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Cenik Saop Minimax  

Saop d.o.o. je avtor in ponudnik spletnega računovodskega programa Minimax. Plačniki so računovodski 

servisi in podjetja, ki vodijo lastno računovodstvo ali samo dele svojega poslovanja. Pridobitelj licence in 

podlicence ima lahko neomejeno število registriranih uporabnikov, sočasno pa lahko dela toliko 

uporabnikov, kolikor ima licenc.  

 

Paketi licenc 

Paketi RAČUNOVODSTVO so namenjeni računovodskim servisom in organizacijam z lastnim 

računovodstvom. Vsebujejo vse funkcije programa, vključno s knjigovodstvom z letnimi obdelavami. 

Računovodski servis z licenco Maksi računovodstvo lahko dodeljuje dostop svojim strankam (podlicence) 

ali se povezuje s svojimi strankami (organizacijami), ki so same plačniki za paket Mini računovodstvo ali 

katerega od paketov POSLOVANJE.  

 

Paketi POSLOVANJE vsebujejo različen nabor funkcij za vodenje poslovanja. Vse pakete je mogoče 

uporabljati samostojno, smiselna pa je povezava z računovodjo, ki uporablja Minimax, saj si s tem 

zagotovite popolnejši pregled nad poslovanjem ter poenostavite izmenjavo dokumentov in informacij 

med podjetnikom in računovodjo. 
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 POSLOVANJE RAČUNOVODSTVO 

 
Izdani 

računi 

Mikro 

poslovanje 

Mini 

poslovanje 

Maksi 

poslovanje 

Mini 

računovodstvo 

Maksi 

računovodstvo 

Letni obračun/ 

Mesečni obračun 

(cena na mesec) 

11 EUR 

12 EUR 

17 EUR 

18 EUR 

22 EUR 

24 EUR 

33 EUR 

35 EUR 

44 EUR 

45 EUR 

Ni možnosti 

58 EUR 

Število 

organizacij 
1 1 1 1 1 9 

Izdani računi, 

dobropisi, 

avansni računi, 

dobavnice 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Predračuni 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

E-računi 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Davčno potrjeni 

računu ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Prejeta naročila 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Prejeti računi  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Bančni izpiski  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Plačilni nalogi   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Potni nalogi  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Blagajniško 

poslovanje 
  ✓  ✓  ✓  ✓  

Osnovna 

sredstva 
  ✓  ✓  ✓  ✓  

Delovni nalogi za 

storitve 
  ✓  ✓  ✓  ✓  

Izdana naročila   ✓  ✓  ✓  ✓  

Plače, prispevki 

zasebnika in 

drugi osebni 

prejemki 

   ✓  ✓  ✓  

Zaloge    ✓  ✓  ✓  

Enostavna 

proizvodnja 
   ✓  ✓  ✓  

Intrastat    ✓  ✓  ✓  
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Dvostavno 

knjigovodstvo 
    ✓  ✓  

Obračun DDV     ✓  ✓  

Letne obdelave     ✓  ✓  

Statistična 

poročila (med 

letom) 

    ✓  ✓  

Davek na 

finančne storitve 
    ✓  ✓  

FRP - Finančna 

razkritja 

poslovanja 

    ✓  ✓  

Knjiženje izdanih 

računov in 

iztržkov 

    ✓  ✓  

Obračun storitev 

računovodskega 

servisa 

     ✓  

Nabiralnik za 

dokumentacijo ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Pregledovanje 

poslovnih in 

knjigovodskih 

podatkov 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

API 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Mobilna 

aplikacija ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Dodatni sočasni 

uporabnik 

Letni obračun/ 

Mesečni obračun 

(cena na mesec) 

5 EUR 

6 EUR 

5 EUR 

6 EUR 

5 EUR 

6 EUR 

5 EUR 

6 EUR 

10 EUR 

11 EUR 

Ni možnosti 

35 EUR 

Dodatna 

organizacija  

(od 10. dalje) 

Ni možnosti Ni možnosti Ni možnosti Ni možnosti Ni možnosti 
3 EUR/ 

organizacijo 

 

Cene so brez DDV in veljajo za mesečni najem.  
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Računovodski servis plača za prvega uporabnika Maksi računovodstva 58 EUR in 35 EUR za vsakega 

nadaljnjega sočasnega uporabnika. Prvih devet (9) strank računovodskega servisa ali podjetja je vključenih 

v ceno, od desete (10) dalje se plačuje po 3 EUR za vsako organizacijo.  

 

Računovodski servis lahko omogoči svojim strankam tudi brezplačno pregledovanje podatkov preko 

spletne in mobilne aplikacije. Ta omogoča tudi brezplačno pošiljanje prejetih računov v spletno aplikacijo.  

 

V paketih z izdanimi računi je vključenih 300 računov na organizacijo mesečno. Od 301. računa dalje se 

vsak račun zaračuna po 0,03 EUR + DDV. V paketih z obračunom plač je vključenih 30 plač na organizacijo 

mesečno. Od 31. plače dalje obračun plače zaračunava po 0,40 EUR + DDV.  

 

Če ni izbrana nobena plačljiva licenca, se zaračunava hramba podatkov v višini 15 EUR + DDV. 

