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Izbira računovodskega programa in ponudnika ne sme biti 

naključje. V računovodski sistem se stekajo vsi podatki o 

poslovanju podjetja, vsebuje tudi dokumentacijo v primeru 

inšpekcijskih nadzorov. 

Nakup programa je odločitev, ki vpliva na način poslovanja, 

sodelovanje med podjetjem in računovodskim servisom, 

način hranjenja dokumentacije. 

Pomembno je, da ponudniku storitve zaupate. V 

nadaljevanju smo pripravili nekaj ključnih vprašanj, ki jih je 

smiselno preveriti, preden se odločite za program. 
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Nakup računovodskega 
programa ne sme biti naključje



Ne glede na to, kakšen program izbirate, morate primerjati 

iste kategorije. Ceniki so včasih zelo težko primerljivi. V 

nadaljevanju navajamo, kaj preverite. 

LICENCE

Kaj sploh pomeni licenca in na kaj se nanaša (na uporabnika, 

na podjetje)? Ali se licence prilagajajo vaši rasti (enostavno 

povečevanje ali zmanjševanje licenc)?

DODATKI NA OBSEG POSLOVANJA

Ali ponudnik dodatno zaračuna večjo količino podatkov, ki se 

ustvari med poslovanjem?

NAMESTITEV

Ali je namestitev vključena v ceno programa ali se dodatno 

zaračuna?

PODPORA

Kakšna je podpora pri uporabi programa? Ali je vključena v 

paket? Kako in kaj se zaračunava?

UGODNOSTI

Vam pripadajo kakšne ugodnosti? 

Kaj preveriti, ko primerjate 
stroške programa?

Pri primerjavi morate razmišljati 
tudi o povezanih stroških. 
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Spletni ali namizni program? 

Zelo pomembno vprašanje, ki ga morate razrešiti je, ali želite 

imeti klasični (on premise) program ali spletno različico.

Vsaka od njiju ima svoje prednosti, zato razmislite, kaj od 

programa pričakujete. 

Namizni programi (on premise) so tisti, ki jih je potrebno 

namestiti na vsak računalnik posebej. Podatki praviloma 

ostajajo v podjetju in se hranijo na lokalnem strežniku. 

Navadno so taki programi kompleksnejši in primerni za večja 

podjetja. 

Do spletnih (online) programov dostopate preko spletnega 

brskalnika in ne potrebujejo namestitve. Podatki so 

shranjeni v oblaku in zanje skrbi ponudnik rešitve. 

Omogočajo enostavnejše sodelovanje med podjetnikom in 

(zunanjim) računovodstvom.  

Pri namiznih programih ne 
pozabite na „notranje” stroške 
(oprema, IT strokovnjaki ...)
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Podpora je pomembna

Podpora igra pomembno vlogo pri izbiri računovodskega 

programa. Pred podpisom pogodbe je nujno preveriti: 

PLAČLJIVOST

Ali je podpora brezplačna ali plačljiva?  

EKIPA

Ali imajo posebno ekipo za podporo in koliko ljudi je v 

podpori zaposlenih? 

KOMUNIKACIJA

Kakšne vrste komunikacije s podporo omogočajo? Ali je 

razlika v podpori glede na izbrani tip pogodbe? 

DOSTOPNA NAVODILA

Ali imajo pripravljena navodila za uporabo? So navodila 

jasna in redno posodobljena?

IZOBRAŽEVANJA

Ali podjetje za svoje uporabnike izvaja tudi izobraževanja 

(webinarje , seminarje, konference …)  

Pomena kakovostne podpore 
se ponavadi zavemo šele, ko 
se nekaj zatakne.
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Ključna je usklajenost programa z 
zakonodajo

Slovenska zakonodaja je ena pomembnih spremenljivk pri 

poslovanju podjetja. Zato je pri izbiri programa nujno 

preveriti, ali ponudnik skrbi za ažurno spremljanje 

zakonodaje in prilagaja program skladno z novostmi. 

EKIPA

Ali imajo v podjetju dovolj veliko in strokovno ekipo, ki skrbi 

za prilagajanje programa spremembam zakonodaje? 

ZNANJE

Ali je ekipa dovolj usposobljena, da bo lahko svetovala tudi 

pri bolj zapletenih primerih?

DOPLAČILA

Ali boste morali za nadgradnje zaradi spremembe 

zakonodaje doplačevati ali so vključene v ceno?  

