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KAZALO 
 
1. Zaporedno oštevilčevanje računov in podobnih dokumentov 
 Tehnični del 
 Odprava napak pri negotovinskih številkah 

 

2. Izdelava računa, ki ne gre v celoti v obračun DDV 
 
3. Popust (rabat) na vsaki poziciji (postavki) dokumenta 
 
4. Storniranje dokumenta 
 
5. Kako za prodajo tujim končnim kupcem v drugih državah članicah EU 

obračunati DDV (po stopnji, kot velja v RS ali v njihovi državi). 

Vnos davčnih stopenj, ki veljajo v drugih državah članicah EU 

Kako nastaviti, da se pri spletni prodaji končnim kupcem iz drugih držav članic EU DDV 
določa po slovenskih_stopnjah, ko še ni presežen dovoljen letni prag  

Kako nastaviti, da se končnim kupcem iz drugih držav članic EU DDV določa po stopnjah, 
ki veljajo v teh državah 

Kopiranje dokumentov z obdavčenjem po stopnjah kupčeve države članice EU 

Tehnični del 

 
6. Kako omogočiti, da so teksti, ki se nahajajo v stolpcu 'Predmet' in so 

daljši od širine stolpca, v celoti vidni tudi po vnosu. 
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1. Zaporedno oštevilčevanje računov in podobnih dokumentov Kazalo 

Že poprej je bilo predpisano, da si morajo številke gotovinskih računov v okviru leta slediti v 
naraščajočem zaporedju, brez vmesnih prostih številk, kar program POSLI zagotavlja. 
Naknadno so dodali še zahtevo, da si morajo na enak način, brez prostih mest slediti tudi 
številke negotovinskih računov (in pripadajočih dokumentov). To se pa ne ujema z 
generalnim številčenjem, ki vsebuje zaporedne številke, ne glede na to, ali gre za gotovinski 
račun ali negotovinski dokument. Primer: 
123/19 - ta račun je negotovinski in nima gotovonske številke, 
124/19 - ta račun je gotovinski in ima npr. gotovinsko številko TRG-0-75, 
125/19 - ta račun je negotovinski in nima gotovinske številke, 
126/19 - ta račun je gotovinski in ima naslednjo gotovinsko številko TRG-0-76. 
Ker negotovinski računi niso posebej oštevilčeni in smo zanje uporabljali naše generalno 
številčenje (ker ni bilo zahteve o zaporednosti), ima tako številčenje negotovinskih računov 
'luknje', v zgoraj opisanem primeru 
123/19 - negotovinski račun, 
125/19 - naslednji negotovinski račun; 
vmes je 'luknja' 124/19. 
Kako se izogniti 'luknjam' v številčenju negotovinskih računov? Zakonodaja ne predpisuje, 
kako je številčenje izvedeno, zato je več možnosti: 

a) Če nimate gotovinskih računov in ne želite posebnega številčenja za določene skupine 
dokumentov, običajno generalno številčenje ne povzroča 'lukenj' v zaporedju; v takem 
primeru v podatkih o firmi (segment 'Personalni podatki', šifra '9999') postavite 
indikacijo, da ne želite dodatnega številčenja. 

b) naše številčenje ostane tako, kot je, negotovinski dokumenti pa dobijo svoje dodatno 
številčenje, kjer je poskrbljeno za zaporednost le-tega, torej brez 'lukenj'. Dodatna 
prednost takega načina je, da je možno posameznim skupinam dokumentov določiti 
svoje številčenje, npr. posebej za račune, posebej za dobropise in bremepise, posebej 
za dnevne izkupičke, posebej za lastno porabo, itd. To številčenje je narejeno tako: 
XXX-XX-XXXXX-LL 
└┬┘│└┤│└─┬─┘│└┤ 
 │ │ ││  │  │ └── Letnica, npr. 19 

 │ │ ││  │  └──── Ločilo, vedno znak '-' 
 │ │ ││  └─────── Zaporedna številka v letu, od 1 do 6 mest 
 │ │ │└────────── Ločilo, vedno znak '-' 
 │ │ └─────────── Dvomestna oznaka skupine z istim številčenjem, privzeto je 'RN' 
 │ └───────────── Ločilo, samo če obstaja prefix številčenja 
 └─────────────── prefix številčenja, če obstaja, od 1 do 3 znake 

c) do določene številke, npr. od '1/19' do 'F999/19' so naše številke za negotovinske račune 
(in ostale negotovinske dokumente), od 'G001/19' naprej pa naše številke za gotovinske 
račune, 

d) do določene številke, npr. od '1/19' do '3999/19' so naše številke za gotovinske račune, 
od '4001/19' naprej pa naše številke za negotovinske račune (in ostale dokumente), 

Opozorilo: načina c) in d) sta dovoljena samo, če ob programu POSLI ne uporabljate  
drugih programov, ki programu POSLI 'podtaknejo' račun ali podoben dokument. 
Tak program je npr. BLAGAJNA, ki 'podtakne' dnevne izkupičke. Pred uporabo 
enega od teh dveh načinov se posvetujte z nami! 

Program je narejen tako, da, če nimate glede negotovinskih številk računov posebnih 
zahtev, ni potrebno ničesar nastavljati. Seveda pa si vseeno preberite nadaljevanje teh 
navodil, da boste vedeli, za kako vse skupaj deluje. 
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Indikacija postopka, kako se loči zaporedje gotovinskih in negotovinskih številk računov, se, 
kot že omenjeno, nahaja v segmentu 'Personalni podatki', v podatkih o firmi (šifra '9999'), 
dobite pa jo tako, da v rubriki 'Pozicija:' pritisnete tipko F3, na zaslonu dobite dodatno 
okence z rubriko 'Prefix št.rač:' kot kaže naslednja slika: 

 

Vnesete lahko: 

'***' Ni dodatnega negotovinskega številčenja, gotovinski računi niso dovoljeni 

'*  ' Dela kot pred uvedbo negotovinskih številk, gotovinski računi so dovoljeni  

'*G ' 

izjemoma 
Prazno 3.mesto in številka ali črka na 2.mestu pomeni znak, s katerim se začnejo 
številke gotovinskih računov, za podani primer so za leto 2019: 
negotovinski računi od    1/19 do F999/19 (dodelitev s tipkama F2 in Alt/F2) in 
gotovinski računi od G001/19 do Z999/19 (dodelitev s tipkama F12 in Alt/F12) 

'* 7' 

izjemoma 
Prazno 2.mesto in številka ali črka na 3.mestu pomeni znak, s katerim se začnejo 
številke negotovinskih računov, za podani primer so za leto 2019: 
gotovinski računi od           1/19 do 6999/19 (dodelitev s tipkama F12 in Alt/F12) 
in 
negotovinski računi od 7001/19 do Z999/19 (dodelitev s tipkama F2 in Alt/F2) 

'   ' Vse prazno pomeni, da se naše številke dodeljujejo po vrsti kot poprej, ob izpisu 
negotovinskega računa (ali drugega dokumenta) pa računalnik sam določi 
zaporedno negotovinsko številko v obliki pod d). 

 
Če dokumentu ročno dodelite številko dokumenta v rubriko, označeno v spodnji 
sliki, računalnik dokumentu ne dodeli negotovinske številke! 

  
Karkoli 
drugo 

Velja enako kot za prazno, s tem, da se negotovinski številki spredaj doda še 
prefix. Če je npr. to 'TR ', bo negotovinska številka računa TR-RN-563-19 

namesto RN-563-19. 



-4- 

 
Za primer zgoraj, kjer je negotovinska številka računa v rubriki 'ngt:' RN-563-19, je izpis 

številke na standardnem računu tak: 

 

Podobno je na WIN računu. 

Omogočeno je, da se v 'Vzdrževanje' → 'Nastavitve' → 'Dokumenti' → zadnji 2 mesti v 
stolpcu 'Oznake 4' določi skupine dokumentov, ki imajo svoje zaporedje številčenja. Oznake 
skupin so torej dvomestne. Vsi dokumenti z enako oznako gredo v isto številčenje. Privzeto 
je 'RN'. Naslednja slika kaže, kako nastaviti, da bodo imeli dobropisi in bremepisi svoje 

številčenje z oznako RD (z začetkom RD-1-19), dnevni izkupički oznako RI (z začetkom 

RI-1-19) in vsi ostali dokumenti oznako RN (z začetkom RN-1-19). 

 

Negotovinska številka se računu (oziroma drugemu podobnemu dokumnetu) dodeli ob 
prvem 'izpisu', ne glede na to, ali gre za izpis na papir, izpis na zaslon v .PDF obliki ali 
elektronsko pošiljanje. 

Negotovinska številka se dodaja na dva načina: 

- če je prvi račun (dokument) v letu iz 1.dela rubrike '02.DatDokDdv:' že narejen z verzijo 
programa, ki omogoča, da se dokumentu priredi negotovinska številka (to je od verzije 
'V6.09 R00' naprej), mu je bila že takrat dodeljena prva negotovinska številka za tekoče 
leto. Tukaj sta 2 možnosti: 

- če ima dokument v nastavitvah postavljeno oznako skupine negotovinskih številk (kot 
kaže predhodna slika), se dodeli zaporedna negotovinska številka v okviru te skupine, 

- če v nastavitvah ni postavljene oznake skupine, se uporabi privzeta skupina 'RN', 

- če je prvi račun (dokument) v letu iz 1.dela rubrike '02.DatDokDdv:' narejen s starejšo 
verzijo programa, se v nastavitvah postavljene oznake ignorirajo. Negotovinske številke 
se dodeljujejo samo, če v istem letu obstaja vsaj en gotovinski račun. Vse dobijo oznako 
skupine 'RN'. Začetna negotovinska številka se zgradi iz številke v rubriki '01.Štev,Doku:', 
npr. za '234/19' → 'RN-234-19' ali za 'B123/19' → 'RN-11234-19'. Vsak naslednji 
negotovinski račun dobi za 1 povečano negotovinsko številko. 
Za tako narejene dokumente rečemo, da so narejeni v 'prehodnem' obdobju. Zakaj je to 
sploh potrebno in zakaj to ne velja samo za leto 2019? Ker kljub našim milim prošnjam vsi 
ne boste pred koncem leta 2019 instalirali nove verzije programov! 
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Negotovinska zaporedna številka se ne dodeljuje v naslednjih primerih: 

- če gre za gotovinski račun, ki že ima svojo gotovinsko zaporedno številko. 

