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NAVODILA  ZA  UPORABO   PROGRAMA  

PRODAJNA BLAGAJNA 





 
Pred vami so navodila za uporabo programa PRODAJNA BLAGAJNA. Program omogoča 

izdajo in vodenje računov maloprodajne ali gostinske blagajne, ter izpis dnevnega zaključka. 

 

Za vstop v program se moramo najprej prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

Šifra blagajne je ponavadi definirana v šifrantu uporabnikov in se sama ponudi. 

Program ponuja računalnikov sistemski datum. Če ta ni ustrezen, ga pretipkamo. 

 

 

 
 

 

Program je razdeljen na 4 zavihke – to so Osnovno - Računi, Šifranti in nastavitve, 

Vzdrževanje in O programu. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Standardne funkcionalnosti 

 

V programu  je poenotena  uporaba najpogostejših funkcij, kot so Tiskanje, Brisanje, Novi 

vnos, Iskanje, Urejanje(Sortiranje), prenos v MS Excel.  

 

  Ikona Tiskanje omogoča izpis dokumenta ali tabele na tiskalnik . 

 

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (ponavadi v preprostih šifrantih)  ali ikono  

Novi ,  ki odpre prostor za vnos novih podatkov.  

 

S klikom ikone V podatke   pridemo v okno za  popravljanje podatkov. 

 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. Nato v 

polje zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono 

Iskanje  .  

 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone.  

  

Brisanje zapisa (kadar je dovoljeno) izvedemo s klikom ikone Brisanje  . Pri računih 

brisanje ni možno, ob kliku te ikone se izvrši storniranje (račun se označi kot neveljaven). 

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov iz tabele v MS Excel . 

 

Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa). Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu kupca 

ali artikla .. ) lahko izbor, ki se ponuja , omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in 

pritisnemo tipko Enter. Če vnesemo npr. 'kruh' in pritisnemo Enter, se bodo ponudili vsi tisti 

artikli, ki imajo v nazivu besedo 'kruh'. 

 

 Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko 

popravljamo in  dopolnjujemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.OSNOVNO - RAČUNI 

 

V izbiri Osnovno – Računi, imamo najbolj in najpogosteje uporabljene funkcije: Prodaja, 

Zaključek blagajne, katalog artiklov, Partnerji, Stanje zaloge, Pregled računov ter Poročila in 

prenosi. 

 

PRODAJA 

 

 
 

V oknu, v  katerem izdajamo račune, je množica podatkov, vendar pri običajni prodaji 

vnašamo (ali odčitamo) le artikel, po potrebi vnesemo količino (če je različna od 1) in procent 

popusta. Šifro artikla lahko izberemo iz šifranta. 

To naredimo tako, da vnesemo prvih nekaj črk naziva artikla, nato kliknemo puščico ob polju 

vnosa. Odpre se okno z artikli, ki ustrezajo začetku naziva. Z dvoklikom iz tabele izberemo 

pravega.  

 

Na polje za količino in/ali rabat pridemo iz polja  artikla  s pomočjo tipke TAB ali s pomočjo 

miške. 

 

Kadar izdajamo 'originalen' račun, vnesemo šifro kupca. Če je ta vnesen v šifrant poslovnih 

partnerjev, se njegovi podatki izpišejo na zaslon, sicer vnesemo še naslov in davčno številko. 

Šifro kupca najlažje poiščemo tako, da vnesemo prvih nekaj črk naziva, nato kliknemo 

puščico ob polju vnosa. Odpre se okno s poslovnimi partnerji, ki ustrezajo začetku naziva. Z 

dvoklikom iz tabele izberemo ustreznega.  

 

 

 

 



Gumbi na dnu okna nam omogočajo naslednje: 

 

F1  Popust – odpre se polje, v katerega lahko vnesemo  popust na celoten račun 

F2  Prodajalec – postavimo se v polje prodajalec, če ga želimo spremeniti 

F5  Kupec – postavimo se v polje za vnos kupca 

F10 Miza – postavimo se v polje za vnos mize 

 

Uporabi zadnjih treh gumbov se lahko izognemo s klikom v ustrezno polje za vnos. 

 

F8   Originalen račun – izpiše se račun s podatki o kupcu, v obliki za davčnega zavezanca 

F11 Zaloga - Odpre se okno s prikazom artiklov z zalogo in ceno  

F12 Zaključek računa – račun zaključimo in izpišemo 

 

Namesto gumbov lahko uporabljamo tudi  »F« tipke, ki so napisane na gumbih. 

