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Odpis terjatev po sklepu nadzornega organa 

Vnos računa 

V programu SPR lahko po sklepu nadzornega organa dolžnikom odpišemo določene terjatve. To 

naredimo po naslednjem postopku. V program ročno vnesemo račun. V preglednici Računi in plačila 

izberemo ikono za vnos novega zapisa. Odpre se nam okno za vnos novega računa. 

 

 

 

Vnesemo podatke po katerih nas program vprašuje. Pod VRSTA RAČUN lahko vnesemo novo vrsto 

računa, da imamo potem takšne račune lahko ločene od ostalih računov izdanih v programu OST. Pod 

STRANKO vnesemo stranko kateri bomo odpisali terjatve. V ZNESEK RAČUNA vnesemo znesek v višini v 

kateri bomo odpisali terjatve, vendar moramo paziti, da ga vnesemo s predznakom minus. 
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Knjiženje plačil (odpis terjatev) 

V preglednici Računi in plačila izberemo Stranko kateri bomo po sklepu odpisali terjatve. 

 

 

 

V tem primeru imamo za odpisati tri račune v skupnem znesku 350,00 eur. 

Postavimo se na račun, katerega smo vnesli ročno, na tem računu poknjižimo plačilo v znesku, ki ga potem 

poknjižimo še na računu kjer bomo odpisali terjatev. (35,20 eur) 

 

 

 

Pod VRSTO PLAČILA si lahko odpremo novo vrsto plačila, ZNESEK PLAČILA vnesemo znesek z 

predznakom minus, ki ga bomo potem poknjižili še na računu, na katerem odpisujemo terjatev, pod OPIS 
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PLAČILA vnesemo številko računa katerega bomo zapirali. (vnesemo opis, ki nam pove katere račune smo 

med seboj zapirali). 

 

Sedaj se postavimo še na račun na katerem bomo odpisali terjatev in poknjižimo plačilo 

 

 

 

 

Na enak način poknjižimo še vse ostale račune na katerih bomo naredili odpis terjatev. Po končanem 

knjiženju plačil izgledajo plačila na računu, ki smo ga vnesli za odpis terjatev tako kot je na naslednji sliki.  
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Sedaj si lahko izpišemo še Dnevnik plačil, če je vse poknjiženo pravilno mora biti seštevek plačil na 

dnevniku enak nič. 

 

 