- za račune (dokumente), ki imajo v tretjem delu rubrike '01.Štev,Doku:' ročno vneseno 
številko, kar se običajno zgodi v knjigovodskih servisih, če podatke vnašate iz prejetega 
natisnjenega računa, 

- za račune oziroma dokumente, ki so narejeni v nekem drugem programu APLICOM-a in 
to številko dobijo že tam, zato že obstaja, 

- za interne dokumente (to so tisti, ki so v 'Vzdrževanje' → 'Nastavitve' → 'Dokumenti' 
označeni kot interni ali kot dnevni iztržki). Izjema je, če ne gre 'prehodno' obdobje in imajo  
v zadnjih dveh znakih v stolpcu 'Oznake 4' podano negotovinsko oznako; take dokumente 
računalnik iz vidika njihovega številčenja ne šteje kot interne,  

- če tako zahteva nastavitev pri podatkih o firmi (segment 'Personalni podatki', šifra 
'9999'), 

- za račune narejene v 'prehodnem' obdobju, če v istem obdobju ne obstaja noben 
gotovinski račun.    

- za račune, ki so bili narejeni z verzijo programa, ki je starejša od V6.09 R00 in še niso bili 

izpisani, ker bi to sicer staremu neizpisanemu računu dodelilo naslednjo prosto številko in 
s tem porušilo zaporedje. 

Brisanje dokumenta, ki vsebuje negotovinsko številko 

- Če dokument, ki ga želite brisati, vsebuje zadnjo dodeljeno pripadajočo negotovinsko 
številko, je brisanje dovoljeno. 

- Če dokument, ki ga želite brisati, NE 
vsebuje zadnje dodeljene pripadajoče 
negotovinske številke, je brisanje načeloma 
prepovedano, ker bi povzročilo 'luknjo' v 
številčenju. Zato računalnik v takem 
primeru zahteva potrditev brisanja, kot kaže 
slika desno.  

Vnos negotovinske številke v ponovno narejen že pobrisan dokument 

Čeprav se že izpisan dokument, ki ima dodeljeno negotovinsko številko, načeloma ne sme 
brisati, vseeno lahko pride do situacije, ko je to potrebno, npr. zaradi napačne šifre kupca. 
Tako brisanje povzroči, da se v zaporednem številčenju negotovinskih številk pojavi 'luknja'. 

Ko potem pobrisan račun ponovno vnesete, bi mu računalnik dodelil novo naslednjo 
zaporedno negotovinsko številko, 'luknja' v številčenju pa bi ostala. Ker se negotovinska 
številka dodeli šele ob izpisu dokumenta in se ne dodeli ponovno, če v dokumentu že 
obstaja, je potrebno računalnik prelisičiti tako, da se že pred izpisom ročno vnese želena 
negotovinska številka. Da bi se preprečile nenamerne zlorabe tega, je postopek namerno 
otežen. Postopate takole: 

- dokument na zaslonu postavite v način, ko so dovoljene spremembe, ki so standardno 
sicer prepovedane, tako, da v rubriki 'Pozicija:' levo spodaj petkrat zaporedoma pritisnete 
kombinacijo tipk Ctrl/F1, kar povzroči, da se v desnem spodnjem kotu (na spodnji črti ali 
posebni rubriki pod njo) pojavi oznaka '*' (zvezdica), 

- postavite se v rubriko za vnos datuma za DDV, 

- pritisnete kombinacijo tipk Alt/F12, kot kaže naslednja slika: 
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V to rubriko vnesete negotovinsko številko, ki jo računalnik kontrolira in nepravilen vnos 
zavrne: 
- imeti mora glede na nastavitve pravilno obliko, 
- letnica v njej (zadnji 2 mesti izza znaka '-') se mora ujemati datumom dokumenta, 
- enaka negotovinska številka še ne sme obstajati. 

Seznam računov in drugih dokumentov z negotovinskimi številkami  

Do seznama dokumentov z negotovinskimi številkami pridete na 2 načina: 

a) Če v rubriki za vnos šifre poslovnega partnerja ali številke dokumenta pritisnete tipko F4, 
vam ta ponudi rubrike za vnos kriterijev, ki omejujejo seznam. Ti kriteriji so dobili izza 
rubrike 'VD:' novo rubriko 'Got/Nogo( ,G,N):', katero lahko pustite prazno (kar povzroči, 
da se izdela običajni seznam), ali pa vanjo lahko vnesete: 

'G' - prikaže se seznam računov z gotovinskimi številkami; po teh je tudi sortiran, 

'N' - prikaže se seznam dokumentov z negotovinskimi številkami; po teh je tudi sortiran, 

'I' - prikaže se seznam dokumentov, ki nimajo niti gotovinske, niti negotovinske 

številke, kot kaže naslednja slika: 

 

b) Če v rubriki za vnos šifre poslovnega partnerja 
pritisnete tipko F12 in obstajajo dokumenti z 
negotovinskimi številkami, se posledično v okencu 
ponudi dodatna možnost za prikaz seznama 
dokumentov z negotovinsko številko, kot kaže 
slika desno.  
Uporaba tega izbora je samo hitrejša pot do izbora a), tako, da se rubrike za vnos 
kriterijev za omejitev seznama vnesejo avtomatsko, vse prazno razen 
'Got/Nogo( ,G,N,I):', ki se postavi na 'N'. 
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Seznam je nekoliko drugačen od tistega, kar ste navajeni. Namesto stolpcev 'Dat.zapa' in 
'Dat.plač' je prikazan stolpec 'Negotov.številka'. Prikaz je sortiran po vsebini tega stolpca. 

Izpisi, ki jih dobite po pritisku na tipko F4, so prilagojeni prikazani vsebini. 

Pomembno! 

Ker cesar zahteva, da so negotovinske številke lepo zaporedno razvrščene in brez 'lukenj', 
vas posebej opozarjamo na izpis '4.ManjkNegotŠt', ki prikaže morebitne 'luknje', kot kaže 
naslednja slika: 

 

Če je z negotovinskimi številkami vse v 
redu, računalnik izpisa ne naredi, 
namesto tega pa prikaže obvestilo, kot 
kaže slika desno.  

 

Uporaba brez negotovinske številke, z dvema posebnima območjema 
zaporednih številk iz POSLI za gotovinske račune in negotovinske 
dokumente (odsvetujemo, uporabite samo, če res ni druge možnosti) 

Že na začetku poglavja o zaporednem oštevilčevanju računov in podobnih dokumentov je 
opisano, da je možno z vnosom v podatke o firmi (kot kaže prva slika tega poglavja) določiti 
posebej območje zaporednih številk za gotovinske račune in posebej za negotovinske 
dokumente, npr. gotovinski računi od 1 do 3999 (za leto 2019 1/19 do 3999/19, za leto 2020 
1/20 do 3099/20, itd.) in negotovinski dokumenti od 4001 naprej (za leto  2019 od 4001/19 
naprej, za leto 2020 od 4001/20 naprej, itd.) Način dela je enak kot pred uvedbo 
negotovinskih zaporednih številk, s tem, da se za dodelitev naslednje gotovinske številke 
uporabi tipka F12, za zadnjo tako dodeljeno pa Alt/F12. Za negotovinske dokumente 
ostaneta tipki F2 in Alt/F2. Uvedena je tudi kontrola, tako, da se dokumentu s številko iz 
območja negotovinskih računov v rubriko '21.Got:' ne sme, za številke iz območja 
gotovinskih računov pa mora vnesti črka 'G'. 

Tak način ima že sam po sebi vgrajeno težavo. Omogoča samo dve območji, eno za 
gotovinske številke računov in drugo za negotovinske številke VSEH OSTALIH dokumentov. 
Zato gredo interni dokumenti, kot so npr. dnevni iztržki v isto številčenje kot pravi 
negotovinski računi. Dnevni iztržki pa se v program POSLI načeloma prenesejo iz programa 
za vodenje blagajne. Ali bi bilo to cesarju všeč ??? 
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Vpliv negotovinskih številk dokumentov na ostala področja 

Pri zapiranju v segmentih 'Terjatve in plačila' in 'Blagajna' je v zaslonski pregled dodan 
stolpec 'Nova štev računa', ki nosi gotovinsko, negotovinsko ali ročno vneseno številko 
dokumenta, če le-ta obstaja. To prikazuje naslednja slika: 

  

Podobno se taka številka prikaže tudi v seznamu neplačanega, ki ga dobite, ko v rubriko 
stolpca 'Št.dokum' vnesete samo črko 'R': 
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Tehnični del Kazalo 

Ta del za običajne uporabnike ni pomemben, preberite si ga tisti, ki instalirate oziroma 
nastavljate program.  

- V datoteko PERS je dodano polje PERSNGTP, ki se vnaša samo pri šifri '9999', tako, kot 

kaže prva slika v tem poglavju. 

- V datoteko RACN so dodana 3 polja, ki se napolnijo ob izpisu računa (dokumenta): 

RACNNGTP - prefix negotovinske številke računa, prenese se iz PERSNGTP, če ta na 

prvem mestu ne vsebuje zvezdice. Lahko je prazno, kar pomeni, da 
negotovinska številka nima svojega prefix-a. V uporabi bo redko, samo v 
izjemnih primerih. 

