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Upravljanje z zalogami je ena ključnih sestavin poslovanja 

podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino. Gre za pomembno področje 

poslovanja, saj so v zalogah vezana sredstva (denar). Če z njimi 

ne upravljate pravilno, lahko povzročajo velike stroške, zato je 

zagotovo smiselno vzdrževanje ravnotežja prave količine zalog.  

Da je dejansko stanje zalog v skladišču skladno s stanjem, ki ga 

prikazuje program, je nujno ažurno in pravilno vodenje evidenc. 

Kljub temu lahko pri inventuri pride do razlike med 

knjigovodskim in dejanskim stanjem.  

Upoštevajte, da je davčno priznan le tisti strošek oziroma 

odhodek zalog, ki je v koledarskem letu prodan in ustvari 

prihodke iz prodanih poslovnih učinkov.

Upravljanje z zalogami  
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Če obvladujete zaloge, imate 
boljši pregled nad realno sliko 
poslovanja.



Ali je vodenje evidence zalog 

obvezno? 

Podjetja lahko vodenje evidenc zalog organizirajo na različne 

načine v okviru predlaganih rešitev iz Slovenskih 

računovodskih standardov (SRS) in Pravil skrbnega 

računovodja (PSR). 

Kako zares voditi evidenco zalog materiala, ni predpisano, 

zato lahko podjetniki uporabljajo različne načine. Seveda pa 

imajo najboljši pregled nad zalogami, če uporabljajo za to 

namenjene programe. Ti olajšajo, poenostavijo, predvsem pa 

avtomatizirajo vodenje zalog.  

Vodenje evidenc za posamezno 

panogo urejajo različni pravilniki. 



V tem primeru ne potrebujete niti skladišča niti vam 

ni potrebno voditi zalog. Ko prejmete kupčevo 

naročilo, naročite dobavitelju, ki praviloma pošlje 

neposredno kupcu. Vaša naloga je samo izdaja 

računa za prodano blago, ki ga tudi plačate 

dobavitelju. Lahko pa vaše podjetje skrbi le za 

prodajo in kupcu blago zaračuna dobavitelj, vi pa 

dobavitelju izdate račun za provizijo.

Poglejmo primer avtomehanika: Pri servisu 

avtomobila ugotovi, da je treba zamenjati filter, 

ploščice … Te rezervne dele (za znanega kupca) 

naroči pri dobavitelju in jih vgradi v avtomobil. 

Lastniku avta na računu poleg storitve zaračuna tudi 

rezervne dele, ki jih ne evidentira kot zalogo. Prejeti 

račun od dobavitelja knjiži neposredno v stroške, ker 

je rezervne dele takoj prodal naprej.

Če poslujete z malo artikli in imate malo premikov, 

ni nujno, da zaloge vodite skozi program. Npr. 

prodajate samo 3 različne artikle. 1x letno jih 

nabavite na zalogo in jih preko leta (samo) 

prodajate. Pri tem je dovolj, da imate program za 

izdajo računov. Če program omogoča evidenco po 

prodanih artiklih, lahko konec leta število prodanih 

kosov »ročno« odštejemo od št. nabavljenih kosov in 

primerjamo s številom kosov, ki so ostali na zalogi.

Kdaj zalog ni potrebno voditi?

ČE STE V VLOGI 

POSREDNIKA

PRODA JA BLAGA 

JE DEL STORITVE

MALO ARTIKLOV 

IN MALO 

PREMIKOV 



Po nabavni vrednosti vodimo zaloge 

pretežno pri B2B poslovanju (veleprodaja), 

kjer prodajne cene sproti določamo in ne 

potrebujemo trgovske knjige. Nabavno 

vrednost sestavljajo nakupna vrednost, 

uvozne dajatve, neposredni stroški nabave 

ali ocenjeni stroški. 

Po prodajni vrednosti vodimo zaloge v 

trgovini na drobno. To vrednost sestavlja 

nabavna vrednost, povečana za razliko v 

ceni. Če ste zavezanci za DDV, je v vrednost 

maloprodajnih zalog vključen tudi DDV.  

