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Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga 

ima organizacija v lasti ali finančnem najemu, ali ga 

na drug način obvladuje ter ga uporablja pri 

ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev 

oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in 

ga bo po pričakovanjih uporabljala v te namene v 

več kot enem obračunskem obdobju (SRS 1.1.). 

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, 

zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in 

biološka sredstva (SRS 1.2.).

Kaj so opredmetena osnovna 

sredstva po SRS-1? 
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Vsa osnovna sredstva evidentiramo tudi v register 

osnovnih sredstev.  V register vpišemo podatke, povezane 

s pridobitvijo osnovnega sredstva:

• naziv dobavitelja, 
• datum nabave, 
• številka računa, 
• nabavna vrednost.

Osnovnemu sredstvu določimo:

• amortizacijsko skupino (npr: računalniška oprema),

• začetek amortizacije (prvi dan naslednjega meseca, v 

katerem je bilo sredstvo usposobljeno za uporabo), 

• način amortiziranja (enakomerna časovna 

amortizacija je metoda, ki jo najbolj pogosto 

uporabljamo),

• dobo amortiziranja (od tega je odvisna letna 

amortizacijska stopnja osnovnega sredstva). 

Kaj je dobro vedeti pri 

evidentiranju osnovnega sredstva 
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PRIMER

Pridobitev osnovnega sredstva

V primeru, ko je operacijski sistem sestavni del računalnika, 

brez katerega le-ta niti ne more delovati, bomo to šteli kot 

sestavni del računalnika, in nakup evidentirali kot eno 

osnovno sredstvo v skupni vrednosti 900 €. 

Gre za računalniško opremo, ki jo evidentiramo na 

opredmetena osnovna sredstva, v skupino 04. 

Podjetje kupi prenosni računalnik v vrednosti 750 €.

Na računu dobavitelja je zaračunan tudi operacijski 

sistem Windows v vrednosti 150 €. Zaračunani DDV je 

198 €, skupna vrednost računa je 1098 €. 

Vsebina Konto V breme V dobro

Nakup računalnika:

• Obveznost do dobavitelja

• Odbitni DDV

• Oprema po nabavni vrednosti

220

160

040

198

900

1098

Kako bo videti temeljnica? 
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Pridobitev osnovnega sredstva
z odvisnimi stroški nabave

Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo:

- njegova nakupna cena, 

- uvozne in nevračljive nakupne dajatve, 

- stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi 

usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza 

in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, 

- ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve (SRS 

1.10.). 

Pri nabavi osnovnih sredstev, kjer se poleg »osnovnega« 

računa od dobavitelja pojavijo še drugi stroški, ki so bili 

posebej zaračunani, moramo paziti, da teh ostalih računov ne 

knjižimo direktno v stroške storitev, saj bi s tem napačno 

evidentirali nabavno vrednost osnovnega sredstva. 

S tem bi tudi kršili davčne predpise, saj bi med odhodke 

neupravičeno prenesli stroške opisanih storitev in si tako v 

letu pridobitve osnovnega sredstva preveč znižali davčno 

osnovo in posledično plačali premalo davka državi. 

Na kaj moramo biti pozorni pri 

evidentiranju?
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PRIMER

Podjetje od dobavitelja iz EU kupi proizvajalni 

stroj v vrednosti 25.000 €. 

Stroj bo kupcu pripeljal slovenski prevoznik, ki bo 

izstavil račun za prevoz v vrednosti 300 € + 66 € 

DDV. 

Za pripravo in usposobitev stroja najamejo 

serviserja uradnega zastopnika, ki za storitev 

zaračuna 500 € + 110 € DDV. 

V našem primeru je pravilno ugotovljena nabavna vrednost 

stroja 25.800 €. Pri nabavi osnovnega sredstva iz EU pazimo 

še na samoobdavčitev. 