RACNNGTO - oznaka skupine negotovinskih številk. Prenese se iz nastavitve v 

'Vzdrževanje' → 'Nastavitve' → 'Dokumenti' → zadnji 2 mesti v stolpcu 
'Oznake 4'. Če je tam ni, se privzame 'RN'. Če torej v nikjer v nastavitvah 
take oznake ni, imajo vsi negotovinski dokumenti 

RACNNGTR - dejanska zaporedna številka kot 8-mesten niz znakov v okviru svoje 

skupine v obliki LLnnnnnn, kjer LL predstavlja letnico, nnnnnn pa 
zaporedno številko z vodilnimi ničlami. Ob prvem izpisu se dodeli naslednja 
prosta številka v svoji skupini, ob povečanju letnice izdelave dokumenta pa 
ponovno od 000001 naprej, seveda za vsako skupino posebej. Ob prvem 
računu za leto 2020 bo to '20000001'. 

Če za posamezno skupino negotovinskih številk ne obstaja še nobena, se 
prva prosta dodeli tako, da se RACNNGTR zgradi iz vsebine v RACNCTRL, 

letnice v prvih dveh mestih ter zaporedja iz naslednjih štirih mest. Pri tem 
se upošteva morebitna črka na 3.mestu RACNCTRL, ki se pretvori v dve 

numerični mesti. Tako se pretvorijo: 

RACNCTRL RACNNGTR 

'190123' '19000123' 

'19A123' '19010123' 

'19N123' '19023123' 

'19Q123' '19024123' Ker črka O v RACNCTRL ni dovoljena. 

RACNNGTX - S tem, da vsebuje znak '*' (zvezdico), obeleži situacijo, ko je bil račun sicer 

narejen z verzijo programa 'V6.09 R00' ali višjo, vendar nima negotovinske 
številke, ker je bil narejen v 'prehodnem' obdobju. 

Za račun, ki ima v polje RACNDOKU vneseno 'zunanjo' številko računa (servisi), ni smiselno, 

da jim program POSLI dodeljuje svojo negotovinsko številko, saj je za knjiženje plačil vezni 
dokument ta zunanja številka. Dejstvo je, da se že do sedaj morebitna vsebina v polju 
RACNDOKU uporabljala v poročilih za DDV in pri prenosih v glavno knjigo. Zato je pogoj, da 

POSLI računu ali drugemu dokumentu dodelijo negotovinsko številko, da je v trenutku 
prvega izpisa dokumenta polje RACNDOKU prazno. 

Ker se torej negotovinska številka generira samo, če je polje RACNDOKU prazno, v to polje 
lahko prepišem generirano negotovinsko številko v izpisni obliki. S tem se na en mah ubijeta 
dve muhi: 
- prvič, ni potrebno spreminjati izpisov (ali pa jih je, vendar z malo muke), ki že sedaj ob 

izpolnjenem polju RACNDOKU izpišejo to številko, poleg tega pa v drobnem tisku še tisto, ki 

izhaja iz RACNCTRL, 

- drugič, številko iz RACNDOKU upoštevajo, kot že omenjeno, tudi vsa poročila FURS-u in 

prenosi v glavno knjiženje, ki jih zato ni potrebno spreminjati. 
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Zato se negotovinska številka iz polj RACNNGTP, RACNNGTO in RACNNGTR v izpisni obliki 

prenese v polje RACNDOKU. Tako morajo narediti tudi vsi zunanji programi, ki generirajo 

dnevni izkupiček v datoteki RACN.DBF in RACP.DBF. Za vse tisto, kar se po FTP prenaša iz 
programa POSLI pri stranki v program POSLI servisa, pa je tako ali tako vseh 5 polj že 
izpolnjenih. 

Negotovinska zaporedna številka se v programu POSLI dodeli ob prvem izpisu, potem, ko se 
le-ta zares zažene, torej po odgovorih na zastavljena vprašanja. Na podoben način je že 
narejeno dodeljevanje gotovinske številke ter ZOI za gotovinske račune. Zato je za 
generiranje negotovinske številke uporabljen enak način. Ustrezna koda je podtaknjena v 
funkcijo RacuniGotovinaIedBeg("IzRacuna") ki jo .IED zažene kot dodatno rutino. 

Podtaknjena koda se izvede samo, če ne gre za gotovinski račun in če se glede na 
nastavitve negotovinska številka sploh dodeljuje. 

Opomba: za izpise iz segmenta 'RACUNI', če je na 5.mestu imena .IED datoteke znak '_' in 

funkcija RacuniGotovinaIedBeg("IzRacuna") ni eksplicitno podana kot začetna 

rutina, jo IZPDOK() avtomatsko podtakne.    

Pa še en razmislek. Kaj, če je pripravljenih več računov, ki še niso izpisani, potem pa se 
pomotoma najprej izpiše najnovejši? Nič zato. Račun, ki še ni bil izpisan ali kako drugače 
odposlan, se še ne šteje kot izdan (tukaj bo morebiti potreben popravek oziroma nastavitev, 
da se neizpisan račun šteje kot mrtva črka na papirju). Torej je prav, da ima nižjo številko 
tisti, ki je bil prej izdan oziroma prej izpisan, ne glede na zaporedje v RACNCTRL. 

 

 

 

 

ODPRAVA NAPAK PRI NEGOTOVINSKIH ŠTEVILKAH RAČUNOV Kazalo 

Pri negotovinskih številkah iz različnih razlogov lahko nastopita dve napaki: 

- negotovinske številke računov so podvojene, npr. več različnih računov je dobilo 
negotovinsko številko RN-12-20, 

- v zaporedju negotovinskih številk računov so prosta mesta, npr. obstajajo številke 
RN-12-20, RN-13-20 in RN-15-20, vmes pa manjka RN-14-20. Ena od možnosti, ki se 
pojavlja in je posledica tega, da so bili že izdelani računi za leto 2020, vendar s prestaro  
verzijo programa, je, da manjkajo začetne negotovinske številke, tako, za se zaporedje 
začne pri npr. RN-17-20, potem pa lepo nadaljuje. Človek si ne bi mislil, ampak uporabniki 
preprosto ne obnavljajo programa, potem pa rešujemo nepotrebne težave. 

Kot je že opisano, se negotovinska številka dodeli ob 
prvem izpisu računa. Že takrat računalnik preveri, ali 
obstajajo napake. Da pa ta kontrola ne bi bila 
prezamudna, preveri samo zadnjih 50 negotovinskih 
računov. Če jih najde, izpiše opozorilo, kot ga kaže desna 
slika, vendar po opozorilu nadaljuje.  

Če je bilo na nek način ugotovljeno, da je z zaporedjem negotovinskih številk nekaj narobe, 
je na voljo orodje, ki omogoča, da se popravki naredijo dokaj enostavno. Na zaslon je 
potrebno priklicati račun, ki ima negotovinsko številko, v rubriki 'Pozicija:' petkrat 
zaporedoma pritisniti kombinacijo tipk Ctrl/F1 (za preklop delovanja računalnika v 
administrativni način) in tako še Alt/G, kar povzroči, da se na zaslonu prikaže okence, kot 
kaže naslednja slika: 
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V okencu, ki se pojavi, se prikažejo obstoječe negotovinske številke. Če jih je več, kot jih je 
možno prikazati v okencu, so na začetku prikazane zadnje (največje). V zadnji vrstici je 
vedno prikazana negotovinska številka, ki pripada dokumentu na zaslonu. 

Računalnik ima za hitri dostop na voljo zadnjih 300 negotovinskih številk. Po celotnem 
seznamu se ji možno premikati s tipkama: 

PGUp - prikaže se predhodna skupina negotovinskih številk. Skupina najnižjih je lahko 
manjša, kot jih gre v standardno velikost okenca, zato se takrat velikost 
okenca temu prilagodi (okence zanje postane manjše) 

PgDn - prikaže se naslednja skupina negotovinskih številk (razen, če so že prikazane 
zadnje). 

Esc - konec dela, morebitne narejene spremembe se ignorirajo, 
↑ - na predhodno vnosno rubriko, 
↓ - na naslednjo vnosno rubriko, 
Ctrl/Home - na prvo prikazano vnosno rubriko, 
Ctrl/End - na zadnjo prikazano vnosno rubriko. 

V primeru, uporabljenem pri izdelavi teh navodil je imel računalnik 22 negotovinskih številk, 
kar je možno prikazati v dveh okencih: 

Po pritisku na tipko PgUp (prvih 8) 

 
za prvih 8 je okence manjše. 

In nato po pritisku na tipko PgDn (zadnjih 14) 
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Na predhodnih slikah se vidi, da je podvojena negotovinska številka RN-1-20. In, da manjka 
RN-21-20. Kaj narediti? 

Najprej razmislek. Zadnja negotovinska številka je RN-22-20 in manjka RN-21-20. Če se 
RN-22-20 zmanjša na RN-21-20, se ne ustvari nova praznina, torej je to dober prvi 
popravek, RN-22-20 pa se sprosti. 
Podvojena RN-1-20 se nahaja na računih z internima številkama 54/20 in 31/20. Smiselno je 
ohraniti tisto, kar je na nižji interni številki, torej na 31/20. Na 54/20 se bo pač postavila prva 
razpoložljiva negotovinska številka, ta pa bo RN-22-20, ker se je sprostila s prvim 
popravkom.    