V maloprodajni trgovini pretežno poslujete s 

končnimi potrošniki. V tem primeru so ceniki 

jasno definirani in voditi je treba Trgovsko 

knjigo, tj. Evidenco o nabavi in prodaji blaga 

v trgovini na drobno. 

Vodenje zalog glede na vrednost 

VODENJE ZALOG 

PO NABAVNI 

VREDNOSTI 

VODENJE ZALOG 

PO PRODA JNI 

VREDNOSTI 

Glede na dejavnost, ki jo izvajate, zakonodaja narekuje 

pravila za vodenje zalog. Če za vodenje zalog uporabljate na 

primer Minimax, boste morali že takoj na začetku določiti 

način vodenja zalog. Kakšne so razlike? 



Zaloge spadajo med kratkoročna sredstva in se vodijo tako v 

skladišču, kot tudi v prodajalni. Pri tem je pomembno, da 

pravilno evidentirate nabavo in prodajo, saj to pomembno 

vpliva tudi na računovodske izkaze. 

V praksi poznamo različne vrste vrednotenja zalog. Odločiti se 

morate, po kakšnih vrednostih bodo zaloge knjižene. Od 

načina merjenja stroškov pri porabi zalog je odvisen poslovni 

izid, zato je pri tem dobrodošel tudi nasvet računovodje.

V Minimaxu lahko zaloge vodite po drsečih povprečnih 

nabavnih cenah. 

Kako voditi zaloge?

Primer vodenja po povprečnih 

nabavnih cenah

Kupiš 10 artiklov po ceni 20,00 EUR, nato 10 

enakih artiklov po 30,00 EUR. Program upošteva, 

da imaš na zalogi 20 artiklov po povprečni ceni 

25,00 EUR. Ko prodaš 1 artikel, se razbremenijo 

zaloge v vrednosti 25,00 EUR.



Pred začetkom dela z zalogami je smiselno, da si odgovorite na 

nekaj ključnih vprašanj, da bo začetek lažji. 

IZPOSTAVLJAMO NEKA J KLJUČNIH VPRAŠANJ: 

Pred začetkom dela z zalogami

Ali imam širok asortima (nabor) različnih 

artiklov?

Če imate velik asortima, je smiselno, da od 

dobaviteljev pridobite šifrante, ki jih uredite v 

Excelu in uvozite v program. Usklajeni šifranti z 

dobavitelji vam bodo olajšali vnose dokumentov 

tudi v prihodnosti. 

1.
Ali začenjam na novo (prazno skladišče) 

ali že imam zalogo v skladišču?

Če začenjate na novo, boste začeli z vnosom 

prejemnic od dobavitelja. Če pa že imate 

obstoječo zalogo, potrebujete podatke o trenutni 

zalogi za vnos začetnega stanja v novi program. 
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3.

4.

Dogovorjeni ceniki 

Če dobite od dobaviteljev artikle z njihovimi 

dogovorjenimi cenami, je smiselno uvoziti te podatke 

v program, kar precej olajša delo pri naročanju. 

S tem je lažja tudi primerjava nabavnih cen, če 

naročate enake artikle pri različnih dobaviteljih. 

Na drugi strani pa definirate tudi različne prodajne 

cenike, na primer za posameznega kupca so s 

pogodbo cene drugače dogovorjene. 

Ali bomo imeli blagovne skupine? 

To je smiselno pri velikem asortimaju, ko želite oblikovati 

družine artiklov, kar vam bo predvsem služilo pri 

nadaljnji analizi. Če na primer prodajate športno 

opremo, lahko blagovno skupino predstavlja blagovna 

znamka. Na koncu boste lahko primerjali, ali ste prodali 

več ene blagovne znamke (ne glede na artikle) ali druge. 

To vam bo lahko tudi dobra osnova za akcije in 

nenazadnje za pogajanja z dobavitelji. Lahko pa je 

blagovno skupina razdeljena glede na izdelke za ženske, 

moške in otroke. Katere blagovne skupine boste 

uporabili, je seveda odvisno tudi od vaše (prodajne) 

strategije.  



Ali potrebujemo sledljivost artiklov? 

Ali vaša dejavnost zahteva sledljivost artiklov? Serije 

so običajno vezane na več enakih artiklov (npr. rok 

uporabe, odpoklic določene serije). Serijska številka 

pa specifično določa samo en artikel, na primer pri 

tehničnem blagu. 