Redno usklajevanje 
programa z zakonodajnimi 
spremembami je nujno.
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Za pravilne mesečne obračune morate imeti ažurne 

obračunske podatke. Ti podatki se lahko spreminjajo 

mesečno, drugi pa obdobno. 

Pri nekaterih programih morate za vnos pravilnih zneskov 

skrbeti sami, pri drugih za to poskrbi ponudnik programa in 

se posodobijo samodejno.

Kateri obračunski podatki morajo biti ažurirani? 

• dohodninska lestvica in olajšave, 

• povprečna plača, 

• minimalna plača,

• delovni dnevi, 

• prazniki ter ure za vsak mesec, 

• regres, 

• dnevnice za vse države sveta,

• regres za prehrano, 

• prevoz na delo in kilometrina,

• pavšal za dopolnilno dejavnost, 

• jubilejne nagrade in odpravnine, 

• zakonsko predpisana mera zamudnih obresti, 

• Tečaj Banke Slovenije za vse valute

Ažurni podatki so nujno 
potrebno za pravilne 
mesečne obračune. 

8

Ažurni obračunski podatki



Varnost in shranjevanje

Varnost podatkov mora biti na prvem mestu, zato preverite, 

kako je to urejeno pri izbranem ponudniku. Hranjenje 

poslovne dokumentacije je namreč obvezno, kar predpisujejo 

različni zakoni. Preverite tudi, ali za arhiviranje skrbi ponudnik. 

Če ponudnik rešitve ne 

mogoča varnega shranjevanja, 

mora za to poskrbeti 

uporabnik. Največkrat je to 

praksa pri „on premise“ 

namestitvah. 

Če ima podjetje podatke 

shranjene na lastnih 

strežnikih in v svojih prostorih, 

je smiselno, da poskrbi za 

varnostno kopijo, ki naj bo 

shranjena na drugi lokaciji. 

Podjetje pa si lahko tudi omisli 

svoj zasebni oblak.

Shranjevanje v oblaku je 

praviloma del ponudbe 

spletnih rešitev. 

V tem primeru za varno 

arhiviranje skrbi ponudnik 

rešitve in uporabnik nima 

dodatnih stroškov in skrbi. 

Ker se podatki shranjujejo na 

različnih lokacijah, so varni 

tudi pred lokalnimi 

vremenskimi pojavi, kot so 

nevihte ali poplave. 

Shranjevanje 
v oblaku

Shranjevanje 
v podjetju
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Blog: Kako dolgo hraniti 
poslovno dokumentacijo? 

https://www.minimax.si/blog-koliko-casa-je-treba-hraniti-poslovno-dokumentacijo/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=blog_hramba_poslovne_dokumentacije


Povezljivost z drugimi programi
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Večina programov ne zmore pokriti vseh vidikov poslovanja. 

Zato je nujno preveriti, ali program omogoča povezljivost s 

tistimi programi, ki jih boste potrebovali za svoje poslovanje, 

kot so na primer POS, spletna trgovina, CRM, rešitve za 

skladišča …

POVZELJIVOST (API)

Preverite, katere podatke potrebuje računovodstvo? Ali se ti 

podatki lahko prenašajo preko API vmesnika?

STROŠEK 

Ali ponudnik za vzpostavitev povezave in prenos podatkov 

računa? Kakšna je cena? Gre za enkratni strošek ali morda 

mesečni? 

ZUNANJI PARTNERJI

Ali ponudnik sodeluje z zunanjimi partnerji? Ima dobro 

mrežo partnerjev, ki sodelujejo pri vzpostavitvi povezave? 

PODPORA

Kdo skrbi za podporo API-jev in nemoten prenos podatkov? 

Preverite, če ima podjetje s 
takimi povezavami že 
izkušnje.



Začetek dela s programom

Nekateri programi potrebujejo, tudi zaradi specifičnosti 

dejavnosti, veliko nastavitev in usklajevanj. Zato je 

pomembno, da razmislite, kakšen program potrebujete in 

kako hitro lahko začnete z njegovo uporabo. 

NAMESTITEV PROGRAMA/REGISTRACIJA

Kako hitro lahko pridete do implementacije programa?

UVOZ PODATKOV

Imate v prejšnjem programu veliko kupcev, artiklov? 

Preverite, ali program omogoča prenos podatkov in kakšna 

je pri tem podpora? 

KAKO HITRO LAHKO PROGRAM USVOJITE?

Kako enostaven, intuitiven je za uporabo? Potrebuje veliko 

nastavitev preden lahko začnete z delom? 