Izvedba obeh popravkov in potrditev: 

 
 

 

Po potrditvi z vnosom črke 'D' in ponovnem vstopu z Alt/G je ni več napak: 
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2. IZDELAVA RAČUNA, KI NE GRE V CELOTI V OBRAČUN DDV  Kazalo 

Pojavila se je potreba, da izdani računi ne gredo v celoti v sistem DDV. Običajno se to zgodi, 
ko se na istem izvoznem računu hkrati fakturira blago in storitev v tujini, ali kaj drugega 
podobnega. Tisti, ki to potrebujejo bodo že vedeli, kdaj to uporabiti. 
Račun s pozicijami, ki ne gredo v DDV, je možno izdelati tako za domači trg, kot za prodajo v 
EU ali izvoz, vendar samo na neto računih, torej takih, ki imajo v rubriki 'Bt/Nt:' oznako 'N' ali 
'G'. 
Na takem računu je pozicije, ki ne gredo v DDV, potrebno označiti. Take pozicije so lahko: 

- tiste na koncu računa, izza zadnje vnesene pozicije, ki opredeli DDV; take se avtomatsko 
štejejo kot neobdavčene, 

- tiste, ki so 'obdavčene' z DDV pozicijo za neobdavčeno; tako obdavčenje ima oznako 0 
(ničlo) v seznamu davčnih stopenj, ki ga dobite po pritisku na F8. 

Na slikah v nadaljevanju so označene z ' JE MOŽNO'. 

Ni možno označiti pozicij, ki so obdavčene z osnovno ali znižano stopnjo, niti tistih, ki sicer 
niso obdavčene, vendar se izza njih nahaja DDV pozicija, ki pomeni oproščeno in ima 
stopnjo 0,00. Take so na slikah v nadaljevanju označene z  ' ni možno' 

Slika kaže del zaslona, na katerem so pozicije računa. Iz obračuna DDV je možno izločiti 
tretjo pozicijo, ki se nahaja pred pozicijo '9985 DDV neobdavčeno        PD%' 
in zadnji dve poziciji, ki sta izza pozicije '9986  DDV oproščeno            PD%'.  

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ RACUNI - Računi                       Račun        2444 KOVAČ S.P.___   SPR. │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│01.Štev,Doku:___2/08 RA 02.DatDokDdv:25.02.08 25.02.08 03.Pl:__.__.__ __.__.__│ 
│                                                               zapade:11.03.08│ 
│Plačnik:2444 KOVINARTVO Kovač Janez, s.p._______       04.Dod.str.:___________│ 
│I:SI12345679                                           05.Rok plač:_15 Bt/Nt:N│ 
│       8100_ NOVO MESTO_________ Ljubljanska cesta 12_ 06.Opis/SM:_______ ____│ 
│07.Komu(Z,K):Z Nč:F VPr:__/__/__/__    10.Skladišče:__  Plačano:______________│ 
│08.Naročilo :__________dne:__.__.__    11.DatumIzdobave:__.__.__              │ 
│09.Dobavnica:__________dne:__.__.__            in način:______________________│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                        EM  T      Količ         Cena       Znesek│ 
├────┬──────────────────────────────┬───┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤ 

│0001│Obdavčena prodaja po tš.1_____│___│1│_____1,000│______100,00│______100,00│  ni možno  
│9981│DDV osnovna tarifa____________│PD%│_│__________│_______20,00│_______20,00│ 

│____│Neobdavčena prodaja___________│___│1│__________│____________│______500,00│  JE MOŽNO 
│9985│DDV neobdavčeno_______________│PD%│_│__________│____________│____________│  

│____│Oproščena prodaja_____________│___│1│__________│____________│______600,00│  ni možno 
│9986│DDV oproščeno_________________│PD%│_│__________│____________│____________│  zadnja DDV pozicija 
│____│To ne gre v DDV_______________│___│1│__________│____________│_____5000,00│  JE MOŽNO 
│____│To ne gre v DDV_______________│___│1│__________│____________│_____2000,00│  JE MOŽNO 
├────┴──────────────────────────────┴───┴─┴──────┬───┴────────────┤─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ 

│Pozicija:__     16.Sestavil/Odgovoren:____ ____ │ St:2 _D K:_*Ni*│_____8220,00│ 
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

Da pozicijo ne gre v DDV, se označi (oziroma, če je označena, se oznako pobriše) tako, da 
se kjerkoli v poziciji pritisne tipka F11, vendar ne med vnosom, ko je rubrika pozicije 
označena rdeče. Biti mora rumena. Naslednja slika kaže situacijo, ko pritisk na F11 ne 
naredi ničesar, ker je rubrika pripravljena za vnos (je rdeča), čeprav je v poziciji, kjer je F11 
sicer dovoljen. 

Dodana je tudi možnost, da se v 'Matični podatki' → 'Davčne stopnje' → 'Tar.številke' 
definira dodatna tarifa, ki za vse, kar je 'obdavčeno' z njo, šteje, da ne gre v DDV. Taka tarifa 
mora imeti '0 ' (ničlo in presledek) v stolpcu 'Tš' ter '*' (zvezdico) v stolpcu 'O', takole: 

 

Vsakemu računu ne glede na to 
oznako se lahko označijo pozicije, 
ki ne gredo v DDV 

Dovoljeno samo na računih, ki imajo 
tukaj oznako 'N' ali 'G'. 
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├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                        EM  T      Količ         Cena       Znesek│ 

├────┬──────────────────────────────┬───┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤ 

│0001│Obdavčena prodaja po tš.1_____│___│1│_____1,000│______100,00│______100,00│  ni možno  
│9981│DDV osnovna tarifa____________│PD%│_│__________│_______20,00│_______20,00│ 

│____│Neobdavčena prodaja___________│___│1│__________│____________│______500,00│  ni možno 
│9985│DDV neobdavčeno_______________│PD%│_│__________│____________│____________│ 

│____│Oproščena prodaja_____________│___│1│__________│____________│______600,00│  ni možno 

│9986│DDV oproščeno_________________│PD%│_│__________│____________│____________│  zadnja DDV pozicija 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│1│__________│____________│_____5000,00│  JE MOŽNO 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│1│__________│____________│_____2000,00│  JE MOŽNO 
├────┴──────────────────────────────┴───┴─┴──────┬───┴────────────┤─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ 

│                16.Sestavil/Odgovoren:____ ____ │ St:2 _D K:_*Ni*│_____8220,00│ 

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

 
Naslednja slika kaže situacijo, ko rubrike ni možno označiti, ker je izza nje rubrika s pozicijo 
DDV-ja: 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                        EM  T      Količ         Cena       Znesek│ 

├────┬──────────────────────────────┬───┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤ 

│0001│Obdavčena prodaja po tš.1_____│___│1│_____1,000│______100,00│______100,00│  ni možno  
│9981│DDV osnovna tarifa____________│PD%│_│__________│_______20,00│_______20,00│ 

│____│Neobdavčena prodaja___________│___│_│__________│____________│______500,00│  JE MOŽNO 
│9985│DDV neobdavčeno_______________│PD%│_│__________│____________│____________│ 

│____│Oproščena prodaja_____________│___│_│__________│____________│______600,00│  ni možno 

│9986│DDV oproščeno_________________│PD%│_│__________│____________│____________│  zadnja DDV pozicija 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│_│__________│____________│_____5000,00│  JE MOŽNO 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│_│__________│____________│_____2000,00│  JE MOŽNO 
├────┴──────────────────────────────┴───┴─┴──────┬───┴────────────┤─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ 

│                16.Sestavil/Odgovoren:____ ____ │ St:2 _D K:_*Ni*│_____8220,00│ 

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

 
Naslednja situacija kaže sliko, ko je rubriko možno označiti z oznako, da ne gre v DDV. 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                        EM  T      Količ         Cena       Znesek│ 

├────┬──────────────────────────────┬───┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤ 

│0001│Obdavčena prodaja po tš.1_____│___│1│_____1,000│______100,00│______100,00│  ni možno  
│9981│DDV osnovna tarifa____________│PD%│_│__________│_______20,00│_______20,00│ 

│____│Neobdavčena prodaja___________│___│_│__________│____________│______500,00│  JE MOŽNO 
│9985│DDV neobdavčeno_______________│PD%│_│__________│____________│____________│ 

│____│Oproščena prodaja_____________│___│_│__________│____________│______600,00│  ni možno 

│9986│DDV oproščeno_________________│PD%│_│__________│____________│____________│  zadnja DDV pozicija 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│_│__________│____________│_____5000,00│  JE MOŽNO 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│_│__________│____________│_____2000,00│  JE MOŽNO 
├────┴──────────────────────────────┴───┴─┴──────┬───┴────────────┤─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ 

│                16.Sestavil/Odgovoren:____ ____ │ St:2 _D K:_*Ni*│_____8220,00│ 

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

 
Pozicija, ki nosi oznako, da se ne upošteva v DDV, ima v stolpcu 'T' zvezdico. Če se v 
situaciji, kot jo kaže predhodna slika, pritisne tipka F11, se pripadajoča pozicija za 5000,00 
EUR ne prenese v obračun DDV. 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                        EM  T      Količ         Cena       Znesek│ 

├────┬──────────────────────────────┬───┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤ 

│0001│Obdavčena prodaja po tš.1_____│___│1│_____1,000│______100,00│______100,00│  ni možno  
│9981│DDV osnovna tarifa____________│PD%│_│__________│_______20,00│_______20,00│ 

│____│Neobdavčena prodaja___________│___│_│__________│____________│______500,00│  ni možno 
│9985│DDV neobdavčeno_______________│PD%│_│__________│____________│____________│ 

│____│Oproščena prodaja_____________│___│_│__________│____________│______600,00│  ni možno 

│9986│DDV oproščeno_________________│PD%│_│__________│____________│____________│  zadnja DDV pozicija 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│*│__________│____________│_____5000,00│  JE MOŽNO 

│____│To ne gre v DDV_______________│___│_│__________│____________│_____2000,00│  JE MOŽNO 
├────┴──────────────────────────────┴───┴─┴──────┬───┴────────────┤─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ 

│                16.Sestavil/Odgovoren:____ ____ │ St:2 _D K:_*Ni*│_____8220,00│ 

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘ 

Ponovni pritisk na F11 bi zvezdico pobrisal in pozicijo s tem ponovno uvrstil v obračun DDV. 
 

