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Prenos v DK in DDV iz OST – koda za domove 

upokojencev, centre za socialno delo… 

 

Od verzije 6-29 dalje je potrebno v novi DDV ročno uvoziti podatke iz OST. Najprej preverite, kaj imate 

vpisano na OST – Nastavitve programa – zavihek Povezave – polje Številka šifranta za DK. 

 

Primer 1: če je v Nastavitvah programa v modulu OST na zavihku Povezave nastavljena Številka 

uporabnika za DK 

 

 

 

 

• Trenutno deluje modul SAOP Obračun storitev za domove starejših občanov, centre za 

socialno delo… (koda O) v povezavi z zgoraj prikazanimi nastavitvami na Obračunu – Izvoz 

podatkov – Priprava vknjižb obračuna tako, da se v SAOP Dvostavno knjigovodstvo (DK) 
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prenesejo knjižbe v posredno knjiženje, v DDV pa se podatki prepišejo v modul SAOP DDV C (to 

je stari program DDV, od 01.07.2015 naj bi uporabljali DDV N). Z popravkom iCentra, ki bo 

objavljen konec avgusta 2015, se datoteka DDV.w-1 ne bo prepisovala več niti v DDV C (stari 

DDV). 

 

OBVEZNO: preverite vknjižbe DDV julijskega obračuna! 

Za prenos podatkov v novi DDV, je potrebno uvoziti datoteko DDV.w-1 iz področja, ki je nastavljeno na 

nastavitvah: Mapa za izvoz.  

 

 

 

 

Primer 2: v Nastavitvah programa v modulu OST na zavihku Povezave ni vpisano nič v polju: 

Številka uporabnika za DK 

 

V tem primeru moramo ročno uvoziti knjižbe v DK in v DDV. V DDV uvozimo enako, kot je opisano v 

prvem primeru. V DK pa uvozimo po naslednjem postopku: 

• V DK gremo na DK – Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – Uvoz podatkov –  Uvoz podatkov 
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• Potrdimo na Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN) 

 

 

 

• Odpre se nam okno za uvoz strank, kjer izberemo Opusti 
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• Nato na naslednjem oknu za uvoz podatkov iz datoteke izberemo, v kateri mapi je datoteka, ki 

smo jo pripravili v OST. V Mapo in ime preimenovane datoteke lahko vpišemo tako, kot je na 

spodnji sliki pot do mape in ime preimenovane datoteke promet.old 

 

 


