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Davčno potrjevanje računov v modulu Sociala, 

zdravstvo in obračun 

V skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov smo tudi v modulu Sociala, zdravstvo in obračun 

uredili predpisano funkcionalnost. Za uspešno vzpostavitev davčnega potrjevanja izdanih računov je 

potrebno urediti več nastavitev. V nadaljevanju je v dveh razdelkih predstavljen postopek aktivacije 

davčnega potrjevanja ter ureditev številčenja izdanih računov za namene davčnega potrjevanja. V 

zadnjem poglavju je predstavljen postopek davčne potrditve izdanega računa.  

 

1. Aktiviranje davčnega potrjevanja 

Za uspešno izdajo računov in njihovo davčno potrditev moramo najprej urediti naslednje nastavitve: 

 

1.1 Osnovni podatki 

V Nastavitve - Osnovni podatki je dodana možnost: 

• vklopa Davčnega potrjevanja računov.  

Možnost se lahko vklopi, če je davčno potrjevanje vklopljeno v iCentru, sicer ne.  

 

 

 

 

 

• Dodana možnost izbire poslovnega prostora.  

Poslovne prostore je potrebno urediti na nivoju iCentra, saj tu ni mogoč vnos, le izbira le 

teh. 

OPOZORILO: To funkcionalnost vklopite (obkljukate) samo, če boste sprejemali gotovino za 

plačila računov izdanih preko SZO in šele ko boste naredili in zaključili vse obračune za 

december 2015, torej za prvi obračun v januarju 2016, ko bo datum izdaje računa enak ali 

večji od 02.01.2016. 
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1.2 Šifranti 

V šifrantu Podpisnikov, ki se nahaja na Sociala – Šifranti – Šifranti sociale, morate na podpisniku, ki ga 

izberete na Obračunu pod »Fakturiral« vpisati davčno številko. Za ta namen je v šifrantu dodan nov stolpec 

Davčna: 

 

1.3 Obračun 

Na samem Obračunu sociale (Obračun - Sociala – Obračun) je dodana izbira časa fakturiranja na oknu za 

obračun: 
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Pri Pošiljanju računov (Obračun - Obračun - Sociala - Pošiljanje računov) je v primeru davčnega potrjevanja 

računov na izpisih računov za samoplačnike in svojce dodan ZOI, QR koda, šifra podpisnika, ki je izbran 

pod »Fakturiral« (ta mora imeti obvezno vneseno davčno številko). Poleg datuma računa se izpiše še ura. 

 

V letu 2016 je tudi poenoteno številčenje računov za samoplačnike, svojce in občine.  

Prav tako bo z letom 2016 v primeru, da boste izdajali račune v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju 

računov, številka računa sestavljena iz oznake poslovnega prostora - tipa doma - leta(LL) - zaporedne 

številke. Če davčnega potrjevanja ne boste imeli, bo številka računa sestavljena iz šifre lokacije - tipa doma 

- leta(LL) – zaporedne številke.  
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Ob tiskanju računov se prenesejo podatki potrebni za davčno potrjevanje v iCenter, kjer čakajo na 

morebitno plačilo z gotovino. Certifikat potreben za davčno potrjevanje računov se prebere iz iCentra. 

Računi se arhivirajo v eRegistrator na vrsto dokumenta S (stranka) – v kolikor tega v osnovnih nastavitvah 

ne določite drugače.  

 

Na Obračunu je tudi dodana nova funkcionalnost Kopije izdanih računov:  

 

Ta funkcionalnost omogoča tiskanje kopije računa na zahtevo kupca. Funkcionalnost je dodana za vse, ki 

boste izdajali račune v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Funkcionalnost omogoča, da 

se natisne shranjen PDF s sliko izdanega računa (PDF), preko katerega je natisnjeno besedilo Kopija s 

številko kopije, datumom in časom tiskanja kopije računa na zahtevo stranke. V skladu z zakonodajo, si 

program zabeleži, kdo, kdaj in katero številko kopije računa na zahtevo se je natisnilo: 

OPOZORILO: Prepis izdanih računov v eRegistrator je mogoč samo v okolju, kjer je File Stream. 
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2. Nastavitve številčenja računov 

Po zaključenih obračunih za mesec december 2015 in knjiženju obračunov za leto 2015 v glavno knjigo, 

lahko pripravite program SZO na davčno potrjevanje računov in novo številčenje v poslovnem letu 2016.  

