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Knjiženje žepnin v modulu iCenter Sociala, zdravstvo 

in obračun 

Z verzijo iCenter SAOP 6.30.019 je pri knjiženju žepnin omogočeno dvoje: 

• Knjiženje žepnin ločeno od terjatev stanovalca, kar pomeni, da se pri knjiženju znesek terjatev razbije 

na izplačano žepnino in ostale terjatve. Znesek izplačane žepnine se bo knjižil na konto in protikonto žepnin, 

znesek terjatev pa se bo nespremenjeno knjižil na določeni konto terjatev.  

• Knjiženje žepnin po strankah, kar pomeni, da se vknjižbe žepnin prenesejo z zapisom stranke, opisom, 

datumom valute in datum DOP. To možnost izberemo v kolikor je konto ali protikonto žepnin določen kot 

saldakontni. 

Knjiženje žepnin ločeno od terjatev stanovalca 

V kolikor želimo, da se izplačana žepnina knjiži ločeno od terjatev do stanovalca, moramo v Obračun – 

Obračun – Prenos v FRS – gumb Nastavi obkljukati možnost Žepnino knjižimo ločeno od terjatev 

stanovalca. S tem se aktivira tudi polje Protikonto žepnin. V tem polju določimo protikonto žepnin. 

 

 

 

Ob takih nastavitvah se bo znesek terjatev razbil na znesek izplačane žepnine in znesek ostalih terjatev. 

Znesek izplačane žepnine se bo v tem primeru knjižil na konto določen na nosilcu 0015 ter na konto 

določen v polju Protikonto žepnin. Znesek terjatev se bo nespremenjeno knjižil na konto terjatev, 

določen v šifrantu Obračun - Obračun - Šifranti - Vir plačila.  
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Primer knjiženja za enega uporabnika: 

Obračunski list 

 

 

Vknjižba v Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje 

 

 

 

Pri knjiženju davka, se bo evidentiral le znesek terjatev. 
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Žepnino vodimo po strankah 

To možnost obkljukamo, v kolikor sta konto in/ali protikonto žepnin v šifrantu kontov Knjigovodstva 

označena kot saldakontna konta.  

Najprej preverimo nastavitve kontov v Knjigovodstvo – Dvostavno knjigovodstvo – Šifranti DK – Konti. 

Iz šifranta kontov poiščemo konto in/ali protikonto žepnin in s z dvoklikom oziroma klikom na gumb 

Popravi zapis preverimo nastavitve. 

 

 

 

V kolikor je konto nastavljen kot kupec ali dobavitelj, moramo v Obračun – Obračun – Prenos v FRS – 

gumb Nastavi obkljukati možnost Žepnino vodimo po strankah. 
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Primer knjiženja za enega uporabnika: 

Vknjižba v Dvostavno knjigovodstvo – Posredno knjiženje 

 

 