... zaradi te pozicije 

Tukaj F11 ni možen ... 

Tukaj F11 ni možen, 
ker je rubrika rdeča. 

 

Tukaj F11 je možen, ker zadaj 
ni nobene DDV pozicije! 

Tukaj se je po pritisku 
F11 prikazala zvezdica 

Tukaj F11 je možen, ker je v nadaljevanju 
obdavčenje z 'DDV neobdavčeno'! 

Podobno tudi tukaj ... 

... zaradi te pozicije 
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3. POPUST (RABAT) NA VSAKI POZICIJI (POSTAVKI) DOKUMENTA 
Kazalo 

Na predračunih, dobavnicah, računih in drugih dokumentih, ki so na voljo v segmentu 
'Računi', je možno vnesti popust (rabat) na posamezno postavko, tako, da ni potrebno 
skupaj grupirati postavk z enakim popustom. 

Čez pozicije, ki že imajo popust, je možno narediti še popust za vneseno skupino pozicij, kot 
je bila poprej edina možnost.  

Možnost vnosa takega popusta je potrebno dovoliti za vsak dokument posebej. Taki 
dokumenti imajo za vnos pripravljen dodaten stolpec 'Rabat', kamor se vnese odstotek 
pripadajočega popusta, na do 2 decimalki natančno. 

Za dokumente, kjer to ni dovoljeno, se računalnik obnaša kot poprej; popust se izdela za 
vneseno skupino pozicij. 

Aktiviranje stolpca 'Rabat' za posamezen dokument naredite v segmentu 'Vzdrževanje' → 
'Nastavitve' → 'Dokumenti', tako, da v 6.znak rubrike 'Oznake 3' vnesete '1' ali '2', kot kaže 
slika: 

 

   

 
Izpolnjen šesti znak vsebine v stolpcu 'Oznaka 3' pomeni, da je na pripadajočem dokumentu 
možen vnos popusta (rabata) na posamezni poziciji. Izza stolpca za vnos cene je vrinjen 
stolpec 'Rabat',. 
Dodaten pomen tega šestega znaka določa, kakšna vsebina je v stolpcu desno od stolpca 
'Rabat': 
'1' - pomeni, da se na začetku, ko se dokument izriše na zaslonu, desni stolpec imenuje 

'Vrednost' in nosi zmnožek količine in cene, ne glede na morebitni vneseni odstotek 
rabata. 

'2' - pomeni, da se na začetku, ko se dokument izriše na zaslonu, desni stolpec imenuje 
'Znesek' in nosi zmnožek količine in cene, zmanjšan za morebitni vneseni odstotek 
rabata. 

 
  

Znak '1' ali '2' na 6.mestu stolpca 
'oznake 3' za dobavnico in predračun 
 … 
 
   

… in za dokumente na računih. 
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Prodajna vrednost prodane količine nekega artikla je vedno zmnožek prodane količine in 
njegove cene. Zaradi popusta artikel ni manj vreden. Prodajni znesek prodane količine pa je 
znesek, ki ga kupec plača in je zaradi popusta lahko manjši od vrednosti. Zato je stolpec z 
vključenim rabatom poimenovan 'Znesek', stolpec brez vključenega rabata pa 'Vrednost' 

Naslednja slika kaže zaslonsko masko za vnos pozicij računa, ko je rabat vključen, torej s 
stolpcem 'Znesek'  (podobno je na predračunih in dobavnicah): 

  

Vrednost v stolpcu 'Znesek' na zgornji sliki je zmnožek prikazane količine in cene, zmanjšan 
za odstotek vnesenega rabata. Skupna vrednost rabata (popusta) iz pozicij z vnesenim 
odstotkom v stolpcu 'Rabat' je prikazana desno spodaj, nad skupnim zneskom računa. 

Če želite, da se namesto stolpca 'Znesek' prikaže stolpec 'Vrednost' oziroma obratno, lahko 
v katerikoli rubriki pozicij dokumenta pritisnete kombinacijo Shift/TAB. 

 

Vrednost v stolpcu 'Vrednost' na zgornji sliki je zmnožek prikazane količine in cene, brez 
upoštevanja morebitnega vnesenega rabata. Skupna vrednost popusta iz pozicij z vnesenim 
odstotkom v stolpcu 'Rabat' je tudi na takem zaslonu prikazana desno spodaj, nad skupnim 
zneskom računa. 

 

… v 'Vrednost' 
Popust 10,00% …  

Stolpec za vnos odstotka 
popusta na poziciji računa 
 
   … nato 5,00% …  

… in zopet 10,00% 

Odstotek dodatnega popusta se vnese 
v stolpec 'Cena' in ne v 'Rabat'! 

Skupni znesek rabata 
 
   

Shift TAB spremeni 'Znesek' … 

Shift TAB spremeni 'Vrednost' … 

… v 'Znesek' 

Številke v stolpcu 'Vrednost' so večje kot 
v stolpcu 'Znesek' na predhodni sliki, ker 
ni upoštevan rabat. 
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Osnova za dodatni popust so zneski predhodne grupe artiklov z vključenimi pozicijskimi 
popusti. 

Morebitni dodatni popust se mora obračunati pred DDV-jem. Načina, ki ga kaže naslednja 
slika, ne morete uporabiti. To ni napaka! Tako je program narejen. 

     

 

Če je na dokumentu prikazan stolpec za vnos rabata (popusta na poziciji) se spremenijo tudi 
pripadajoči izpisi. Imajo dodan stolpec za popust na poziciji. Ne glede na prikaz na zaslonu 
je na izpisih vedno prikazan znesek z upoštevanjem popusta.  

 

    

Popust izza DDV-ja ne naredi nič. Ni napaka!!! 

V zneskih na izpisu je vedno upoštevan 
morebitni popust.  

Dodan je stolpec z odstotki popusta.  
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Ali na spremenjeni obliki standardnega računa 

 

Podobno velja za WIN račun, predračun in dobavnico. 

Razlika glede na verzijo, ki je delovala do sedaj, je v tem, da je bil prej popust, ki je sedaj v 
svoji vrstici (v primeru na sliki 4,00%) prikazan v stolpcu 'Rabat %', razdeljen na pozicije, 
vrstica 

Popust 4.00% 136,40 

pa sploh ni bila prikazana. Tak izpis je bil mogoč, ker na pozicijo ni bilo možno vnesti rabata. 
Zato se prikaz na WIN računu (predračunu, dobavnici) do sedaj ni ujemal s standardnim 
izpisom, zdaj pa so izpisi vsebinsko identični. 

   

 
 

Ta vrstica poprej ni bila prikazana. …  

 … popust 4,00% je bil tukaj. …  
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4. STORNIRANJE DOKUMENTA Kazalo 
 
Od uvedbe poročanja podatkov o gotovinskih računih na FURS, brisanje takih računov, kot 
je bilo do sedaj mogoče tako, da ste v rubriki 'Pozicija:' pritisnili tipko F10, ni več dovoljeno. 
Tak dokument je potrebno stornirati in poslati tudi podatke o tem stornu na FURS podobno 
kot sam račun. Zato program POSLI od verzije V6.06 R01 naprej pozna dokument storno. 
Tak dokument prvi zagon nove verzije programa POSLI sam postavi v ustrezne nastavitve 
kot kaže slika: 

 

V segment 'Vzdrževanje' → 'Nastavitve' → 'Dokumenti' se avtomatsko doda vrstica za 
storno dokument. Izjema je, če je na šifri 'RS' že obstajal kakšen drug dokument. Takrat 
morate uporabiti drugo, neobstoječo šifro in vrstico vnesti sami. Kar je na sliki označeno 
rdeče, mora biti v morebitni na novo vneseni vrstici enako. 

STORNIRANJE DOKUMENTA 

V segmentu 'Računi' postopate kot pri vnosu novega dokumenta s tem, da v rubriki, kjer 
vpišete vrsto dokumenta, določite, da gre za 'Storno', kot kaže spodnja slika: 

Po vnosu nove številke dokumenta v rubriki za vnos vrste dokumenta pritisnete tipko F2 in 
izberete 'Storno' kot kaže naslednja slika: 
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Ko izberete 'Storno', računalnik najprej preveri, če 
pri izbranem kupcu sploh obstaja kakšen izdan 
račun ali podoben dokument. Če ga ni, tak izbor 
zavrne s tem, da se pojavi sporočilo, kot ga kaže 
slika desno. 
Nadaljujete tako, kot da bi izdelovali nov račun iz 
predračuna ali dobavnice, torej na običajen način. 

 

 

Izpolnite vse rubrike do rubrike '05.Rok plačila:' . Ko ob vnosu računalnik vstopi v to rubriko, 
najprej zahteva izbor dokumenta, ki se bo storniral, nato pa vnos razloga za storno. Po 
vnosu razloga (obvezno ga morate vnesti) avtomatsko sam nadaljuje in izdela storno 
dokument, na katerem je dovoljeno spremeniti samo podatke: 
- o vrstah prometa (zaradi nadaljnjega knjiženja), 
- o sestavljavcu računa (ker je možno, da je storno pripravil nekdo drug in ne oseba, ki je 

izdala stornirani račun), 
- o že vnesenem razlogu za storno (po pritisku tipke Shift/TAB na 'Pozicija:') in 
- za storno gotovinskega računa o lokaciji, ker je možno, da je bil storno narejen drugje kot 

original. 

