zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo 
vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov 
delodajalca. Način vračila prispevkov bo določil minister, pristojen za delo, s pravilnikom. 
 
Skladno z določili drugega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 157. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V 
ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-
2. V to polje plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov zavarovancev – delavcev v 
delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, za katere delodajalec 
lahko uveljavlja vračilo prispevkov. 
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Spremembe na individualnem REK obrazcu 
 
Skladno z navedenimi zakonskimi spremembami in dopolnitvami REK-1 obrazca bo iREK obrazec dopolnjen z 
novimi polji, kjer plačnik davka ustrezno označi posebni podatek o prejemniku dohodka ob izplačilu dohodka iz 
delovnega razmerja, in sicer; 
 
A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti, 
A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2, 
A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2, 
A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A), 
A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve 
leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A). 
 

Vir : na spletni strani DURS 

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/

spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/ 

 

2.1. PREDČASNA UPOKOJITEV 

V primeru, da gre za predčasno upokojitev, morate pri zaposlenem nastaviti slednje; kliknite Šifranti – Poslovni 

partnerji in osebe – Kadri zaposleni. Kliknite na zaposlenega, kateremu želite označiti, da gre za predčasno 

upokojitev. Nato v lastnostih dodajte kljukico pri opciji Izponjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do 

predčasne pokojnine po 29. Členu ZPIZ-2, kot prikazuje spodnja slika: 

 

POMEMBNO! Zaposleni mora imeti obvezno vnešen datum rojstva. 

Obkljukajte to 

možnost 

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/
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V meniju Plača,  Davki in prispevki mora biti pri ZPIZ-u v breme delodajalca kljukica pri Pokojninsko zavarovanje 

 

 

Nato naredite plačo za omenjenega zaposlenega.  Ko boste naredili plačo, kliknite na Davki in odprli se vam bo 

okno Pregled obračunanih davkov. Če ste vse naredili pravilno, bo pri ZPIZ v stolpcu  29. Člen ZPIZ-2 pisalo Da. 

Datum rojstva je 

obvezen podatek 

Pokojninsko 

zavarovanje 

mora imeti 

kljukico 
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Na REK obrazcu, kjer so po novem dodana nova polja, vam zneski padejo v stolpce, kot prikazuje slika: 

Bodite 

pozorni, da 

bo tukaj 

označen Da 
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V primeru 

predčasne 

upokojitve, 

pade osnova v 

polje 310 

Izpolnjeno v stolpcu 

obračunani in 

plačani v polju 602 
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Poglejmo, kako se zaposleni ki izpolnjuje pogoj do predčasne pokojnine pokaže izpolnjeno na Individualnem REK - 

iREK obrazcu.  Pod oznako A018  - Delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne 

pokojnine po 29. Členu ZPIZ-2 mora biti križec. 

 

2.2.  DELAVCI KI SO DOPOLNILI 60 LET 

V primeru, da gre za delavca, ki je dopolnil 60 let, morate pri zaposlenem nastaviti slednje; kliknite Šifranti – 

Poslovni partnerji in osebe – Kadri zaposleni. Kliknite na zaposlenega ter preverite, ali ima vpisan podatek o 

datumu rojstva. Ta podatek je namreč obvezen. 

 

 

Pridobitev 

pravice do 

predčasne 

pokojnine mora 

imeti tukaj 

oznako 

Vnesite datum rojstva pri 

delavcu, ki je dopolnil 60 

let 
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Ko greste na Šifranti – Davki in prispevki, mora biti pri ZPIZ-u v breme delodajalca kljukica pri Pokojninsko 

zavarovanje. 

