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Zapiranje deviznih postavk v Dvostavnem 
knjigovodstvu 

 

V programu Dvostavno knjigovodstvo odprte devizne postavke lahko zapiramo v Posrednem ali 

Neposrednem knjiženju in naknadno v obdelavi Zapiranje postavk, ki jo najdemo med Pripomočki. 

Devizne postavke NE SMEMO zapirati v obdelavi Plačevanje, ko kontiramo bančni izpisek, ker datoteka, ki 

smo jo uvozili ne vsebuje podatka o deviznem znesku, ki ga zapiramo, ampak samo znesek v €. 

 

1. Zapiranje v Posrednem knjiženju 

Vpišemo Obdobje, Temeljnico, Dogodek, Konto, Stranko, Datum, Opis, Dokument. Pri polju Veza kliknemo 

na  in izberemo Dokument, ki ga zapiramo. Program predlaga v zapiranje odprti znesek računa. V kolikor 

gre za delno plačilo znesek ustrezno popravimo.  

 
 

Ko zapis potrdimo, program poveže plačilo z dokumentom, ki smo ga izbrali v zapiranje in pripravi tečajne 

razlike. 
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2. Naknadno zapiranje postavk na pripomočkih 

Program je namenjen ročnemu zapiranju postavk. V primeru, ko smo pri knjiženju plačil knjižili plačilo brez 

oznake pri vezi oziroma ko smo knjižili plačilo, preden je bil račun poknjižen, lahko v zapiranju zapremo 

posamezne račune in njihova plačila. 

Na glavnem meniju izberemo Pripomočki / Zapiranje postavk, kjer se nam odpre spodnje okno: 

 
Vpišemo Konto in Stranko. V spodnjem delu okna uredimo nastavitve za knjiženje Tečajnih razlik. Vpišemo 

Obdobje, Temeljnico in Dogodek. Dogodek naj bo tipa T=tečajne razlike. 

Ko so vse nastavitve določene, kliknemo na gumb Potrdi. Odpre se nam novo okno, kjer najprej izberemo 

plačilo. 
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V naslednjem koraku pri polju Veza kliknemo na  in se nam odpre tabela, kjer izberemo dokument, ki ga 

zapiramo in postavki zapremo. 

 
 

Program pripravi tečajne razlike v Posredno knjiženje. Tečajne razlike obvezno poknjižimo naprej v glavno 

knjigo – ne smemo jih pobrisati ! ! ! 
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Na pripomočkih lahko zapremo tudi eno plačilo z več računi. Pri tem si pomagamo z obdelavo , 

ki se nahaja desno od gumba Veza. S preslednico obkljukamo dokumente, ki jih zapiramo. 

 
 

 

Program pripravi tečajne razlike v Posredno knjiženje, ločeno za vsak dokument . Tečajne razlike obvezno 

poknjižimo naprej v glavno knjigo – ne smemo jih pobrisati ! ! ! 
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Šempeter pri Gorici, 22. 03. 2019       SAOP d.o.o. 