V zgledu predpostavljamo, da ima podjetje 100-% pravico do 

odbitka DDV.
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Vsebina Konto V breme V dobro

Nakup stroja od dobavitelja iz EU

• Obveznost do dobavitelja

• Oprema v gradnji oz. v izdelavi

• Samoobdavčitev – odbitni DDV

• Samoobdavčitev – obveznost za DDV

221

047

160

260

25.000

5500

25.000

5500

Prejeti račun za prevoz stroja

• Obveznost do dobavitelja

• Odbitni DDV

• Oprema v gradnji oz. v izdelavi

220

160

047

66

300

366

Prejeti račun serviserja

• Obveznost do dobavitelja

• Odbitni DDV

• Oprema v gradnji oz. v izdelavi

220

160

047

110

500

610

Usposobitev stroja

• Oprema v gradnji oz. v izdelavi

• Oprema po nabavni vrednosti

047

040 25.800
25.800

V primeru, da podjetje ni zavezanec za DDV, si prikazanih 

zneskov DDV nima pravice odbiti in jih zato v celoti vključi v 

nabavno vrednost opreme.

Kako bo videti temeljnica? 
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Amortizacija osnovnega sredstva 

Amortiziranje je razporejanje vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 

med stroške v ocenjeni dobi njihove koristnosti (življenjske 

dobe). 

SRS 1.18 in 1.19: Ob začetku amortiziranja se določijo 

metoda amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in 

letne amortizacijske stopnje. Izbrana metoda amortiziranja 

se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v 

obračunsko obdobje. Uporabljena metoda amortiziranja se 

presodi vsaj ob koncu vsakega poslovnega leta, in če se 

pričakovani vzorec uporabe bodočih gospodarskih koristi, 

izvirajočih iz amortizirljivega sredstva, pomembno 

spremeni, se metoda amortiziranja spremeni tako, da 

ustreza spremenjenemu vzorcu. Taka sprememba se 

obravnava kot sprememba računovodske ocene.

Kako je opredeljena amortizacija po SRS-1? 
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Standardi dopuščajo uporabo treh metod amortiziranja: 

• enakomerno časovno amortiziranje,

• padajoče amortiziranje ali 

• metoda proizvedenih enot. 

Pri izbiri metode smo pozorni na to, da naj bi uporabljena 

metoda odsevala ocenjeni vzorec pojavljanja gospodarskih 

koristi iz opredmetenega osnovnega sredstva. 

Če vzorca ne moremo zanesljivo ugotoviti, 

uporabimo metodo enakomernega časovnega 

amortiziranja, kar je v praksi najpogostejša 

metoda. 

To pomeni, da vsako leto obračunamo isti znesek amortizacije, 

ki smo ga določili na podlagi ocenjene dobe koristnosti 

osnovnega sredstva. 

Doba koristnosti je odvisna od:

• pričakovanega fizičnega izrabljanja,

• pričakovanega tehničnega staranja,

• pričakovanega gospodarskega staranja,

• pričakovanih zakonskih, najemnih in drugih omejitev 

uporabe. 

Upoštevamo tisto dobo koristnosti, ki je za izbrano osnovno 

sredstvo najkrajša med naštetimi.
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PRIMER

Poglejmo stroj iz prejšnjega primera. Nabavna vrednost 

stroja je bila 25.800 €. Stroj so v podjetje pripeljali 29. 8. 

2019, serviser je stroj za uporabo usposobil 5. 9. 2019. 

Izračunajmo in evidentirajmo amortizacijo stroja v letu 2019.

Iz navedenih podatkov sledi, da bomo ob vnosu stroja v 

register osnovnih sredstev določili uporabo metode 

enakomerne časovne amortizacije. Letna stopnja 

amortizacije bo določena glede na najkrajšo dobo uporabe, 

torej na 8 let.

Stopnjo amortizacije določimo tako, da 100 % delimo s 

predvideno dobo uporabe:

𝐿𝑒𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 =
100 %

8
= 12,50 %

Na podlagi tehnične dokumentacije in zagotovil 

dobavitelja so ocenili pričakovano dobo uporabe ob 

normalni izrabi na 10 let. 

Tehnolog v podjetju je ocenil, da bo stroj zaradi 

tehnološkega napredka treba zamenjati po 8 letih. 

Predvidevajo relativno enakomerno uporabo stroja. 

Za pravilen obračun amortizacije moramo določiti tudi datum 

začetka amortizacije. Sredstvo se začne amortizirati prvi dan 

naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za uporabo. 
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V našem primeru je bil stroj razpoložljiv za uporabo 5. 9. 

2019, zato se začne amortizirati 1. 10. 2019 (amortizacijo 

vedno računamo za cele mesece.)

V letu 2019 bomo obračunali amortizacijo za 3 mesece 

uporabe:

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑧𝑎 2019 = 12,5 % ∙ 25.800 ∙
3

12
= 806,25 €

Kako bo videti temeljnica? 