 

Nato greste Plača – Vnos in pregled obračunov, ter naredite plačo za omenjenega zaposlenega.  Ko boste naredili 

plačo, kliknite na Davki in odprli se vam bo okno Pregled obračunanih davkov. Če ste vse naredili pravilno, bo pri 

ZPIZ v stolpcu  14. Člen ZPIZ-2 pisalo Da 

 

 

 

Pokojninsko 

zavarovanje mora 

imeti kljukico 

 

14. člen po 

ZPIZ—mora 

imeti tukaj 

Da 
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Na REK obrazcu kjer so po novem dodana nova polja, vam zneski padejo v stolpce, kot prikazuje slika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru 

delavca 

starejšega 

od 60 let 

pade 

osnova v 

polje 309 

Izpolnjeno v 

stolpcu 

obračunani in 

plačani v polju 

602 
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Če pogledamo, kako se za delavca, starejšega od 60 let pokaže izpolnjeno na Individualnem REK - iREK obrazcu;  

pod oznako A017  - Delavec, ki je dopolnil 60 let starosti mora biti križec. 

 

2.3. ZAPOSLENI PO 21.4.2013 ZA DOLOČEN IN NEDOLOČEN ČAS  

(podrobno v informatorju JUNIJ 2013) 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)* 
 
ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer 
brezposelnosti. Določba 39. člena ZUTD-A vpliva na pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi zakona (po 12. 
4. 2013) in določa: 

1. oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če 
delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, 

Pod oznako 

A017 mora 

biti križec 
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2. obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika 
zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za 
določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas. 

Za vse zaposlene pred datumom 12.4.2013 ostane enako, kot je bilo doslej. 

V zvezi s sprejetimi spremembami je DURS izdal že nekaj pojasnil: 

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/
spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/ 

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/
predlaganje_rek_1_obrazcev_skladno_z_novelo_zutd_a/ 

Vse nastavitve in pojasnila za zaposlene po 21.4.2013 za določen in nedoločen čas so bile napisane že v 
informatorju  JUNIJ 2013 od strani 26-31.  
 
http://www.birokrat.si/media/Andersen/Datoteke/informator/INFORMATOR_5_6-2013.pdf 
 
Kar v junijskem informatorju še ni bilo dodano za zaposlene po  21.4.2013 za določen in nedoločen čas – je 
dodano sedaj, v novi verziji ( I-REK obrazec) ter opisano v tem Informatorju. 
 

 

Da  vseeno malo osvežimo spomin iz prejšnjega informatorja.  

2.4. ZAPOSLENI PO 21.4.2013 ZA NEDOLOČEN ČAS 

Za vse zaposlene po 12.4.2013, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se v 
program vnesejo datumi zaposlitve, kot prikazuje slika: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpišite 

datum 

dejanske 

zaposlitve  

12.4.2013 ali 

kasneje  

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/spremembe_obracuna_davcnega_odtegljaja_rek_obrazca_po_1_7_2013/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/predlaganje_rek_1_obrazcev_skladno_z_novelo_zutd_a/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/obracuni_davcnega_odtegljaja_rek/predlaganje_rek_1_obrazcev_skladno_z_novelo_zutd_a/
http://www.birokrat.si/media/Andersen/Datoteke/informator/INFORMATOR_5_6-2013.pdf
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Plača – davki in prispevki ; kot prikazuje slika –  kliknite na mesec obračuna, nato kliknite spodaj na prispevek za 
Zaposlovanje v breme delodajalca 0,06%. Dodani sta dve novi polji, pri katerih pa morate dodati kljukice. 
Potrebno je dodati kljukice, kot je prikazano spodaj pri Povečani osnova za prispevek ter pri Oproščenem plačilu 
prispevka . 

 

 

Plača – vnos in pregled obračunov. Izpolnimo potrebne podatke. Ko kliknete na davki, se vam izpiše kot prikazuje 

spodaj 

 

Pri obeh, pri  Povečani 

osnovi in pri 

Oproščenem plačilu 

prispevka je potrebno 

dodati kljukice. 

 

Označite prispevek za 

zaposlovanje v breme 

delodajalca 0,06% 

 

39. člen 

ZTUD-A 

oproščen 

mora imeti 

tukaj Da 

Kliknite na 

Davki 
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Individualni REK obrazec ima označen križec v polju A021 za Delavca, ki ima z delodajalcem sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas po  39. Členu ZUTD-A 

 

2.5. ZAPOSLENI PO 21.4.2013 ZA DOLOČEN ČAS 

3. Za vse zaposlene po 12.4.2013, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas, se v program vnesejo datumi zaposlitve, kot prikazuje slika: 

 
 
Za delavce, ki so zaposleni za določen čas je obvezen podatek datum prenehanja zaposlitve! 
 