7.

6.

Ali artikle vodimo količinsko?

Če želite spremljati zaloge artiklov, ki sicer niso vaša 

last, potrebujete možnost, da take artikle evidentirate 

samo po količini. Običajno to pride v poštev pri 

povratni embalaži (euro palete, inox sodi ...) in pri 

prodaji artiklov, ki niso vaši (prejeta konsignacija).

Maloprodaja ali veleprodaja ali oboje

Pred začetkom se morate opredeliti, ali boste trgovsko 

blago prodajali končnim kupcem, pretežno pravnim 

osebam ali bo šlo za kombinacijo. To je pomembno 

pri spremljanju zalog.

5.



9.

8.
Ali imamo več skladišč? 

Če imate več (fizično ločenih) skladišč, je seveda nujno, 

da zalogo vodite za vsako posamezno skladišče 

posebej. Včasih pa kljub temu, da imamo eno 

skladišče, želimo določeno blago ločiti od ostale 

zaloge. 

Ali bomo imeli blago za lastno rabo? 

Če boste v trgovini prodajali artikle, ki jih boste 

občasno uporabljali tudi za potrebe lastnega 

poslovanja, morate tudi to porabo evidentirati.

Ali smo zavezani k evidentiranju embalaže?

V tem primeru vam mora progam omogočati vodenje 

in poročanje o embalaži. Kdo je k temu zavezan, pa 

smo pisali v tem blogu, v tem pa o poročanju. 

10.

https://www.minimax.si/sl/blog-od-1-julija-dalje-je-obvezno-belezenje-odpadne-embalaze?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zaloge_trgovina&utm_campaign=blog_belezenje_embalaze
https://www.minimax.si/sl/blog-ne-pozabite-porocati-o-embalazi?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zaloge_trgovina&utm_campaign=blog_embalaza_porocanje
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Kako začeti z delom v 
Minimaxu?



1. ZAČETEK DELA Z ZALOGAMI

Aktivacija zalog je prvi korak, ki ga morate izvesti, če želite začeti 

z vodenjem zalog v programu Minimax.

1.
Najprej določite skladišče, ga poimenujete in mu določite 

šifro. 

Določite, kako boste vodili zalogo v tem skladišču. Če 

boste pretežno prodajali podjetjem, izberite vodenje zalog 

po nabavni vrednosti. Če boste pretežno prodajali 

končnim kupcem, izberite vodenje po prodajni vrednosti.

Odkljukano polje „Se predlaga“ pomeni, da bo to skladišče 

privzeto predlagano na novih dokumentih.  

2.

3.

1

2
.

3
.



V primeru, da poslujete na način, da kupcu ne 

pripravljate dobavnic, ampak prodajo samo zaračunate 

(z izdanim računom), izberete nastavitev 

Razbremenitev zalog neposredno z računom. S tem 

se bo ob izdaji računa samodejno znižala zaloga v 

skladišču za prodane artikle.

Če poslujete z artikli, pri katerih potrebujete sledljivost 

po serijah (npr. Lot številka) izberite Vodenje artiklov 

po serijah. V tem primeru boste na teh artiklih ob 

prejemu morali vpisati tudi številko serije.

Kot Datum začetnega stanja zalog vnesete presečni 

datum začetnega stanja zalog v programu Minimax. 

Vrednotenje zalog je po metodi drsečih povprečnih cen. Po potrditvi Datuma 
začetnega stanja zalog se vam bo prikazal začetni vpis, kjer boste lahko vnašali 
začetno stanje. Če začetnega nimate, vseeno za zapis potrdite. 

4.

5.

6.



Ali boste imeli več skladišč? 

Če imate več (fizično ločenih) skladišč, je seveda nujno, da jih 

vodite posebej. 

Če blago prodajate v več poslovalnicah, si za vsako poslovalnico 

odprite svoje skladišče in določite, kako se bo zaloga v tem 

skladišču vodila in knjižila.

Kako odprete dodatna skladišča v Minimaxu, si poglejte v 

navodilih.

https://help.minimax.si/help/sifrant-skladisca


Kako voditi skladišče pri konsignaciji? 