Z. št. Vsebina Konto V breme V dobro

1. Obračun amortizacije stroja:

• Amortizacija opreme

• Popravek vrednosti 

opreme

432

050

806,25

806,25

Konec leta bomo obračunano amortizacijo tudi knjižili v 

glavno knjigo. Pravilo za knjiženje stroškov amortizacije je, da 

je protiknjižba vedno na konte popravkov vrednosti osnovnih 

sredstev in ne na konte nabavne vrednosti. (Teh kontov nikoli 

ne znižujemo.)

V bilanco stanja, ki jo sestavljamo na dan 31. 12., vedno 

vpišemo neodpisano vrednost osnovnega sredstva, ki 

predstavlja razliko med kontom nabavne vrednosti opreme 

in kontom popravka vrednosti opreme. 

• Nabavna vrednost stroja (konto 040): 25.800 €

• Popravek vrednosti stroja (konto 050): 806,25 €

• Neodpisana vrednost, ki se vpiše v bilanco stanja: 

24.993,75 €
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Določene organizacije (zavodi, društva …) lahko pridobijo 

osnovna sredstva od podjetij, občinskih inštitucij in drugih 

organizacij brezplačno, kar v resnici predstavlja prejeto 

donacijo v obliki stvari. 

Donacija v obliki prejetega osnovnega sredstva je prenos 

lastništva stvari z donatorja na prejemnika donacije. Sredstvo, 

pridobljeno z donacijo, organizacija izkazuje po nabavni 

vrednosti. Če ta ni znana, pa po pošteni vrednosti, povečani za 

izdatke, povezane z neposredno pripravo sredstva za 

nameravano uporabo.

Nabavna vrednost brezplačno pridobljene opreme predstavlja 

donacijo, ki jo organizacija pripozna med odloženimi prihodki 

in jo bo porabljala (prenašala med prihodke) skladno z 

obračunom amortizacije. 

Amortizacija doniranega sredstva
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Amortizacija računalnika bo na dan 31. 12. 2019 obračunana 

za šest mesecev (začetek amortizacije je 1. 7. 2019):

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑧𝑎 2019 = 50 % ∙ 1000 ∙
6

12
= 250 €

Z.

št.

Vsebina Konto V breme V dobro

1. Brezplačna pridobitev računalnika

• Oprema po nabavni vrednosti

• Prejete donacije

040

967

1000

1000

2. Obračun amortizacije opreme 31. 

12. 2019

• Amortizacija opreme

• Popravek vrednosti opreme

432

050

250

250

3. Prenos odloženih prihodkov v 

prihodke 2019:

• Prejete donacije

• Prihodki od donacij

967

768 ali 784

250

250

Kako bo videti temeljnica? 

PRIMER

Društvo je brezplačno pridobilo računalniško opremo, 

ki jo bodo ovrednotili po pošteni vrednosti.  

Poštena vrednost opreme je 1000 €.

Predvidena doba koristnosti je 2 leti. 

Amortizacijska stopnja 50 %. 

Opremo so pridobili 15. 6. 2019.
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Kako nakup opreme vpliva na 

dobiček podjetja?

• Nakup opreme, ki ima nabavno vrednost več kot 500 € in 

pričakovano dobo uporabe več kot eno leto, vedno 

predstavlja nakup osnovnega sredstva, ki ga potrebujemo pri 

opravljanju svoje dejavnosti, in ga moramo evidentirati tako, 

kot smo prikazali v zgornjih zgledih; 

• Dejstvo, da smo morali stroj tudi plačati dobavitelju, seveda 

močno vpliva na denarni tok podjetja (nastanejo izdatki, torej 

se denarni tok podjetja zniža), vendar sam nakup ne vpliva 

neposredno na znižanje poslovnega izida (dobička) podjetja;

• Ker bomo opremo uporabljali predvidoma več let, se bo 

nabavna vrednost te opreme razporedila med stroške v času 

uporabe tega sredstva – to je amortizacija in samo ta je tista, 

ki znižuje dobiček v obračunanem znesku; značilnost 

amortizacije pa je, da ni povezana z denarnim tokom, torej ni 

povezana z izdatki;