To OBVEZNO uredite pred izdajo (pred)obračuna za obdobje januar 2016.  

Pogoj za to je, da imate naloženo verzija iCentra 6.30.009 in izdelano rezervno kopijo podatkov. 

 

Novo številčenje uredite v Nastavitve - Osnovni podatki. – 

V polju Račun sam nastavite novo začetno številko računa (najverjetneje bo to številka 1). Enako storite 

v polju Račun zdravstvo.  

 

 

Novo začetno številko računov v polju Račun sam in Račun zdravstvo priporočamo tudi tistim, ki davčnega 

potrjevanja računov ne boste imeli, saj je smiselno, da se v novem poslovnem letu računi številčijo od 

začetka.  

Če imate vklopljeno davčno potrjevanje bo številka računa sestavljena iz oznake poslovnega prostora - 

tipa doma - leta(LL) - zaporedne številke.  

Če davčnega potrjevanja računov ne boste imeli, bo številka računa sestavljena iz šifre lokacije - tipa doma 

- leta(LL) – zaporedne številke.  



 

27.2.2019 Vnos dodatnih storitev iz oskrbe po kvotah - 7. 

  

3. Davčna potrditev računov 

Izdane račune iz obračuna oskrbe lahko potrdite na dva načina: 

1. Posamičen račun, plačan z gotovino preko blagajne 

V modulu iCenter - Blagajniško poslovanje vnesite prejemek ter račun zapirajte z vezo. Izdani račun 

se bo tako davčno potrdil. 

 

2. Vse izdane račune obračuna oskrbe 

To je mogoče preko forme iCenter – Šifranti  - Davčno potrjevanje računov. Forma je neaktivna in 

jo je potrebno aktivirati v nastavitvah varnostnega sistema iCenter (Administracija – Varnostni 

sistem – Aplikacijski).  

Odpre se nam preglednica izdanih računov iz obračunov modulov OST in SZO:  

POJASNILO: Z verzijo iCentra, ki bo izšla konec mesec januarja 2016 se bodo polja Račun občina, Račun 

svojci in Račun sam združili v eno polje Račun sociala in sicer po sistemu številčenja kot ste ga nastavili v 

polju Račun sam:  

 

Računi izdani v poslovnem letu 2016 se bodo tako za samoplačnike, svojce in občine enotno ter zaporedno 

številčili in jih bo možno davčno potrditi, računi za zdravstvo pa ostajajo samostojno številčeni.  

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO: Potrdil se bo le preko blagajne plačani izdani račun. Ostali računi obračuna 

bodo ostali davno nepotrjeni.  

 



 

27.2.2019 Vnos dodatnih storitev iz oskrbe po kvotah - 8. 

 

 

Tu imamo dve možnosti: 

• Potrdimo en sam izdani račun: desni klik na vrstico računa in izbira možnosti Davčno 

potrjevanje računov.  

• Potrdimo sklop izdanih računov: klik na gumb Davčno potrjevanje računov. V novo-odprtem 

oknu se omejimo po letu, poslovnem prostoru, elektronski napravi ter zaporedni številki 

računa (zapisujemo zadnjih 5 številk izdanega računa). V kolikor imamo račune obračunov iz 

različnih modulov. Izberemo še pravi modul (SZO). S klikom na Potrdi se izbrani računi 

davčno potrdijo. 

 

Da je račun potrjen, vidimo po zapisu EOR kode. EOR koda se zapiše tudi v preglednici SZO – 

Obračun – Kopije izdanih računov.  