 
 

Obvezna 

oznaka v tem 

polju za 

delavca 

zaposlenega 

za nedol. Čas 

po 12.4.2013 

Vpišite datum 

dejanske 

zaposlitve  

12.4.2013 ali 

kasneje  

 

Zaposlitev za določen 

čas – obvezno vpišite 

datum  
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Plača – Davki in prispevki ; kot prikazuje slika –  kliknite na mesec obračuna, nato kliknite spodaj na prispevek za 
Zaposlovanje v breme delodajalca 0,06%. Dodani sta dve novi polji, pri katerih pa morate dodati kljukice. 
Potrebno je dodati kljukice, kot je prikazano spodaj pri Povečana osnova za prispevek ter pri Oproščenem plačiu 
prispevka . 

 
 

Plača – vnos in pregled obračunov. Izpolnimo potrebne podatke. Ko kliknete na davki, se vam izpiše Pregled 

obračunanih davkov kot je prikazano spodaj. 

 
 

 
 
 

Pri obeh, pri  Povečani 

osnovi in pri Oproščenem 

plačilu prispevka je 

potrebno dodati kljukice. 

 

Označite prispevek za 

zaposlovanje v breme 

delodajalca 0,06% 

 

39. člen 

ZTUD-A 

povečanj 

mora imeti 

tukaj Da 

Kliknite na 

Davki 
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Individualni REK obrazec ima izpolnjeno oznako v polju A021 za Delavca, ki ima z delodajalcem sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas po  39. Členu ZUTD-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označena za 

zaposlenega 

po 12.4.2013 

za določen 

čas 
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3. ŠIFRANTI 

3.1. POSODABLJANJE PROGRAMA REGISTER ZAVEZANCEV 

Register zavezancev lahko posodobite na na dva načina; 

 Posodobitev Registra zavezancev ročno 

Kliknite na meni Šifranti – Poslovni partnerji in osebe – Register zavezancev - kot prikazuje slika; 

 

Odpre se vam okno Zavezanci. Kliknite na gumb Prenos. 

 

Počakajte, da se odpre spodnje okno in kliknite ok: 

 

Šifrant Zavezancev je sedaj posodobljen. 

 

 Avtomatsko osveževanje Registra zavezancev 

Pojdite na meni Šifranti – Nastavitve,  poiščite nastavitev Šifrant davčnih zavezancev osveži samodejno ter jo 

obkljukajte. Najlažje jo najdete tako, da kliknete gumb Išči, napišete besedo osveži, ter kliknete OK. 

Kliknite na 

Prenos 

Kliknite 

OK 

Kliknite OK 
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Če boste imeli vklopljeno to nastavitev, potem se bo Register zavezancev osveževal samodejno  ob vsakem 

vstopu v program Birokrat (če je datum zadnje posodobitve različen od datuma vstopa  v program). 

 

 

4. OSNOVNA SREDSTVA 

Verjetno večina še ni prenesla otvoritev OS v novo poslovno leto 2013A.  

Če ste otvoritve OS v poslovno leto 2013A že prenesli, kliknite v poslovnem letu 2013A na Poslovanje – Otvoritve 

prejšnjih let ter označite Brisanje otvoritev in registra. 

 Če otvoritev za  OS še niste prenesli, potem ta korak izpustite! 

1. Kliknite 

Išči 

2.Vpišite osveži 

in nato kliknite 

OK 

Označite s 

kljukico 
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Pojdite v poslovno leto 2013!  

V poslovnem letu 2013 sprožite obračun Osnovnih sredstev do datuma 30.6.2013.  

Kliknite na meni OS – Obračun, da se odpre sledeče okno: 

 

Program bo naredil obračun. Kliknite OK 

2. nato kliknite na 

obračun 

1. Označite 

mesec Junij 

Ste v poslovnem letu 

2013A 

Če ste otvoritve za OS 

že prenesli, jih tukaj 

pobrišite  
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Nato pojdite v OS – Zbirnik obračuna. 