• Posredno nakup opreme lahko vpliva na obračun davka od 

dobička in s tem na čisti dobiček podjetja: če oprema sodi v 

tisto kategorijo, za katero lahko uveljavljamo davčne 

olajšave, si bomo davčno osnovo lahko znižali za 40v% 

nabavnega zneska opreme v tistem letu, ko smo jo pridobili 

(oziroma lahko to olajšavo koristimo še v naslednjih 5 letih, 

če je nismo imeli možnost izkoristiti v letu nabave). V našem 

zgledu nakupa stroja iz EU bi to pomenilo znižanje davčne 

osnove za 40v% od 25.800 € = 10.320 €, kar pa ni zanemarljiv 

znesek.
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Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva v 

knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi ob odtujitvi 

ali če od njegove uporabe ali odtujitve ni več pričakovati 

prihodnjih gospodarskih koristi (SRS 1.9.). 

Razlika med čisto prodajno vrednostjo ob odtujitvi in 

knjigovodsko vrednostjo odtujenega opredmetenega 

osnovnega sredstva se prenese:

• med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čista 

prodajna vrednost ob odtujitvi večja od knjigovodske 

vrednosti, 

• oziroma med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je 

knjigovodska vrednost večja od čiste prodajne vrednosti ob 

odtujitvi. 

Odtujitev posameznega opredmetenega osnovnega sredstva 

je mogoča na več načinov (npr. s prodajo, finančnim najemom 

ali donacijo). 

Datum odtujitve posameznega opredmetenega osnovnega 

sredstva je datum, ko prejemnik pridobi pravico do 

obvladovanja tega sredstva v skladu z zahtevami SRS 15 za 

določanje, kdaj je izvršitvena obveza izpolnjena (SRS 1.30.).

Odprava pripoznanja 

opredmetenih sredstev 

16



PRIMER

Prodaja osnovnega sredstva z 

dobičkom

Podjetje lahko proda osnovna sredstva, ker stara nadomesti 

z novimi ali ker jih enostavno ne potrebuje več. 

Kako evidentiramo to prodajo v poslovnih knjigah?  

Razliko med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko 

vrednostjo sredstva izkažemo med prevrednotovalnimi

poslovnimi prihodki ali odhodki. Ker do prodaje osnovnega 

sredstva verjetno pride med letom, je treba do trenutka 

prodaje obračunati amortizacijo tega sredstva, da ugotovimo 

knjigovodsko vrednost sredstva ob prodaji.

Na dan 1. 1. 2019 ima podjetje med osnovnimi 

sredstvi izkazan stroj z  nabavno vrednostjo 15.000 

€.  Popravek vrednosti je 9000 €. 

Stopnja amortizacije je 10 %. 

Podjetje bo kupilo novi stroj. Za starega pa je kupec 

pripravljen plačati 5500 €. 

Stroj prodajo 20. 7. 2019. 

PRIMER
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Z.št

.

Vsebina Konto V breme V dobro

1. Stanje na dan 1. 1. 2019

- Nabavna vrednost opreme

- Popravek vrednosti opreme

040

050

15.000

9.000

2. Obračun amortizacije za 2019

- Amortizacija opreme

- Popravek vrednosti opreme

432

050

875

875

3. Prodaja stroja kupcu

- Terjatve do kupcev

- Obveznost za DDV

- Popravek vrednosti opreme

- Nabavna vrednost opreme

- Prevrednotovalni poslovni 

prihodki

120

260

050

040

769

6.710

9.875

1.210

15.000

375

Najprej obračunamo amortizacijo za 2019. Pri tem bomo 

upoštevali 10 % stopnjo amortizacije in 7 mesecev uporabe:

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑧𝑎 2019 = 10 % ∙ 15.000 ∙
7

12
= 875 €

Knjigovodska vrednost sredstva ob prodaji znaša 5125 €.  

(15.000 € – 9000 € – 875 €). 

Prodajna vrednost stroja je 5500 €. S  prodajo smo ustvarili 

pozitivno razliko v višini 375 €, ki predstavlja prevrednotovalne

poslovne prihodke. Ob prodaji moramo kupcu zaračunati tudi 

DDV. 

Ko sredstvo prodamo, ga izločimo iz registra osnovnih sredstev.

Kako bo videti temeljnica? 
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PRIMER

Prodaja osnovnega sredstva z 

izgubo

Lahko se zgodi, da podjetje svojo rabljeno opremo proda 

po nižji ceni kot je knjigovodska vrednost. V tem primeru 

zabeleži prodajo osnovnega sredstva z izgubo .