 

Če imamo vklopljen sprotni izpis računa, se prodani artikli sproti izpisujejo, z zaostankom 

enega artikla, tako da lahko v primeru napake zadnji artikel še storniramo. Uporabimo gumb 

storno zadnjega artikla, ki postane viden  kadar je ta akcija možna. 

Ko račun zaključimo, vnesemo še plačilna sredstva. 

 

 
 

 

 

Če v polje znesek vnesemo višji znesek od vrednosti za plačilo, se izračuna in prikaže znesek 

za vračilo. 

 

 

PREGLED RAČUNOV 

 

V pregledu računov vidimo seznam izdanih računov z osnovnimi podatki računov. Če 

izberemo polje Prikaz postavk, vidimo vsebino izbranega računa, z artikli, količino in ceno. 

Izbrani račun lahko ponovno izpišemo, izpišemo račun v obliki za davčnega zavezanca in 

dobavnico ali po potrebi naredimo popravek plačilnih sredstev (glej gumbe na vrhu okna). 

 



 
 

 

 

ZAKLJUČEK BLAGAJNE 

 

Ob koncu prodaje  vsak dan zaključite blagajno! Po zaključku izpišete  dnevni obračun 

blagajne.   

Na zaključeni blagajni isti dan ni več možno prodajati! Če bi bilo to vendarle potrebno, 

izberite drugo blagajno ali drugi datum. 

 



 

POROČILA IN PRENOSI 

 

Dnevno poročilo o prodaji (dnevnik prodaje) lahko izpišemo za izbran dan ali dneve (od –do), 

za posamezno blagajno ali združeno za vse blagajne. Izberemo lahko še posameznega kupca 

in vrsto prodaje. 

 

 
 

Pred izpisom lahko v naslednjem oknu izberemo tiskalnik, število kopij,  … Namesto izpisa 

na tiskalnik lahko izberemo tudi zaslonski pregled ali zapis v pdf datoteko ali v MS Excel. 

 

 

 
 



 II.  ŠIFRANTI IN NASTAVITVE  

  

Tehnična uporaba šifrantov in nastavitev je zelo preprosta. 

 

Poenotena je uporaba najpogostejših funkcij v tabelah s podatki, kot so Novi vnos, Brisanje, 

Iskanje, Urejanje(Sortiranje), Tiskanje, Prenos v MS Excel. V orodni vrstici nad tabelo so 

nanizane ikone, ki prožijo ustrezne funkcije.  

Za nov vnos uporabimo ikono Dodaj     (po navadi v preprostih šifrantih v tabelah), ki 

odpre novo vrstico v tabeli  ali ikono Novi ,  ki odpre okno za vnos novih podatkov (pri 

vsebinsko obsežnejših šifrantih). 

S klikom ikone V podatke   pridemo v okno za  popravljanje podatkov (pri vsebinsko 

obsežnejših šifrantih). 

Po večjih tabelah podatke iščemo tako, da kliknemo v stolpec, v katerem želimo iskati. V 

polje zraven ikone za  Iskanje   vnesemo podatek, ki ga iščemo. Nato kliknemo ikono 

Iskanje  .  

 

 
 

Urejanje  (Sortiranje) po posamezni koloni dosežemo tako, da kliknemo v glavo kolone. Npr. 

če želimo sortirati po nazivu, kliknemo v glavo tabele v 'Naziv'. Če kliknemo še enkrat, se 

izbor obrne (iz naraščajočih vrednosti v padajoče). 

  

Brisanje zapisa izvedemo s klikom ikone Brisanje  .  

 

Ikona Excel     nudi možnost zapisa podatkov v MS Excel . 

 

 

Ikona Čitanje-Pisanje  omogoča zaščito podatkov pred naključnim spreminjanjem.  Ikona ob 

kliku spremeni obliko. Če je vklopljeno Čitanje  , spreminjanje podatkov v tabeli ni 

možno. Če je vklopljeno Pisanje  , lahko podatke v tabeli popravljamo. 

      

 

Pri vnosu podatkov,  ki so podprti s šifrantom,  lahko šifre izbiramo v spustnem menuju 

(kliknemo puščico ob polju vnosa). Kadar je na voljo mnogo podatkov (npr. pri vnosu 

partnerja)  lahko izbor omejimo,  tako da vnesemo začetek naziva in pritisnemo tipko Enter. V 

izbor se ponudijo ustrezni. 

 



Kadar je ob polju za vnos  gumb  , nas  pripelje v ustrezni šifrant, ki ga lahko popravljamo 

in  dopolnjujemo. 

