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Računovodski program je za računovodjo osnovno delovno 

orodje, zato je izbira pravega dolgoročna investicija, odločitev 

pa primerno temu dobro premišljena. 

Izbrana rešitev mora slediti trendom, tako na področju 

tehnologije kot zakonodaje in seveda varnosti. Usmerjena naj 

bo v prihodnost in prilagodljiva sodobnim pristopom dela. 

Njen cilj pa mora biti čim bolj enostavno povezovanje med 

računovodjo in podjetnikom.  

Poleg praktično samoumevnih avtomatizmov, ki skrbijo za 

številna rutinska računovodska opravila, mora izbrani 

računovodski program omogočati hiter dostop, preprost 

začetek brez dolgih in zapletenih uvajanj, da se računovodja 

lahko posveti osrednjemu delu, t. j. svetovanju strankam.

Izbirate računovodski program? 
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Minimax je rešitev v oblaku

Edina stalnica v poslovnem svetu so spremembe. Te večinoma 

narekuje tehnologija, ki nam danes bolj kot kdajkoli omogoča, 

da svoj posel lahko opravljamo od kjerkoli in kadarkoli. 

Rešitve v oblaku uporabljamo tako rekoč vsak dan - ko brskamo 

po spletu, komuniciramo na družbenih omrežjih, za prebiranje 

elektronske pošte. Tudi podjetniki postajajo vse bolj mobilni in 

pričakujejo drugačno sodelovanje, kot smo ga bili vajeni še 

nedolgo nazaj.  

VARNO SHRANJENI PODATKI

Varnost podatkov je na prvem mestu. Poskrbljeno je za 

arhiviranje, tako da lahko mirno spite. 

VEDNO DOSTOPNA

Program je preko interneta dostopen kjerkoli in kadarkoli. Do 

istih podatkov lahko dostopata tako podjetnik kot 

računovodja. 

NAKUP NI POTREBEN

Spletnih programov se ne kupuje, temveč se zanje sklene 

mesečni najem za uporabo. Ta vsebuje vse nadgradnje, 

vzdrževanje in posodabljanje podatkov. 

Prednosti rešitve v oblaku
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Zakonodaja in nadgradnje 

Programi morajo biti vedno usklajeni z zakonodajo. Ekipa, ki 

skrbi za Minimax, progam stalno posodablja glede na 

zakonodajne spremembe. Ker je program spletni, ima 

uporabnik takoj na voljo vse prave in ažurirane podatke.

Samodejne so tudi nadgradnje, za katere uporabniku ni treba 

skrbeti.  

Program vedno skladen z zakonodajo

SAMODEJNE NAMESTITVE

Ob vsaki prijavi se uporabnik prijavi v zadnjo različico 

programa, ki je usklajena z zakonodajo.  

IZBOLJŠAVE 

Program ves čas nadgrajujemo, posodabljamo. Vse izboljšave 

so vsem uporabnikom na voljo takoj.  

V SKLADU Z ZAKONODA JO

Strokovna ekipa spremlja zakonodajo in skrbi, da je program 

pravočasno prilagojen.

Za vse nadgradnje skrbi 

ekipa Minimaxa.
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• 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

• dohodninska lestvica in 

olajšave, 

• povprečna plača, 

• minimalna plača,

• delovni dnevi, 

• prazniki ter ure za vsak 

mesec, 

• regres, 

• dnevnice za vse države 

sveta,

Ažurni obračunski podatki

Ažurni podatki so potrebni za pravilne obračune. V Minimaxu

program samodejno predlaga pravi znesek glede na datum 

obračuna.  

Primer:  Dne x. x. se je spremenila vrednost 

dnevnice. Če pripravljate obračune še za obdobje 

pred tem datumom, bo program upošteval stare 

vrednosti, po tem datumu pa nove. 

Obračunski podatki, za katere skrbi Minimax
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V računovodstvu je veliko nalog rutinskih, zato je smiselna 

pomoč programa pri izvajanju tovrstnih opravil. Minimax ima 

zato že vnaprej pripravljene nastavitve za knjiženje vseh 

poslovnih dogodkov in obračunov, ki jih je možno tudi 

prilagajati. Samodejno se pripravijo temeljnice v dvostavnem 

knjigovodstvu in tudi vsi zakonsko zahtevani obrazci (za A JPES, 

FURS). 

Prednost Minimaxa je zagotovo tudi enostaven obračun plač – v 

programu so ažurni vsi obračunski podatki, ki jih narekuje 

zakonodaja. Vse to računovodskemu servisu pohitri delo in 

prihrani ogromno časa pri vnosu podatkov in zmanjša možnosti 

napak.

AVTOMATIČNA KNJIŽENJA

Vsi dokumenti in obračuni imajo že vse nastavitve za knjiženje 

v dvostavno knjigovodstvo, ki jih lahko prilagodite.