V svoji trgovini prodajate umetniške slike (kar ni vaša primarna 

dejavnost). Od umetnika ste jih prejeli na konsignacijo. To 

pomeni, da so še vedno njegova last. Slike prodajate kupcem v 

svoji trgovini po prodajni ceni, ki jo vi določite. 

Da jih zaračunate, jih morate imeti v šifrantu artiklov. Da veste, 

koliko slik vam je umetnik dostavil, koliko ste jih prodali in koliko 

jih še imate na zalogi, morate imeti evidenco zalog. 

Konec meseca umetnika obvestite, koliko njegovih slik ste prodali 

in on vam slike zaračuna po svoji prodajni ceni.

Artikle na prejeti konsignaciji se v programu Minimax vodi samo 

po količini. To označite s kljukico na artiklu v šifrantu.

V tem primeru je pomembno, ali gre za prejeto ali izdano 

konsignacijo.  

PRIMER PREJETE KONSIGNACIJE: 



V tem primeru ste vi kot slikar, ki svoje slike ponuja različnim 

trgovcem, da jih prodajajo. Slik trgovcu ne prodate, ampak jih 

daste v konsignacijo. 

Da imate točno evidenco, v kateri trgovini imate posamezne 

slike in seveda njihovo vrednost, je smiselno, da vsako 

prodajno mesto ločite kot svoje skladišče. Ko določeni trgovini 

dostavite slike, naredite prenos med skladišči (izdajo iz 

svojega skladišča in prejem v skladišče njihove poslovalnice). 

Ko prejmete obvestilo, da so slike prodane, zmanjšate zalogo 

tistega skladišča in trgovcu slike zaračunate.

PRIMER IZDANE KONSIGNACIJE



ŠIFRANT ARTIKLOV

Urejen šifrant artiklov poenostavi spremljanje in vodenje 

zalog. To je še posebej velik izziv, če imate ali pa boste imeli 

veliko različnih artiklov.

ROČNI VNOS: Če imate malo artiklov, jih lahko vnesete 

ročno. To lahko naredite, kot je opisano v navodilih.

UVOZ ŠIFRANTA: Če pa imate širok asortima (veliko 

različnih artiklov), je smiselno, da šifrant artiklov uvozite 

preko Excelove preglednice v skladu z navodili.

2. UREJANJE ARTIKLOV

TIP ARTIKLA

Zelo pomembno je, da na artiklu določite pravilni Tip 

artikla.

Za trgovino je najbolj pogost tip artikla Blago, ki ga 

izberete na vseh artiklih, ki jih nabavljate in so namenjeni 

nadaljnji prodaji. 

1.

2.

https://help.minimax.si/help/vnos-artikla.
https://help.minimax.si/help/sifrant-artikli-navodila-za-uvoz-v-minimax-excel


CENA ARTIKLA 

Pozorni morate biti tudi pri vnašanju prodajne cene 

artikla, ki je lahko brez ali z DDV. To je odvisno 

predvsem od tega, kdo so naši kupci. 

3.

4. OBDOBJE ZA DDV

Če je organizacija zavezanec za DDV, morate pri 

obdobju za DDV izbrati, ali se bo DDV prodajni ceni 

prišteval oziroma bo DDV že vključen v prodajno ceno.



3. ZAČETNO STANJE

ZAČENJATE NA NOVO 

Na začetku vodenja zalog je nujen vnos stanja obstoječih 

zalog v skladišču. Če začenjate na novo oziroma prej niste 

poslovali z zalogami, začetno stanje potrdite s stanjem 0 

(tako aktivirate prazno skladišče).

ZALOGO V SKLADIŠČU ŽE IMATE

Če pa imate na presečni datum v skladišču že obstoječo 

zalogo, morate za posamezno skladišče vnesti količino in 

nabavno ceno vseh artiklov, ki so na zalogi na presečni 

datum.

UVOZ ZAČETNEGA STANJA

Če imate na presečni datum veliko različnih artiklov, je 

možen uvoz začetnega stanja preko Excelove preglednice.

1.

2.

3.