Ko je storno dokument izdelan, se na vrhu zaslona pojavi informacija, kateri dokument je 
storniran. Naslednja slika kaže zaslon, ko je storno dokument pripravljen: 

 

Če gre za storno, ki stornira gotovinski račun, se v rubriki '21.Got:' že nahaja črka 'G', ki 
gotovinsko plačilo opredeli. Prav tako sta že pripravljena podatka o lokaciji (poslovnem 
prostoru), kjer je bil račun izdan in o oznaki elektronske naprave.  Za tak storno računalnik 
zahteva, da ga izpišete, ker mu to postavi podatke, ki jih je potrebno javiti FURS-u. Ob 
poizkusu, da bi za narejeni storno gotovinski dokument, ki še ni bil izpisan, zapustili njegovo 
zaslonsko sliko, se pojavi opozorilo (naslednja slika), ki to prepove. 

 

 
Če ste se zmotili in ste stornirali napačen gotovinski 
dokument, ne smete narediti izpisa. Po izpisu storna ne 
boste mogli več spremeniti, niti pobrisati. 
Pobrišite oznako 'G', potrdite, da storno ni gotovinski in 
lahko ga pobrišete. 

Po izpisu storna gotovinskega računa se, če sta prazna, avtomatsko postavita datuma v 
rubriki '03.Plačila:', za vse druge vnosne rubrike pa se vnos blokira. 

Stornirate lahko tudi dokument, ki je po naravi negativen in v seznamu dokumentov povzroči 
negativen znesek. Za takega storno postane pozitiven. 

Na podoben način je omogočeno tudi kopiranje iz računa (bremepisa, dobropisa, …) v nov 
dokument s tem, da izdelovani dokument ne sme biti storno. V rubriki za vnos roka plačila je 
potrebno pritisniti tipko F3 (kot da bi kopirali iz predračuna, dobavnice, …). Med možnosti 
kopiranja sta v ta namen dodani možnosti 'Iz obstoječega računa (dokumenta) za istega 
kupca' in 'Iz poljubnega računa (ali drugega dokumenta)'. 
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5. Kako za prodajo tujim končnim kupcem v drugih državah članicah EU 
obračunati DDV (po stopnji, kot velja v RS ali v njihovi državi).  Kazalo 

Prodaja (predvsem tista na daljavo) končnim kupcem v drugi državi članici EU se do 
10.000 € skupnega takega prometa letno obdavči po stopnjah DDV, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji, če je tak promet večji, pa po stopnjah, ki veljajo v državi članici, kjer je končni 
kupec doma. 

- Če se taka prodaja obdavči po slovenskih stopnjah, se seveda tudi obravnava kot 
slovenski obračun DDV, ki je že vključen v program POSLI. Potrebno je samo na nek 
način poročati, koliko od takega slovenskega DDV je bilo obračunano za prodaje tujim 
končnim kupcem. 

- Če se taka prodaja obdavčuje po stopnjah DDV, ki veljajo v državi članici, kjer je končni 
kupec doma, pa mora biti izločena in slovenskega obračuna DDV. Program POSLI take 
prodaje omogoča in zanje omogoča tudi izdelavo poročil, kjer so take prodaje razvidne, 
vendar ne pozna možnosti oddajanja pripadajočih podatkov v eDavke. Tja jih morate 
vnesti ročno.  

Kako izdelati račun (podobno velja za predračun ali dobavnico) končnemu kupcu v drugi 
državi članici EU? Tak račun mora vsebovati oznako države, kamor je blago prodano. V ta 
namen je račun dobil novo rubriko za oznako države, ki se nahaja med podatki o kupcu kot 
kaže naslednja slika: 

 

Rubrika 'Drž:' se samostojno postavi, če izbrani poslovni partner: 

- ima v svoji rubriki '06.Država:' ima vneseno oznako države, 

- nima vnesene identifikacijske številke za DDV (rubrika 'I.št:' ), torej, če je rubrika prazna; 
lahko pa ima vneseno davčno številko, kar pomeni, da sta prvi dve mesti rubrike prazni. 
'HR12345678901' je identifikacijska številka, ''__12345678901' pa davčna. To hkrati 

povzroči, da da se v rubriko '07.Komu(Z,K):' postavi oznaka 'K' (končni kupec). 

Če ni tako in uporabljeni poslovni partner ima identifikacijsko številko in oznako države: 

- rubrika 'Drž:' ostane prazna, 

- rubrika '07.Komu(Z,K):' se postavi 'E', kar pomeni, da gre za običajno prodajo zavezancu 
za DDV v državo članico EU. Če ta 'E' zamenjate s 'K' (končni kupec), se bo rubrika 'Drž:' 
postavila na 'HR'. 

Če tudi tako ne gre, pa želite v rubriki 'Drž:' oznako države, jo lahko popravite tako, kot da bi 
popravili podatke o kupcu, torej tipka F2 v rubriki 'Pozicija:' in nato vnos ustrezne oznake. 
Tipka F2 v rubriki 'Drž:' vam da seznam dovoljenih oznak držav. Računalnik vas seveda 
opozori, če obstaja kakršenkoli razlog, da izbrana oznaka ne ustreza. 
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Sam vnos v rubriko 'Drž:' še ne pomeni, da gre za obračun DDV za končnega kupca v drugi 
državi članici EU. Da gre za takega kupca, mora biti hkrati vnesena oznaka države, ki ni 'SI'  

in oznaka 'K' v rubriki '07.Komu(Z,K):'. 

Če je do tukaj določeno, da gre za končnega kupca v drugi državi članici EU, je potrebno še 
določiti, ali se DDV obračunava po stopnjah, ki veljajo za Republiko Slovenijo ali po 
stopnjah, ki veljajo za državo, kjer je kupec doma. Računalnik gleda, če velja hkrati: 

- da je podano obdobje, v katerem se končnemu kupcu iz druge države članice EU 
obračunava DDV po stopnji države, kjer je doma, 

- se datum, ki velja za obračun DDV, nahaja v podanem obdobju,  

- v rubriki 'Drž:' obstaja oznaka druge države članice EU, ki ni 'SI', 

- v rubriki '07.Komu(Z,K):' obstaja oznaka 'K', 

- so vnesene stopnje DDV za vneseno oznako države,  

se uporabijo stopnje DDV iz kupčeve države. 

Če ni podano obdobje, vsem drugim zgoraj navedenem kriterijem pa je zadoščeno, še vedno 
gre za prodajni dokument za končnega kupca iz druge države članice EU, samo obdavčitev 
se naredi po SLO stopnjah.  

Vnos davčnih stopenj, ki veljajo v drugih državah članicah EU Kazalo 

Izberete segment 'Davčne stopnje' → 'Tar.štev.EU' in nato izbor države v rubriko 
'Oznaka države:' vnesete njeno dvomestno ISO oznako (za Slovenijo bi to bila 'SI', za 

Avstrijo je 'AT', za Hrvaško 'HR', itd). Če potrdite prazno rubriko, dobite seznam vseh možnih 

držav, če vnesete eno samo črko, pa seznam držav, katerih dvomestne ISO oznake začnejo 
s tako črko. Če ni vnesene še nobene stopnje tujega DDV, vam še pred vstopom v rubriko 
'Oznaka države:' računalnik ponudi, da za vas pripravi stopnje sosednjih držav in Nemčije. 

Za izbrano državo nato vnesete podatke o davčnih stopnjah. Ker se te stopnje lahko tudi 
spreminjajo, za vsako od njih vneseta datum, od kdaj naprej veljajo. Naslednja slika kaže, 
kako so vnesene stopnje DDV za hrvaško. Datum je postavljen na 1.julij 2021, ker se 
obračun DDV po stopnjah kupčeve države uporablja šele od takrat naprej. 
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Stolpci za vnos so naslednji: 

Zač.dat Datum, od katerega naprej velja vnesena stopnja DDV. Če se od nekega 
dne naprej stopnja spremeni, se na začetek seznama vnese postavka z 
datumom začetka veljave spremenjene stopnje in nova stopnja. Postopek 
je prikazan na naslednji sliki. Postavke stopenj DDV za novejša obdobja 
morajo biti vnesene pred tistimi za starejša obdobja, kar pomeni, da 
morajo biti datumi vneseni padajoče! 

Slika spodaj prikazuje, kako bi bile vnesene hrvaške stopnje, če bi se dne 
01.04.2022 povečale, vse tri za 1%. 

 

Zakaj so kot začetek navedeni datumi od 01.07.2021 naprej? Zato, ker je 
takrat začel veljati tak način obračuna DDV za tuje končne kupce. 

Tari Oznaka tarife DDV, od '9981' do '9999', so podobne kot pri obdavčenju s 
slovenskimi stopnjami DDV, vendar s slovenskimi stopnjami niso 
povezane. Oblika vnosa je ohranjena samo zato, ker ste je že navajeni. 
Če v Sloveniji šifra '9981' pomeni osnovni DDV, lahko v neki drugi državi 
pomeni drugačnega. To se lepo vidi pri nastavitvah, ki jih ima računalnik 
pripravljene za Italijo. Italija ima 4 stopnje, 22%, 10%, 5% in 4% in zanje 
so v enakem vrstnem redu uporabljene oznake '9981', '9982', '9983' in 
'9984', pri slovenskem DDV-ju pa vsaj oznaki '9983' in '9984' pomenita 
nekaj povsem drugega, načeloma DDV 20% in 8,5%, ki je veljal pred 
povišanjem na 22% in 9,5%. Pri stopnjah za tujino je obdobje veljave 
rešeno z datumom začetka, zato je lahko enaka oznaka za različne 
stopnje DDV, kot so veljale v nekem obdobju. Tudi za slovenske stopnje 
bomo ob naslednji spremembi uporabili enak način. 

