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Nastavitve številčenja računov v modulu Sociala, 

zdravstvo in obračun za leto 2019 

Po vseh zaključenih obračunih za mesec december 2018 in knjiženju obračunov za leto 2018 v glavno 

knjigo, lahko modul Sociala, zdravstvo in obračun (v nadaljevanju SZO) pripravite na novo številčenje v 

poslovnem letu 2019.  

 

Novo začetno številko računov se nastavi v meniju Nastavitve - Osnovni podatki: 

 

 

Tako za račune sociale (v povezavi z njimi tudi oskrbni listi), kot za račune zdravstva priporočamo, da se v 

novem poslovnem letu pričnejo številčiti od začetka - od številke 1 dalje.  

Polja, ki so sicer zaklenjena za urejanje (račun sociala), se bodo ob prehodu v koledarsko leto 2019 

odklenila.  

Začetne številke uredimo v naslednjih poljih: 

Nastavitve OBVEZNO uredite preden izdajate obračun ali predobračun za obdobje januar 2019.  

Dodatno pojasnilo: Računi z datumom izdaje do 31.12.2018 bodo sledili številčenju iz leta 2018. 

Računi z datumom izdaje od 1.1.2019 dalje pa bodo sledili novemu številčenju iz leta 2019.  

V kolikor torej želite, da obračun za obdobje december 2018 sledi številčenju iz leta 2018, morate za 

datum izdaje računa določiti datum iz leta 2018. 
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V kolikor imate več tipov doma bodite pozorni, da nastavite številčenje na vseh tipih doma. 
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Po zaključenem prvem obračunu v letu 2019, se bo vnosno polje za številčenje računov sociale samodejno 

zaklenilo. 

 

 

 

V kolikor imate več enot, morate številčenje nastaviti na vsaki enoti posebej. 

Pojasnilo glede številčenja računov za pripravnike ter dobropisov in bremepisov za nego: 

Začetne številke teh dokumentov se bodo z novim letom nastavile samodejno. Pri prvi pripravi 

obračuna pripravnikov oziroma dobropisa/bremepisa za zdravstvo bodite pozorni le, da je prva 

številka računa 23001. V nasprotnem primeru se z zahtevkom za pomoč obrnite na iCenter podporo 

uporabnikom.  