Na dan 1. 1. 2019 ima podjetje med osnovnimi 
sredstvi izkazan stroj z nabavno vrednostjo 15.000 €, 
popravek vrednosti pa 9000 €. 

Stopnja amortizacije stroja je 10 %.

Podjetje bo kupilo novi stroj. Za starega pa je kupec 
pripravljen plačati 4000 €. 

Stroj podjetje proda 20. 7. 2019.

Enako kot prej najprej obračunamo amortizacijo za 2019, ki

znaša 875 €. V tem primeru je prodajna vrednost sredstva

4000 € in je nižja od knjigovodske vrednosti 5125 € za 1125 €,

kar v tem primeru predstavlja predvrednotovalne poslovne

odhodke.
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Z.

št.

Vsebina Konto V breme V 

dobro

1. Stanje na dan 1. 1. 2019

- Nabavna vrednost opreme

- Popravek vrednosti opreme

040

050

15.000

9000

2. Obračun amortizacije za 2019

- Amortizacija opreme

- Popravek vrednosti opreme

432

050

875

875

3. Prodaja stroja kupcu

- Terjatve do kupcev

- Obveznost za DDV

- Popravek vrednosti opreme

- Nabavna vrednost opreme

- Prevrednotovalni poslovni 

odhodki

120

260

050

040

720

4880

9875

1125

880

15.000

Kako bo videti temeljnica? 
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Primanjkljaj opreme

V podjetju moramo najmanj enkrat letno opraviti inventuro 

osnovnih sredstev, da ugotovimo, ali se stanje v 

knjigovodskih evidencah ujema z dejanskim stanjem. Če s 

popisom ugotovimo primanjkljaj opreme, moramo tudi 

ugotoviti, kdo je odgovoren za primanjkljaj. 

Če je za to odgovoren kdo od zaposlenih, se moramo 

odločiti, kako bomo ravnali:

• ali bomo za primanjkljaj bremenili zaposlenega,

• ali bomo primanjkljaj evidentirali v breme sredstev 

podjetja.

Če smo ob nakupu opreme uveljavljali odbitek DDV v celoti 

ali deloma, smo od primanjkljaja osnovnih sredstev dolžni 

obračunati in plačati DDV. 

Če je primanjkljaj obdavčen, je davčna osnova nabavna 

vrednost take že rabljene opreme na trgu, saj 36/2 ZDDV-1 

govori o vrednosti blaga v trenutku uporabe.
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Knjigovodska vrednost manjkajoče opreme je torej 100 €. To 

evidentiramo kot prevrednotovalni poslovni odhodek, 

obračunati pa moramo tudi DDV na ta znesek (22 €), ki prav 

tako predstavlja prevrednotovalni poslovni odhodek. 

Manjkajočo opremo izločimo tudi iz registra osnovnih sredstev.

Z. št. Vsebina Konto V breme V dobro

1. Stanje na dan 31.12.2018

- Nabavna vrednost opreme

- Popravek vrednosti opreme

040

050

500

400

2. Nadomestitev knjigovodske 

vrednosti opreme

- Prevrednotovalni poslovni 

odhodki

- Popravek vrednosti opreme

720

050

100

100

3. Obračun DDV od primanjkljaja 

opreme

- Prevrednotovalni poslovni 

odhodki

- Obveznost za DDV

720

260

22

22

4. Knjigovodska likvidacija

- Popravek vrednosti opreme

- Nabavna vrednost opreme

050

040

500

500

Kako je videti temeljnica za knjiženje?

PRIMER

Podjetje je pri popisu ugotovilo manjkajočo opremo. 

Popisna komisija je ocenila, da je njena tržna vrednost 

enaka knjigovodski vrednosti na dan popisa. 

Podjetje za primanjkljaj NE bremeni odgovorne osebe. 
Nabavna vrednost opreme je bila 500 €, popravek 
vrednosti 400 €.
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PRIMER

Podjetje je pri popisu ugotovilo manjkajočo opremo. 

Popisna komisija je ocenila, da je njena tržna vrednost 

enaka knjigovodski vrednosti na dan popisa. 

Podjetje za primanjkljaj obremenilo odgovorno osebo. 
Nabavna vrednost opreme je bila 500 €, popravek 
vrednosti 400 €.