PODPORA

Ali je na voljo podpora za začetek dela? Je potrebno posebno 

uvajanje?

Preverite, ali so s tem 
povezani dodatni stroški 
(namestitev, uvajanje)?
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Preklic pogodbe in prenos 
podatkov

Praviloma v nakup ali poslovno partnerstvo ne vstopate z 

namenom, da bi to čim prej prekinil. Vseeno pa je treba 

preveriti, kakšni so pogoji ob morebitni odpovedi. 

IZVOZ PODATKOV

Ali omogočajo enostaven izvoz podatkov za prenos k 

drugemu ponudniku? 

KATERE PODATKE IZVOZ VKLJUČUJE

Kaj vse se lahko iz programa izvozi? Preverite tudi z 

računovodstvom, kateri podatki so ključni in zakonsko 

zahtevani, da se hranijo. 

FORMAT

V kakšnem formatu so podatki pripravljeni za izvoz?

PLAČLJIVOST

Ali je taka storitev plačljiva? Ali zaračunajo za prekinitev 

pogodbe?

PODATKI

Kako ravnajo z vašimi podatki po preteku pogodbe?

Pri podpisu pogodbe vedno 
preverite drobni tisk.
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Sodelovanje z računovodskim 
servisom 

Sodelovanje z računovodskim servisom mora biti enostavno, 

predvsem iz vidika prenosa dokumentacije. Če boste sami 

izdajali račune, je smiseln, da imata oba vpogled v iste 

podatke. 

PRENOS DOKUMENTACIJE

Ali program omogoča neposreden prenos dokumentacije v 

računovodstvo (prejeti računi, bančni izpiski, pogodbe …)? 

UPORABA ISTEGA PROGRAMA

Boste lahko za izdajo računov in drugih dokumentov 

uporabljali isti program kot računovodja, da podatkov ne bo 

treba pretipkavati? 

NADZOR NAD POSLOVANJEM – PODJETNIK 

Ali boste lahko na daljavo preverili rezultate svojega 

poslovanje, plačila računov, plačilne liste … ? Ali ima tudi 

mobilno aplikacijo?

VPOGLED V PODATKE  - RAČUNOVODJA

Ali lahko omogočite računovodji neposreden vpogled v 

podatke, da vam jih ne bo treba izvažati (izdani računi, 

podatki za DDV …).

E-book: Prednosti 
nabiralnika za računovodjo 
in podjetnika. 
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https://www.minimax.si/ebook-prednosti-nabiralnika-za-racunovodjo-in-podjetnika/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=ebook_nabiralnik


Ponudnik programa mora biti 
zanesljiv partner 

Pri sprejemanju odločitve o nakupu računovodskega 

progama, je smiselno preveriti, kako zanesljiv je partner. 

Sodelovanje je dolgoročno in zato ni vseeno, komu boste 

zaupali. 

FINANČNO POSLOVANJE

Javno dostopni podatki bilance veliko povejo o poslovanju. 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Kolikšno je število zaposlenih? Ali imajo dovolj veliko ekipo?

SPLETNA STRAN

Kako dobro imajo predstavljene vsebine? Ali so kontakti 

vidni? 

VPRAŠAJTE ZNANCE

Koliko uporabnikov ima program? Poznate koga, ki ga 

uporablja? O izkušnjah se pogovorite z znanci in kolegi. 

MREŽA RAČUNOVODSKIH SERVISOV?

Koliko računovodskih servisov uporablja ta program? Ali 

imajo javno objavljene reference? 
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ZRS: Mreža računovodij, 
ki uporabljajo Minimax. 

https://www.minimax.si/zrs-podjetniki/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=zrs


Zakaj je Minimax dobra izbira 
za podjetnika?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so 
zaščiteni in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. Izdajanje računov je hitro in pregledno.

POVEZAVA Z RAČUNOVODSKIM SERVISOM
Program omogoča neposreden prenos dokumentov. 
Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste podatke. 

MOBILNA APLIKACIJA
Podjetnik lahko v mobilni aplikaciji pregleduje svoje dolžnike, 
kupce … Prejete račune lahko slika in jih takoj pošlje v 
računovodstvo. 

CENIK BREZ DROBNEGA TISKA
V ceni so vključene vse zakonodajne  spremembe, ažurni 
obračunski podatki in nadgradnje.

PODPORA
Podpora je v celoti brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil 
za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=predstavitev


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&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 odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