SAMODEJNA POROČILA

Program samodejno pripravlja vsa obvezna poročila za državo, 

vključno z letnimi poročili.

POVEZAVE Z DRUGIMI PROGRAMI

Omogoča povezavo za prenos podatkov strank iz spletnih 

trgovin, programov za maloprodajo itd.

Avtomatizmi 

Kje lahko pričakujete podporo sistema?
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Samodejni obračun storitev

RAZLIČNE MOŽNOSTI ZARAČUNAVANJA

Pavšal, samodejno štetje knjižb v programu, 

druge storitve – in poljubna kombinacija 

naštetega.

MESEČNI RAČUNI Z NEKA J KLIKI

Minimax samodejno beleži opravljeno delo 

in ga pregledno prikaže na računih.

PREGLED NAD OPRAVLJENIM DELOM

V vsakem trenutku dostopen povzetek 

opravljenega dela in pričakovani prihodki. 

Obračun zajema

Osnovno orodje, v katerem računovodja opravlja večino 

svojega dela, je računovodski program. V njem so zapisani vsi 

podatki, ki lahko pomagajo računovodji pri vrednotenju svojih 

storitev. Minimax beleži delo, ki je bilo izvedeno za stranko 

(število knjiženj, obračunov …), zato je obračun za pretekli 

mesec enostavno izvesti.

Video: Kako deluje 

samodejni obračun

Minimax pripravi tudi pregledno poročilo dela v 

računovodskem servisu po strankah, delavcih 

servisa in posameznih knjižbah oziroma 

obračunih. 
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https://www.minimax.si/obracun-storitev-racunovodskih-servisov/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=obracun_storitev_rs


Brezplačna podpora 

Podpora

NAVODILA

V programu je več kot 800 navodil za delo, vključno z nazornimi 

primeri vnosa dokumentov. 

SPLETNI SEMINARJI IN POSNETKI

Zakladnica znanja in prikazi poslovanja v Minimaxu.

VPRAŠANJE ZA SVETOVALCA?

Na vprašanja odgovarjajo svetovalci, ki poznajo program.

Začetki so lahko vedno zahtevni, še posebej, če se morate priučiti 

programa na novo. 

V Minimaxu je za enostavnejši začetek dela poskrbljeno z 

enostavno razloženimi začetnimi koraki, podjetniki in računovodje 

prejmejo uvodni klic, omogočena pa je tudi podpora in pomoč pri 

uvozu podatkov iz drugih programov. 

Podpora uporabnikom programa 
Minimax, podjetnikom in 
računovodjem, je brezplačna.
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Sodelovanje računovodje in 
podjetnika

VSI DOKUMENTI TAKOJ V RAČUNOVODSTVU

Če stranka (podjetnik) tudi uporablja Minimax, so vsi dokumenti, 

ki nastanejo pri poslovanju, avtomatično že v računovodstvu.

FIZIČNO PRENAŠANJE RAČUNOV NI POTREBNO

Računovodja lahko dokumente neposredno preko računalnika ali 

mobilne aplikacije pošlje v Minimax. 

Sodelovanje med podjetnikom in računovodjo

DELO NA ISTIH PODATKIH

Do istih podatkov in dokumentov lahko dostopajo uporabniki 

v računovodstvu in v organizaciji. Pri tem imajo lahko 

dodeljene različne pravice. 

Programi v oblaku omogočajo veliko bolj enostavno 

sodelovanje med podjetnikom in računovodjo. Podjetniki so 

pripravljeni enostavna opravila urediti sami, računovodja pa vse 

bolj postaja svetovalec. 

Računovodja tako ne pripravlja več samo poročil za državo, 

temveč podjetnika usmerja in mu svetuje. Tovrstno sodelovanje 

omogočajo prav domišljeno pripravljeni programi.  

E-book: Kako podjetnik in 
računovodja sodelujeta s 
pomočjo „Nabiralnika“
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https://www.minimax.si/ebook-prednosti-nabiralnika-za-racunovodjo-in-podjetnika/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=ebook_nabiralnik


Različne oblike sodelovanja 
s strankami 

AKTIVNA IZMENJAVA 

Stranke aktivno uporabljajo Minimax. Same izdajajo račune, 

pripravljajo potne naloge, vodijo zaloge. Podatki samodejno 

pridejo do računovodstva.

PREGLED PODATKOV

Stranke lahko brezplačno pregledujejo svoje podatke in 

dokumente. Same lahko preverijo stanje plačil računov in 

uspešnost poslovanja tudi preko mobilne aplikacije. 

PASIVNO SODELOVANJE

Računovodja skrbi za knjigovodstvo podjetja in stranka ne 

želi vpogleda v podatke.