T Oznaka 'tarifne' skupine, za osnovni DDV običajno '1', za zmanjšano '2', 
za preostale pa '3' in več, podobno, kot velja za DDV v Sloveniji.  

Naziv DDV-ja Naziv DDV-ja, tekst, ki se za postavko z DDV izpiše na predračunu, 
dobavnici ali računu.  

Tuj naziv DDV-ja Informativen naziv DDV-ja v tujem, običajno angleškem jeziku. Po 
naročilu vam program prilagodimo tako, da se v dokumentih namesto 
slovenskega uporabi tukaj vneseni naziv. 
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Stop. Stopnja DDV. 

Br.stop. Preračunana stopnja DDV, ki se uporabi, če je dokument izdelan s 
cenami, v katerih je DDV vključen. Po vnosu v stolpec 'Stop' se 
avtomatsko preračuna. 

Naslednji stolpci so zaenkrat samo predvideni in imajo enak namen, kot njihovi soimenjaki 
pri vnosu 'Davčne stopnje' → 'Tar.številke', kjer so vnesene stopnje za slovenski DDV. 
Uporabili se bodo, ko se bo tudi slovenske stopnje DDV vnašale na enak način (da bo vnos 
stopenj DDV poenoten ne glede na to, ali veljajo doma ali v drugih državah članicah EU)     

If Oznaka vrste primeta, s katerim se DDV knjiži v poslovne knjige. Ta in 

naslednji stolpec imata enak namen kot istoimenska stolpca pri stopnjah 
slovenskega DDV,   

Ia Oznaka vrste primeta, če gre za prejeti avans. 

Šifra in kr.naziv Šifra in pripadajoči kratki naziv, pod katero je prejemnik takega DDV-ja 
zabeležen v poslovnih partnerjih.  

Konto Dodatni vnos, če dvostavnega knjiženja ne bo mogoče definirati z 
vrstama prometa v stolpcih 'If' in 'Ia'. 

Konto2 Velja podobno kot za stolpec 'Konto'. 

 
Naslednja slika prikazuje vzorec računa, izdanega hrvaškemu končnemu kupcu z 
upoštevanjem hrvaških stopenj DDV. 

 

Če bi za DDV uporabili oznako '9983', kar na hrvaškem pomeni dodatno zmanjšani DDV 5%, 
bi se glede na zgornjo sliko spremeila stopnja in znesek DDV, vse postavke pa bi v stolpcu 
'T' dobile oznako '3', kot je vnesena oznaka v stoplcu 'T' pri vnosu hrvaških stoprenj DDV za 
oznako '9983'. Oznake '9984' ne bi mogli vnesti, ker je hrvaški DDV ne pozna, lahko pa bi jo, 
če bi šlo za končnega kupca v Italiji, kje oznaka '9984' pomeni DDV 4%.  

Rubrika 'Drž:'  
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Kako nastaviti, da se pri spletni prodaji končnim kupcem iz drugih držav članic 
EU DDV določa po SLO stopnjah, ko še ni presežen dovoljen letni prag  Kazalo 

Pri spletni prodaji končnim kupcem iz druge države članice EU se do skupne vrednosti take 
prodaje (v letu 2021 10.000 €) DDV lahko obračuna po slovenskih stopnjah in gre v 
slovenski obračun DDV. Taki izdani računi se obravnavajo povsem enako kot  računi, ki so 
izdani domačim končnim kupcem, je pa dobro vedeti, koliko je takih računov in kolikšna je 
njihova skupna vrednost, že zaradi kontrole doseganja dovoljenega letnega praga. 
Računalnik mora ob izdelavi računa (ali podobnega dokumenta) na nek način vedeti, da gre 
za končnega kupca iz druge države članice EU in, da ga loči od računa, narejenega za 
običajnega končnega kupca. To določa rubrika 'Drž:'. Če ni prazna ali ni 'SI' in gre za 

končnega kupca, je to taka prodaja. Če so kupci pravilno vneseni v poslovne partnerje, se 
vsebina rubrike 'Drž:' pravilno postavi in vse je prav. Je pa preverjanje pokazalo, da so kupci 
marsikje vneseni malo površno, vsaj glede oznake države in davčne številke je tako. Račun, 
vnesen za kupca, ki nima davčne številke in ima iz nekega razloga vneseno državo, bi 
računalnik uvrstil kot spletno prodajo tujim končnim kupcem tudi v primeru, da spletne 
prodaje sploh nimate. Zato se na uporabnika vnese oznaka, ki pove, ali naj se dokumenti, ki 
so narejeni za kupce brez identifikacijske številke za DDV in z vneseno oznako druge države 
članice EU štejejo kot spletna prodaja končnim kupcem v drugih državah članicah EU, 
obdavčena po SLO stopnjah, ali kot običajna prodaja. Nastavitev se vnese segmentu 
'Personalni podatki' → '9999' → F3 kot kaže spodnja slika. 

 

Kako pa narediti račun, če je aktivirano, da se prodaja v tujo državo članico EU šteje kot 
spletna prodaja končnemu kupcu, pa nočete, da se račun šteje kot tak? Pobrišete mu rubriko 
'Drž:'. 

Kako nastaviti, da se končnim kupcem iz drugih držav članic EU DDV določa po 
stopnjah, ki veljajo v teh državah.  Kazalo 

Tako obdobje se vnese v podatke o firmi, torej segment 'Personalni podatki' in šifra '9999', 
nato v rubriki 'Pozicija:' tipka F3 in vnos kot kaže naslednja slika: 

Če opisano obdobje ni vneseno, se prodaja končnim kupcem v drugih državah 
članicah EU obdavči po slovenskem DDV, ne glede na to, ali so stopnje tujega DDV 
vnesene ali ne.  
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Kopiranje dokumentov z obdavčenjem po stopnjah kupčeve države članice EU  Kazalo 

Program POSLI omogoča različna kopiranja dokumentov v druge dokumente. Take 
možnosti so kopiranje predračuna v drug predračun, v dobavnico ali račun, dobavnice v 
drugo dobavnico, predračun ali račun, računa v drug račun, vračila v dobropis, naročilo 
kupca v predračun, dobavnico ali račun, pa še bi se kaj našlo. 
Pri takem kopiranju pa je v primeru, da se pripravlja dokument s tujim obdavčenjem, seveda 
potrebno upoštevati različne stopnje DDV v državah članicah EU. 
Povsod v programu, kjer je omogočeno kopiranje, sta na voljo dve možnosti: 
- kopiranje iz izvornega dokumenta, ki je bil narejen za istega kupca kot izdelovani 

dokument. Pri takem kopiranju ni sprememb in dodatnih omejitev, tudi izračunan DDV se 
enostavno kopira, 

- kopiranje iz izvornega dokumenta, ki je bil narejen za drugega kupca. V takem primeru se 
smejo kot izvorni dokumenti uporabiti samo tisti, ki niso obdavčeni, ali pa tisti, ki so bili 
narejeni za kupca iz iste države članice EU kot izdelovani dokument.   

 

Tehnični del Kazalo 

V datoteke so dodana polja 

PERS PERSDATV - na šifri '9999' začetek obdobja → FIRM_SDDV[1] 

 PERSDATI - na šifri '9999' konec    obdobja → FIRM_SDDV[2]; če ni vnesen, 

FIRM_SDDV[2] nosi datum 31.12.2999, torej do večnosti. 

RACN RACNDRZI - ISO oznaka države (dvomestna), kjer je končni kupec doma, vnos. 

 RACNEDDV - Oznaka, ki pove, ali se je za končnega kupca iz druge države članice 

EU obračunal tuj ali slovenski DDV; 'E' - tuj, prazno - Slovenski. Ta 
podatek ni prikazan na zaslonu, postavi se glede na RACNDRZI in 

FIRM_SDDV[1] ter FIRM_SDDV[2]. 

RACP RACPDRZI - kopija RACNDRZI. 

 RACPEDDV - kopija RACNEDDV. 

PRAC PRACDRZI - Paralela k RACNDRZI. 

 PRACEDDV - Paralela k RACNEDDV. 

PRAP PRAPDRZI - kopija PRACDRZI. 

 PRAPEDDV - kopija PRACEDDV. 

NARO NARODRZI - ISO oznaka države (dvomestna), kjer je končni kupec doma, vnos; 

edini namen tega polja je, da se ob izdelavi predračuna, dobavnice ali 
računa iz naročila ta oznaka ustrezno prenese v PRACDRZI ali 

RACNDRZI. 

SDDV SDDVINDX - datoteka stopenj DDV za druge države članice EU 

Funkcija PosliEddv() (dodana) se uporablja pri filtriranju seznama, ki se zažene s K_F4.  



-27- 

Funkcija IsciDavek(): 

- Funkcionalnost "INIT", s katero se funkcija zažene na mestih, kjer so v nadaljevanju 

potrebne stopnje DDV (ob morebitnem ponovnem zagonu na istem uporabniku ne naredi 
nič, če se je enkrat prej že izvedla),  je razširjena tako, da celotno SDDV datoteko prepiše 
v HASH za hitrejši dostop do pripadajočih stopenj in ostalih podatkov. 

- Funkcionalnost "DRZI" funkcijo IsciDavek() pripravi za naslednji klic tako, da po potrebi 

vzame tuje stopnje DDV. Torej se vedno pred standardnim klicem izvede dodaten klic 
IsciDavek( "DRZI" , .....DRZI , .....KDDV , .....EDDV ). Deluje tako, da v 

interno STATIC variablo scDrzi shrani  ISO oznako države iz par.2, ali jo pobriše, če: 

- .....KDDV ni 'K' in 

- .....EDDV ni 'E'. 

- Naslednji klic na osnovi vsebine, zdaj shranjene v STATIC variabli scDrzi, glede na 

ostale parametre (oznaka tarife od '9981' do '9999', datum veljave, itd.) poišče ustrezno 
stopnjo tujega DDV oziroma drugo zahtevano vsebino.   