Če začetno stanje uvažate, morate 
najprej vnesti ali uvoziti šifrant 
artiklov. Pri ročnem vnosu začetnega 
stanja lahko artikle vnašate sproti. 

https://help.minimax.si/help/zacetno-stanje-zalog-navodila-za-uvoz-v-minimax-excel


PREJEM OD STRANKE (DOBAVITELJA). 

Blago za nadaljnjo prodajo, ki ga prejmete od dobavitelja, 

vnesete v program z dokumentom, ki se imenuje prejem. Za 

vnesene artikle se poveča stanje zalog. 

PREJEM IZ (DRUGEGA) SKLADIŠČA

V primeru, da vodite več skladišč, lahko artikle med skladišči 

premikate. S to vrsto prejema, se v izbranem skladišču 

zalog poveča zaloga, zmanjša pa se v skladišču, od koder 

robo premikate. To lahko naredite, kot je prikazano v 

navodilu. 

VRAČILO IZ SKLADIŠČA DOBAVITELJU

Negativni prejem (vračilo dobavitelju): Če morate zalogo iz 

kateregakoli razloga vrniti dobavitelju, to vnašate kot 

prejem z negativnimi količinami vrnjenih artiklov.

4. PREJEM IZDELKOV 

1.

2.

3.

Povečanje zalog v skladišču zabeležimo v Minimaxu s prejemom. 

https://help.minimax.si/help/vnos-novega-prejema
https://help.minimax.si/help/prenos-med-skladisci
https://help.minimax.si/help/vracilo-blaga-dobavitelju-negativni-prejem


Vsak program ima svoj način delovanja. 

V Minimaxu uporabljamo naslednje izraze: 

Fakturna cena
brez DDV  

Nabavna cena brez 
odštetih morebitnih 

popustov in brez 
DDV-ja

Fakturna cena
Nabavna cena brez 
odštetih morebitnih 

popustov.

% popusta
Morebitni odstotek 

popusta, ki ga 
priznava dobavitelj na 

vneseni artikel.

Nakupna cena
Program samodejno 

izračuna nakupno 
ceno. Gre za ceno z 

upoštevanim 
rabatom.

Nabavna cena
Program samodejno 

izračuna nabavno 
ceno. Gre za ceno z 

upoštevanim 
rabatom in dodanimi 

odvisnimi stroški. % marže
Program iz vnesenih podatkov samodejno izračuna 
odstotek marže. Podatek lahko ročno popravimo.

Prodajna cena
Če je prodajna cena že vpisana v meniju šifranti > 

artikli, potem program cene ne računa (jo le 
prepiše), izračuna pa maržo.

Če pa je na artiklu vnesena marža, prodajne cene 
pa ni, program izračuna prodajno ceno. Prodajna 

cena ne upošteva zneska DDV-ja.

Prodajna cena z 
DDV

Gre za prodajno ceno 
z upoštevanim DDV.

Vrednost
Program samodejno 

izračuna nabavno 
vrednost prejema 

artikla na posamezni 
vrstici.



IZDA JA KUPCU

Ko odpremite blago iz skladišča in ga izdate kupcu, 

vnesete izdajo in izpišite Dobavnico. S tem se zmanjša 

zaloga v skladišču.  

5. IZDA JA ARTIKLOV IZ ZALOGE

IZDA JA V (DRUGO) SKLADIŠČE 

V primeru, da vodite več skladišč, lahko blago premikate 

med skladišči. S to vrsto izdaje zmanjšamo zalogo v 

skladišču in ga povečate, kamor blago premikate.

KUPEC BLAGO VRNE V SKLADIŠČE

V primeru, da vam kupec vrne kupljeno blago (oz. ne 

prevzame poslane pošiljke), ne vnašate prejema, 

temveč izdajo z negativno količino vrnjenih artiklov. 

Kupcu morate izstaviti tudi dobropis.

1.

2.

3.

Z izdajo se stanje zalog v skladišču znižuje. Poznamo več podvrst 

izdaj:

https://help.minimax.si/help/vnos-nove-izdaje
https://help.minimax.si/help/prenos-med-skladisci
https://help.minimax.si/help/kupec-vrne-izdano-blago-negativna-izdaja


Če prodajate take vrste artiklov, ki jih uporabljate tudi pri 

opravljanju svoje dejavnosti (npr. v trgovini prodajate oblačila, 

med katerimi izberete tudi delovno oblačilo za prodajalce), 

naredite izdajo lastne rabe. 