V primeru, ko za primanjkljaj bremenimo odgovorno osebo 

(poslovodjo, zaposlenega), se vrednost primanjkljaja skupaj z 

DDV zaračuna tej osebi, v podjetju zato ne pride do 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Z. 

št.

Vsebina Konto V breme V 

dobro

1. Stanje na dan 31. 12. 2018

- Nabavna vrednost opreme

- Popravek vrednosti opreme

040

050

500

400

2. Zaračunanje primanjkljaja 

odgovorni osebi

- Kratkoročne terjatve do 

zaposlenih

- Popravek vrednosti opreme

- Obveznost za DDV

165

050

260

122

100

22

4. Knjigovodska likvidacija

- Popravek vrednosti opreme

- Nabavna vrednost opreme

050

040

500

500

Kako je videti temeljica za knjiženje?
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PRIMER

Uničenje opreme 

Podjetje lahko med letom ali ob letnem popisu (inventuri) 

ugotovi, da je oprema uničena in zato neuporabna, ali pa delno 

uničena in potrebna popravila. 

Odpis osnovnih sredstev ni zavezan k obračunu DDV, saj ne gre 

za primanjkljaj. Če je osnovno sredstvo uničeno in bo 

odpisano, a je bilo nabavljeno z DDV, ki je bil upoštevan kot 

odbiten, in sicer pred koncem obdobja, določenega v 69/2 

ZDDV-1 (oprema 5 let, nepremičnine 20 let), ni treba popraviti 

odbitka DDV. 

Podjetje je pri popisu 31. 12. 2018 ugotovilo, da je stroj 
uničen, zato  ga je potrebno izločiti iz uporabe. Stroj je bil 
nabavljen pred tremi leti. Podjetje je ob nakupu 
upoštevalo odbitni DDV. 

Popisna komisija je predlagala, da se iz evidenc izloči 
neuporaben stroj, ki je bil uničen zaradi višje sile.

Na dan popisa je nabavna vrednost stroja 1200 € in 
popravek vrednosti stroja 720 €.

Knjigovodska vrednost stroja na dan popisa je 480 € in ker je 

stroj uničen, ta znesek predstavlja prevrednotovalne

poslovne odhodke. Uničeno sredstvo izločimo iz registra 

osnovnih sredstev. 
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Z.št

.

Vsebina Konto V breme V dobro

1. Stanje na dan 31. 12. 2018

- Nabavna vrednost opreme

- Popravek vrednosti opreme

040

050

1.200

720

2. Nadomestitev knjigovodske 

vrednosti opreme

- Prevrednotovalni poslovni 

odhodki

- Popravek vrednosti opreme

720

050

480

480

3. Knjigovodska likvidacija

- Popravek vrednosti opreme

- Nabavna vrednost opreme

050

040

1200

1200

V priročniku smo prikazali najbolj pogoste dogodke, s katerimi 

se v podjetjih srečujemo, ko obravnavamo pridobitev, 

amortizacijo ali odtujitev opreme.

Verjamemo, da bo vsebina priročnika koristna za vse tiste, ki 

se s knjigovodenjem šele srečujete ali pa morda še nimate 

prav veliko prakse s tovrstnimi poslovnimi dogodki.   

Zaključek
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Kako je videti temeljica za knjiženje?



V Minimaxu so nastavitve za knjiženje 
vseh poslovnih dogodkov že pripravljene.
Tudi tiste, povezane z osnovnimi sredstvi.  

Poglejte brezplačno 
predstavitev in se 

prepričajte.  

Predstavitev

http://www.minimax.si/predstavitev/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_knijizenje_dogodkov_os&utm_campaign=minimax_predstavitev
http://www.minimax.si/predstavitev/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_knijizenje_dogodkov_os&utm_campaign=minimax_predstavitev


Vsebino priporočnika je pripravila mag. Nataša 

Pustotnik, certificirana poslovodna računovodkinja, 

višja predavateljica, direktorica svetovalnega podjetja 

Palma in drugi d.n.o.

Za brezplačne priročnike in posnetke 

kliknite www.minimax.si/baza-znanja
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Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

http://www.minimax.si/kontakt/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_knijizenje_dogodkov_os&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju 

vsebine in ne kot glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih 

poslovnih odločite ali tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale 

napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo posvet s strokovnjaki.