Ključna interna funkcionalnost znotraj funkcije IsciDavek() za različne vsebine par.1 je 

funkcija DdvTujGetHashStopnje(), ki na osnovi kode države, shranjene v scDrzi, iz 

generalnega HASH-a (kopija SDDV.DBF) naredi izvleček (zopet HASH) za izbrano 
državo, oznako tarife ('9981' do '9999') in datum veljave, iz njega pa potem vrne 
omenjeno zahtevano vsebino.   

- Druge nove funkcionalnosti funkcije IsciDavek(), ki jih določa par.1, so: 

"DRZI" - namen je opisan zgoraj 

"EQUSTOP" - za dokumente, ki se delajo iz predhodnih dokumentov (npr. račun iz 

dobavnice) primerja, če se je stopnja DDV glede na datuma obeh 
dokumentov medtem spremenila in vrne 

  .T. - vsaj ena stopnja se je glede na datuma spremenila, 

  .F. - nobena od stopenj se ni spremenla. 

"TSKP" - vrne enomestno oznako tarifne skupine, 

"TARN" - vrne naziv DDV-ja 

"VNDV" - vrne vsebino stolpca 'Dv', 

"VNDN" - vrne vsebino stolpca 'Dn', 

"VNEV" - vrne vsebino stolpca 'Ev', 

"VNEN" - vrne vsebino stolpca 'En', 

"VPIF" - vrne vsebino stolpca 'If', 

"VPIA" - vrne vsebino stolpca 'Ia', 

"KON1" - vrne vsebino stolpca 'Konto', 

"KON2" - vrne vsebino stolpca 'Konto2'. 

"VNDV", "VNDN", "VNEV" in "VNEN' so predvideni za primer, ko bi bilo tuj DDV potrebno 

obravnavati tudi na vhodni strani. Ker gre za nabave in program POSLI ni namenjen 
običajnim fizičnim osebam, je to nepotrebno. Podjetja in S.P.-ji v primeru nabave iz druge 
države EU uporabijo samoobdavčitev. 
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6. Kako omogočiti, da so teksti, ki se nahajajo v stolpcu 'Predmet' in so 
daljši od širine stolpca, v celoti vidni tudi po vnosu.  Kazalo 

 
 
Pogosto se pojavi potreba, da se v dokument vpišejo razne opombe, klavzule o oprostitvah 
DDV in podobno. Za take tekste je stolpec 'Predmet' preozek. Računalnik sicer omogoča 
vnos daljšega teksta in ta je na izpisanem dokumentu tudi lepo prikazan, na zaslonu pa ni 
viden. Zato je dodana možnost, da se teksti, ki so daljši od širine stolpca 'Predmet', vidni v 
celoti bodisi samo ob vnosu, bodisi vedno. 
Način prikaza si lahko določite sami, tako, da ob rdeče osvetljeni rubriki za vnos šifre 
poslovnega partnerja pritisnete tipko F12, ki na zaslon izpiše seznam dodatnih možnosti. 
Ena med njimi (ali glede na nastavitve programske opreme tudi edina) je 
'Nastavitev obravnave tekstov v pozicijah', takole: 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

▓▓┌──────────────────────────────────────────┐▓▓ 

▓▓│Izberi:                                   │▓▓ 

▓▓│──────────────────────────────────────────│▓▓ 

▓▓│1.Nastavitev obravnave tekstov v pozicijah│▓▓ 

▓▓└──────────────────────────────────────────┘▓▓ 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

 ali na primer takole: 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

▓▓┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐▓▓ 

▓▓│Izberi:                                                           │▓▓ 

▓▓│──────────────────────────────────────────────────────────────────│▓▓ 

▓▓│1.Izdelava računov za posl.partnerje z vnesenim zneskom za plačilo│▓▓ 

▓▓│2.Nastavitev obravnave tekstov v pozicijah________________________│▓▓ 

▓▓└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘▓▓ 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

 

To možnost je potrebno izbrati, nato pa se pojavi nov izbor, kjer sprejmete odločitev o tem, 
kako naj bodo obdelani predolgi teksti. Kaže ga naslednja slika. Možnosti so štiri. 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│Izberi obravnavo tekstov v pozicijah:   │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│1.Niti vnos niti prikaz nista podaljšana│ 

│2.Vnos je podaljšan, prikaz pa ne       │ 

│3.Vnos in prikaz sta podaljšana_________│ 

│4.Po nastavitvi v konfigurac.datoteki   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

Če je izbrana ena od prvih treh možnosti, izbor velja samo za obdelovanega uporabnika. 
Četrta možnost je v bistvu ena od prvih treh, s tem, da je nastavljena generalno, za vse 
uporabnike, v konfiguracijski datoteki računalnika. Generalno je nastavljena na možnost 2, 
možno pa jo na vašo željo spremeniti, vendar to zahteva naš poseg. 
 
Za primer vzemimo, da imamo dve zaporedni poziciji s predolgima tekstoma, v prvi  tekst 
'Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!' in v drugi 'Za nepravočasno 
plačilo zaračunamo z zakonom določene zamudne obresti.'. 
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1. Niti vnos niti prikaz nista podaljšana 
- vnos predolgega besedila se izvrši tako, da se med vnosom besedilo zamika, 
- prikazano je toliko prvih znakov teksta, kolikor jih gre v širino stolpca. 

Prikaz, ko je rubrika prvega teksta izbrana, drugega pa ne: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v_│___│_│_______│___________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_│___│_│_______│___________│___________│ slika 1a 

 

Začetek vnosa drugega teksta: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v_│___│_│_______│___________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo ___________│___│_│_______│___________│___________│ slika 1b 

Vnos, ko se vneseni drugi tekst podaljšuje: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v_│___│_│_______│___________│___________│ 

│____│čilo zaračunamo zakonske zamudne___│___│_│_______│___________│___________│ slika 1c 

 

 

 

 

2. Vnos je podaljšan, prikaz pa ne 
- ob vnosu se rubrika za vnos podaljša do dovoljene dolžine teksta  
- prikazano je toliko prvih znakov teksta, kolikor jih gre v širino stolpca. 

Prikaz, ko je rubrika prvega teksta izbrana, drugega pa ne: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v_│___│_│_______│___________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_│___│_│_______│___________│___________│ slika 2a 

Vnos drugega teksta: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v_│___│_│_______│___________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_zakonske zamudne obresti._│___________│ slika 2b 
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3. Vnos in prikaz sta podaljšana 
- ob vnosu je rubrika za vnos podaljšana do dovoljene dolžine teksta; prikaz tako 

podaljšane rubrike je osvetljen drugače kot sicer; za neizbrano rubriko bleščeče belo, za 
izbrano pa oker oziroma rjavo. 

- ob prikazu je rubrika podaljšana do dovoljene dolžine teksta, če v stolpcih izza stolpca 
'Predmet' do vključno stolpca 'Cena' ni vsebine; če v teh stolpcih je vsebina, se tekst 
prikaže v dolžini, ki jo omogoča širina stolpca 'Predmet'. 

Prikaz, ko je rubrika prvega teksta izbrana, drugega pa ne: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo zakonske zamudne obresti__│___________│ slika 3a 

 

Vnos drugega teksta: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_zakonske zamudne obresti._│___________│ slika 3b 

 

V primeru, da se v stolpcih izza stolpca 'Predmet' in pred stolpcem 'Znesek' nahaja kakšna 
vsebina, je prikaz teksta ne glede na nastavitev v širini stolpca predmet. Če bi lil npr. v 
stolpcu 'Cena' pri drugem tekstu vnesen odstotek zamudnih obresti, bi bil prikaz tak: 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_│___│_│_______│______10,00│___________│ slika 3c 

 
Premikanje osvetljene (rumene) rubrike pri prikazu podaljšanih tekstov se od standardnega 
premikanja malo razlikuje. Pritisk na tipko Enter po vnosu podaljšanega teksta ali po 
osvetljeni rubriki postavi osvetlitev na prvo dejansko prikazano rubriko, torej v prikazanih 
primerih na znesek. 
Če je izhodišče slika 3a ali 3b, potem Enter na rjavo oziroma rdeče obarvani rubriki teksta 
pomeni preskok v stolpec 'Znesek', kjer se rubrika rumeno obarva, takole: 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo zakonske zamudne obresti._│___________│ slika 3d 

Drugače se zgodi ob pritisku smerne puščice → (desno). Ob vnosu tako ali tako ne pomeni 
preskoka v drug stolpec, ob osvetljenem prikazu podaljšanega teksta pa se postavi v 
naslednji desni stolpec in z rumeno barvo prekrije tiste znake podaljšanega teksta, ki 
ustrezajo stolpcu. To omogoča vnos vsebine prekritih stolpcev v vrstici s podaljšanim 
tekstom. Če je izhodišče slika 3a, potem pritisk → povzroči naslednjo situacijo: 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo z___nske zamudne obresti._│___________│ slika 3e 
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In dodatna puščica → (desno) tole:  

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo zakonsk_______ne obresti._│___________│ slika 3f 

Vnos količine na tem mestu bi povzročil, da se podaljšani tekst prikaže samo v širini stolpca 
'Predmet', kot kaže naslednja slika: 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Šif. Predmet                             EM  T   Količ        Cena      Znesek│ 

├────┬───────────────────────────────────┬───┬─┬───────┬───────────┬───────────┤ 

│……… │… … … … … … … … … … … … … … … … …  │… …│…│… … … …│… … … … … …│… … … … … …│ 

│____│Prosimo vas, da plačilo nakažete v dogovorjenem roku!________│___________│ 

│____│Za nepravočasno plačilo zaračunamo_│___│_│___1,00│___________│___________│ slika 3g 

 

 