 

Način plačevanja 

Saop d.o.o. izstavlja račune mesečno ali letno (razen za paket Maksi računovodstvo) samo plačnikom 

(pridobiteljem licence).  

 

Pri mesečnem obračunu se računi izstavljajo mesečno za pretekli mesec. Obračuna se največja izbrana 

licenca in največje število licenc v preteklem mesecu.  

 

Pri letnem obračunu se licenčnina obračuna konec prvega meseca (po izbiri letnega obračuna) za 

skupno 12 mesecev.  

 

V primeru nadgradnje paketa se v mesecu po izbiri večjega paketa naredi poračun in izstavi nov račun 

za naslednjih 12 mesecev.  

 

Prehod na vrednostno nižji paket, zmanjšanje števila licenc in/ali preklop z letnega na mesečni obračun 

licenčnine je mogoč v 30 dneh pred iztekom 12-mesečnega obdobja, za katerega je bila obračunana in 

plačana licenčnina. Administrator dobi 30 dni pred iztekom 12-mesečnega obdobja obvestilo na svoj e-

naslov. 

 

V primeru nadgradnje paketa in preklopu z letnega na mesečno plačevanje se za že plačano licenčnino 

za preostale mesece naredi poračun in temu primerno zamakne začetek plačevanja mesečne licenčnine 

(do izrabe).  

 

V primeru prekinitve licenčne pogodbe pred iztekom 12 mesecev, se že plačana letna licenčnina ne vrača. 
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Brez skritih stroškov 

VSE LICENCE VKLJUČUJEJO   

Nadgradnje programa   

(vsebinske, zakonodajne, tehnične)   
 

Dnevno arhiviranje podatkov  

  
 

Vzdrževanje sistemskih šifrantov     

Navodila za delo s programom  

(e-priročnik, pogosti primeri, video navodila)   
 

Podpora pri delu s programom   

(preko zahtevkov neposredno iz programa)      
 

 

 

Hramba arhiviranih podatkov (opcijsko) 

Podatki se v sistemu Minimax hranijo 5 poslovnih let, nato pa se podatki arhivirajo. Plačnik lahko izbere 

hrambo v arhivu Minimax ali pa si pa si podatke prenese na svoj računalnik in sam skrbi za varno hrambo. 

V primeru, da se plačnik odloči za uporabo arhiva v Minimaxu, se ta plačuje glede na število arhiviranih 

organizacij. 

 

Obračunava se hramba arhiviranih organizacij, ki so starejše od 6 poslovnih let glede na trenutno 

koledarsko leto. 

 

Do 5 arhiviranih organizacij 1 EUR/mesec 

Od 6 do 20 arhiviranih organizacij 1,5 EUR/mesec 

Več kot 21 arhiviranih organizacij 2 EUR/ mesec 

 

 

Cene so brez DDV in veljajo za mesečni najem. Arhiviranje poslovnih let je na željo stranke možno tudi 

pred petimi leti, vendar to ne vpliva na plačljivo storitev hrambe arhiviranih podatkov. 
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Dodatne storitve 

STORITVE    

Kilometrina in čas na poti   0,55 EUR/km  

Projektiranje, programiranje, dela na podatkovni bazi   61,00 EUR/uro  

Tehnična pomoč   61,00 EUR/uro  

Uvajanje v delo s programi in nastavitve programa   61,00 EUR/uro  

Dodatno uvajanje  61,00 EUR/uro  

Oblikovanje izpisov   61,00 EUR/uro  

Oblikovanje poročil  61,00 EUR/uro  

Svetovanje (v vezi z zakonodajo in organizacijo poslovanja, kompleksnejša 

vprašanja, katerih odgovor zahteva več kot 15 minut)  
61,00 EUR/uro  

Zahtevana telefonska podpora  

(obračunski interval je minuta) 
61,00 EUR/uro 

Vzpostavitev dostopa do podatkov organizacij (po poravnavi zapadlih 

pogodbenih obveznosti) 
30 EUR  

Sprememba osnovnih podatkov uporabniškega računa 30 EUR  

Sprostitev zasedene licence  

(namesto administratorja plačnika oz. organizacije) 
30 EUR  

Prenos podatkov organizacije na novega plačnika Minimax  

(pri prenosu nad 10 organizacij se cena določi individualno)   
100 EUR  

Pošiljanje računa za obračun mesečne licenčnine po pošti  2 EUR  

            

           V cene ni vštet DDV. 

 

Dodatne storitve se obračunavajo na podlagi vnaprejšnjega dogovora s stranko. Najmanjša obračunska 

enota za storitve, ki se obračunavajo na podlagi posamezne urne postavke, je 0,5 ure. Delo po 17. uri (na 

željo stranke) se zaračuna 35 % več kot vrednost ure svetovalca oziroma tehničnega svetovalca. Delo ob 

sobotah in nedeljah (na željo stranke) se zaračuna 50 % več kot vrednost ure svetovalca oz. tehničnega 

svetovalca. Vrednost kilometrine in časa na poti se zaračunava v višini 0,55 EUR/kilometer od sedeža Saop 

oz. od partnerja.  

 

Za več informacij nas pokličite na 080 14 50 ali pišite na info@minimax.si. 

 

Cenik storitev Saop velja od 1. 8. 2022 naprej.  

mailto:info@minimax.si