Program s tem zniža zaloge v skladišču in pripravi temeljnico. 

Pri vnosu lastne rabe izberete konto glede na to, zakaj boste to 

blago porabili. 

6. EVIDENTIRANJE LASTNE RABE

PRIMER 1: Če prodajate vrtalne stroje in 

vzdrževalec potrebuje en vrtalni stroj iz 

prodajalne, bo ta konto predstavljal osnovno 

sredstvo, torej se zmanjša vrednost zalog in 

poveča vrednost osnovnih sredstev. 

PRIMER 2: Če prodajate čistila in vzamete čistilo s 

police za lastno uporabo, bo to strošek 

potrošnega materiala oziroma čistil, če jih vodite 

na namenskem kontu.

https://help.minimax.si/help/kako-uredimo-izdajo-lastne-rabe


7. INVENTURA

Z inventuro ugotovite dejansko stanje zalog v skladišču in nato 

na podlagi tega popisa uskladite stanje zalog v 

računovodskem programu.  

Zakonodaja narekuje, da morajo podjetja najmanj enkrat letno 

izvesti inventuro in uskladiti stanje v poslovnih knjigah. 

Inventuro v Minimaxu naredite v skladu z navodili. 

https://help.minimax.si/help/inventura-zalog


Natisnite inventurno listo s seznamom artiklov v skladišču. 

V skladišču preštejte blago, stehtate, zmerite in vpišite na 

inventurno listo pri posameznem artiklu. Podatke o 

dejanskem stanju zalog vnesete v dokument „Inventura“ v 

Minimaxu. 

Ko inventuro potrdite, bo Minimax povečal ali zmanjšal 

zalogo posameznih artiklov glede na dejansko stanje. 

Hkrati pripravi temeljnico, ki vsebuje knjiženje rezultata 

inventure in te vrednosti uskladi še na kontih, kjer se ti 

artikli vodijo v knjigovodstvu. Poknjiži tudi skupni DDV od 

inventurnih mankov.

Temeljnica inventure se pripravi kot osnutek, zato da lahko 

računovodja uredi in ustrezno prilagodi vrednosti DDV-ja 

glede na dovoljeni kalo in ostale oprostitve v zvezi z DDV-

jem na inventuri.

Postopek inventure

1.

2.

3.



8. PREGLEDI IN POROČILA 

1. Če spremljate zaloge, lahko pravočasno naročite artikle. 

2. Spremljate, kateri artikli ostajajo in na primer z akcijo 

pospešite njihovo prodajo. 

3. S sprotnim nadzorom zalog lahko tudi vidite, če imate 

mogoče kakšno „pozabljeno“ blago.

4. Lažje spremljate, če vam morda blago kradejo. 

5. Sproti lahko urejate vse evidence (na primer ali so bile 

vse izdajnice pravilno in pravočasno izdane).

S filtrom lahko zalogo preverjate po posameznem artiklu, 

njegovi seriji ali stanju zalog v določnem skladišču, še posebej, 

če je skladišč več. 

Primerjate lahko tudi skladišča maloprodaje in veleprodaje. 

Prav tako lahko spremljate, kako uspešna je bila prodaja na 

konsignacijo.  

STANJE ZALOG1.

Priporočljiv je sprotni nadzor nad stanjem zalog. Razlogov, 
zakaj spremljati zaloge, je več in sicer: 



Zbir po artiklih prikazuje podatke po artiklih, dodatno je 
mogoče filtrirati podatke po posameznem artiklu, obdobju 
ali skladišču. 

Promet po posameznem artiklu spremljamo na Kartici artikla, kjer 
je kronološki pregled vseh dogodkov, povezanih z izbranim 
artiklom. 

KARTICA ARTIKLA

ZBIRI

2.

3.



PREVZEMNI LIST 

Trgovec mora na prodajnem mestu zagotoviti pristojnim 

inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:

• številko in datum prevzemnega dokumenta,

• ime dobavitelja,

• številko in datum dobaviteljevega dokumenta,

• ime, mersko enoto in količino blaga,

• prodajno ceno blaga,

• podatke o spremembi prodajne cene blaga.