Načini povezave preko programa

Če so včasih podjetniki računovodjem svoje dokumente nosili v 

„škatlah za čevlje“, je tega danes vedno manj. Nekateri podjetniki 

si želijo aktivnega sodelovanja z računovodskim servisom, drugi 

želijo samo spremljati svoje poslovanje. Še vedno pa so taki, ki 

svoje posle popolnoma zaupajo računovodstvu. Dobro je, da 

program podpira in omogoča različne načine sodelovanja. 

E-book: Na kaj mora biti 
pozoren podjetnik, ko izbira 
računovodski program?
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https://www.minimax.si/ebook-napotki-za-podjetnike-pri-izbiri-racunovodskega-programa/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=ebook_podjetniki_kako_izbrati_program


Mobilna aplikacija 

Mobilna aplikacija omogoča pregledovanje podatkov in 

posredovanje prejetih računov v računovodstvo. 

Plačila izdanih in prejetih računov računovodja poknjiži v 

Minimaxu, podjetnik pa ima tudi v mobilni aplikaciji v vsakem 

trenutku pregled nad tem, kaj je plačano in kaj ne. 

Podjetnikom omogoča slikanje prejetih računov, ki so takoj v 

računovodstvu Minimax, in se dokumentacija ne izgublja.

Prednosti brezplačne mobilne aplikacije

PREGLED NAD PLAČILI RAČUNOV

Podjetnik ima pregled statusa plačila za vsak izdani in prejeti 

račun.

PODATKI O STRANKAH

Kontakti in drugi podatki kupcev in 

dobaviteljev so dostopni preko mobilne 

aplikacije. 

PREJETI RAČUNI

Podjetnik račun slika in aplikacija ga takoj posreduje 

v računovodstvo.
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Več o brezplačni mobilni 
aplikaciji Minimax Accounting

https://www.minimax.si/mobile?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=minimax_mobile


Združenje računovodskih 
servisov Minimax

Program razvijamo z vizijo, da poenostavi in olajša delo v 

računovodstvu. 

In ker delo v računovodstvu najbolje poznajo računovodje, 

smo jih združili z namenom, da jih vključimo v razvoj 

programa. Tako je nastalo brezplačno prostovoljno združenje 

računovodskih servisov Minimax. Na srečanjih so člani prvi 

seznanjeni z novostmi programa. Sočasno pa imajo možnost 

predlagati izboljšave programa. 

BREZPLAČNA PROMOCIJA STORITEV

Podjetniki, ki iščejo računovodjo, vas najdejo na seznamu 

servisov združenja .

SREČANJA

Za člane pripravljamo dve letni brezplačni srečanji s 

predavanji strokovnjakov, izmenjamo pa tudi izkušnje in 

dobre prakse.

POSLUŠAMO VAS

Pri načrtovanju novosti v programu so računovodje dragocen 

partner. 

Preverite, kateri 
računovodski servisi so 
že člani ZRS Minimax. 
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https://www.minimax.si/zrs-podjetniki/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=minimax_zrs


Zakaj je Minimax dobra izbira za 
računovodski servis?

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. 

POVEZAVA S STRANKAMI
Če stranke pri svojem poslovanju uporabljajo Minimax, so vsi 
dokumenti sočasno že v računovodstvu, brez prenašanja in 
pretipkavanja. Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste 
podatke. 

RASTE Z VAŠIM POSLOM
Skladno s svojimi potrebami lahko kadarkoli povečate ali 
zmanjšate število licenc, omogočite ali odvzamete dostop svojim 
strankam in urejate njihove pravice v programu.

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

PODPORA
Podpora je 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


Če Minimax priporočite svojim strankam, poslovnim 

partnerjem, prijateljem in znancem, vam v zahvalo priznamo 

provizijo. Pri tem ni pomembno, ali ste uporabnik programa 

ali ne. 

KAKO DO PROVIZIJE?

Provizijo prejmete, ko stranki priporočite program, še preden 

sama stopi v stik z nami. Enako velja tudi, ko nam stranka ob 

prvem stiku pove, da ste ji vi priporočili Minimax. 

KOLIKO ZNAŠA PROVIZIJA? 

Provizijo izračunamo glede na vrednost vseh uporabnin, ki jih 

plačujejo naročniki, ki ste jih posredovali.  

Provizija za priporočilo

Provizija za vaše priporočilo

• prvo leto 20 % vrednosti, 

• v drugem letu 10 % vrednosti, 

• v tretjem in vseh nadaljnjih letih pa 5 % 

vrednosti.

OBRAČUNAVANJE IN PREKINITEV

Provizija se obračunava 2-krat letno (januarja in julija) za 

preteklo polletje. Provizijo prejmete od vseh uporabnikov, ki 

ste jim priporočili program, dokler plačujejo licenčnino.   

https://www.minimax.si/provizija/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&utm_campaign=provizija


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_racunovodja&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_racunovodja&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.