 

Na zbirniku obračuna OS kliknite gumb prikaži. Bodite pozorni, da se pokaže datum Obračunano do datuma in 

sicer 30.6.2013 

 

Nato pojdite v poslovno leto 2013A   !! 

Kliknite na Poslovanje – Otvoritve prejšnjih let, ter kliknite Prenos otvoritev in registra  

 

Pojdite na OS - Register 

Obračunano 

do datuma 

30.6.2013 

Ste v poslovnem letu 

2013A 

Kliknite Prenos 

otvoritev registra. 
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Odpre se vam okno Register os, kjer bodite pozorni na datum Popravek (amortizacija) nab. vred. do datuma 

30.6.2013 

 

Nato greste na obračun OS ter sprožite obračun za mesec julij 

 

 

V meniju OS  odpremo Zbirnik obračuna kot prikazuje slika: 

Datum je 

30.6.2013 

Označimo mesec 

Julij ter kliknimo 

na obračun 
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Program bo obračunal amortizacijo od 30.6.2013 do 31.7.2013, se pravi za en mesec. Ker smo zaradi novih 

davčnih stopenj odprli novo poslovno leto 2013A je postopek tak, kot je opisano zgoraj.  

Če se le to ne bi zgodilo, bi program v takem primeru računal amortizacijo od januarja do julija. 

 

 

5. GLAVNA KNJIGA 

Predvidevamo, da ste v poslovnem letu 2013 s temeljnicami že prenesli vse dogodke v glavno knjigo. 

Ste v poslovnem letu 2013A. Kliknite na Glavna knjiga – Odpiranje temeljnic 
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Odprli boste temeljnico z datumom 1.7.2013 in imenom PRENOS OTVORITEV , pod vrsto temeljnice pa izberete 

Prenos knjižb iz prejšnjega poslovnega leta. 

 

Kliknite na Dodaj   

 

Kliknete na Glavna knjiga – Vnos in pregled temeljnice 

 

 

Temeljnica je 

odprta. 

Yes 
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Program bo vse knjižbe iz prejšnjega poslovnega leta prenesel v to temeljnico. 

 

 

 

 

 

 

Kliknite Yes 
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6. ARTIKLI S SERJSKIMI ŠT. NA POS maloprodajnih RAČUNIH 

Pogledali bomo, kako izdelati POS račun z artikli, ki imajo zraven napisano še serijsko številko. 

Kliknite meni Šifranti – Uporabniške nastavitve, ter obkljukajte možnost Omogoči vodenje zalog po serijskih 

številkah, kot prikazuje slika: 

 

Nato pojdite v Šifranti – Artikli – Nabavni artikli, kliknite na željeno šifro artikla, katereo želite voditi po serijskih 

številkah in kliknite na gumb Lastnosti. 

 

V lastnostih tega artikla obkljukajte, da se artikel vodi po serijskih številkah ter označite ali ima  

 Vsak artikel svojo serijsko 

 Več artiklov isto serijsko 

 

Nato kliknite kljukico zapri. 
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Ko boste v maloprodajnem skladišču delali prevzem, boste dali na prevzem omenjeno šifro artikla, ki jo želimo 
voditi po serijskih številkah. Nato boste kliknili gumb Serijske, določili serijske številke artiklom pod to šifro ter 
kliknili Dodaj. Po izpolnjenih vseh podatkih  dodate prevzem, da dobi zaporedno številko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Klikni

te 

serijske 

1.Vpišite želeni 

artikel 

3.Vpišite serijske številke za 

vsak artikel posebaj.  

4.Kliknite 

dodaj 
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Ko boste delali maloprodajni račun 

 

Pokaže se vam izbira serijskih številk. Kliknete na željeno in nato gumb kljukica 

 

 

 

 

Izberite artikel 

Nato kliknite 

gumb Serijske 
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Izpolnite še meni opombe ter kliknite gumb Dodaj. 

 

Kliknem Gotovina oz. TL – po želji 

 

 

Izpiše se račun, kjer je pri artiklu izpisana tudi serijska številka. 

 

Na računu imte 

željeno serijsko 

številko 