V ta namen se pri vodenju zalog uporabljata dva 

dokumenta. Prvi je prevzemni list, ki vsebuje vse 

zakonsko zahtevane podatke, razen spremembe prodajne 

cene.

Za spremembo prodajne cene se uporablja dokument 

"Sprememba cene", ki ponazarja staro in novo prodajno 

ceno posameznega artikla, ter količino, za katero vodimo 

zalogo.

4.



9. PREHOD V NOVO LETO V ZALOGAH

Ko imamo za določeno poslovno leto vnesene vse prejeme, 

vse izdaje in potrjeno inventuro, lahko naredimo Prehod v 

novo leto v zalogah. Ta prehod moramo narediti pred 

začetkom letnih obdelav v knjigovodstvu. Po njem je 

popravljanje dokumentov za nazaj onemogočeno. 

Minimax samodejno pripravi novo začetno stanje za novo 

poslovno leto.

Pri prehodu sledimo navodilu. 

https://help.minimax.si/help/kako-pravilno-zakljucim-leto-na-zalogah


31

Minimax poenostavi 
sodelovanje z računovodjo 



Sodelovanje z računovodjo 

Navadno za zaloge skrbi podjetnik, saj le v podjetju vejo, kaj so 

nabavili, prodali … Za knjigovodski del vodenja zalog pa po 

navadi skrbi računovodja. Minimax omogoča povezavo med 

njima tako, da delata na isti bazi podatkov oziroma na istih 

dokumentih brez pretipkavanja. 

PRED ZAČETKOM SE POGOVORITE SE Z 

RAČUNOVODJO 

Ker ima vsak premik, vsako dogajanje na zalogah tudi vpliv 

na knjigovodstvo, svetujemo, da se podjetnik pred 

začetkom dela z zalogami posvetuje z računovodjo. 

Priporočamo, da skupaj preverita celotni proces vodenja 

zalog skozi program in uskladita nastavitve za samodejno 

knjiženje.



PREDNOSTI ZA PODJETNIKA 

Zaradi ažurnega dela računovodstva ima vedno usklajeno 

knjigovodsko stanje zalog.  

Ker imata z računovodjo vpogled v iste podatke, mu lahko 

računovodja bolj kakovostno svetuje. 

Podjetniku ni treba prenašati ali pošiljati dokumentov do 

računovodstva, saj jih računovodja dobi v programu.  

PREDNOSTI  ZA RAČUNOVODJO 

Na podlagi podatkov, ki jih vnese podjetnik, ima vse 

poslovne dogodke, povezane z zalogami, samodejno 

poknjižene.

Računovodja lahko sproti pregleduje evidentiranje zalog s 

strani podjetnika. Tako lahko ažurno zazna morebitne 

napake in pravočasno opozori nanje. 

Ker ima vpogled v podatke zalog, lahko lažje svetuje glede 

njihove optimizacije in s tem vpliva na rezultat poslovanja. 

Zakaj uporabljati en program



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_zaloge_trgovina&utm_campaign=predstavitev


Program Minimax njegovi uporabniki z veseljem priporočajo 

svojim prijateljem in znancem. Zato smo uvedli tudi 

priporočilo, s katerim želimo zahvaliti za zaupanje. Provizijo 

pa lahko prejmete, četudi niste uporabnik Minimaxa, imate 

pa svoje podjetje. 

KAKO DO PROVIZIJE?

Provizijo prejmete, ko stranko priporočite, še preden sama 

stopi v stik z nami. Provizija pa velja tudi, ko nam stranka ob 

prvem stiku pove, da ste jo vi priporočili ali napotili na katero 

izmed naših brezplačnih predstavitev. 

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 jih priporočili in so tudi plačniki. Ko prenehajo s 

plačevanjem, se prekine tudi izplačilo provizije.  

KOLIKO ZNAŠA PROVIZIJA? 

Provizijo računamo glede na znesek uporabnin, ki jih plačujejo 

naročniki, ki ste jih priporočili.  

https://www.minimax.si/provizija?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zaloge_trgovina&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_zaloge-trgovina&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_zaloge_trgovina&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.