 

 Ikona Tiskanje nam omogoča izpis  na tiskalnik. 

 

V tabelah je omogočeno tudi filtriranje podatkov. Postavimo se na polje, na katerem želimo 

ostaviti filter  ter pritisnemo desni miškin gumb. Odpre se priročni menu, v katerem 

izberemo'Filter glede na vsebino'. 

 Filter odstranimo tako, da pritisnemo desni gumb miške in izberemo 'Odstrani filter'. 

 

 

Za vsebino šifrantov naj skrbi le pooblaščena oseba. 

 

PRODAJALCI/PRODAJALKE 

 

 
 

Vnesemo ime uporabnika ter geslo za prijavo, nivo in številko blagajne. Z nivojem je možno 

omejiti dostop do posameznih akcij. Običajen uporabniški nivo je 01. 

 



OSNOVNA NASTAVITEV BLAGAJN 

 

 
 

Za vsako blagajno vnesemo v posamezno vrstico  številko blagajne, vrsto prodaje ki se naj 

ponuja (glej šifrant vrst prodaje v programu prodajni center),  osnovno skladišče iz katerega 

se na tej blagajni prodaja, številko zadnjega izdanega računa na tej blagajni ( s tem se krmili 

številčenje računov). 

 

TISKALNIKI 

 

 
 

Tukaj se definirajo lastnosti tiskalnikov. Običajno se nastavijo ob inštalaciji ob pomoči 

strokovnjaka. 



 

 

GLAVA IN ZAKLJUČNO BESEDILO  

 

 
 

To je preprost urejevalnik besedil, ki ga uporabimo za oblikovanje zaključnega besedila na 

računu. Za urejanje besedila so na voljo naslednja orodja: 

 

- NASTAVITEV BARV- omogoča izbiro različnih barv za besedila, 

 

- NASTAVITEV PISAVE- omogoča izbiro različnih pisav, 

 

- NASTAVITEV VELIKOSTI PISAVE-omogoča različne velikosti pisave, 

 

  KREPKO- besedilo označi kot debelejši tisk,      

 

 PODČRTANO- besedilo označi podčrtano. 

 

Za kopiranje in prilepljenje besedila uporabljamo ukaza Kopiraj  in Prilepi . Besedilo 

skopiramo tako, da z miško kliknemo začetek besedila,  držimo gumb da se besedilo označi z 

drugo barvo in ga spustimo ob koncu izbranega besedila. Nato kliknemo  gumb Kopiraj , se 

postavimo na mesto, kamor želimo izbrani del besedila prilepiti, in kliknemo gumb Prilepi. 



Dele besedila lahko kopiramo tudi v drugih Windows aplikacijah in prilepimo k 

oblikovanemu besedilu. 

 

Ko je besedilo oblikovano, ga shranimo v datoteko s pomočjo gumba Shrani  .  Z gumb 

Čitaj   včitamo vsebino poljubne datoteke.  

 

 

PLAČILNA SREDSTVA 

 

 
 

To je šifrant, v katerem so navedena plačilna sredstva, ki jih ob prodaji sprejemamo. Vnesemo 

šifro  in opis. 

 

 



III. VZDRŽEVANJE 

  

 Optimizacija podatkovnih baz  

 

Optimizacija podatkov obnovi podatke ob morebitnih okvarah zaradi izpada 

električnega toka, izpada delovanja računalnika ali mreže. Do okvar prihaja relativno redko in 

v večini primerov s klikom gumba 'Optimizacija podatkovnih baz' rešimo okvaro.  

 

 

Posodobitev programa 

 

Uporabniki  lahko s klikom gumba 'Posodobitev programa' avtomatizirano in nadvse 

preprosto preko interneta sami naložijo zadnjo posodobljeno različico programa in izpisov.  

 

Arhiviranje podatkov 

 

Ob inštalaciji programa se dogovorimo o načinu arhiviranja podatkov. Običajno se 

uporabniki odločijo za arhiviranje podatkov na drug disk v lokalnem omrežju ali  na zunanji 

disk ali na USB ključek. Tako povežemo gumb 'Lokalno arhiviranje podatkov' z akcijo 

arhiviranja na izbrani medij.  

Za arhiviranje na CD ali DVD morajo uporabniki občasno poskrbeti sami. Na 

CD ali DVD je priporočljivo shraniti vsebino delovnega imenika (ki je razviden v 

zavihku 'O programu').  

 

 

Arhiv na Miring FTP 

 

'Arhiv na Miring FTP'  je dodatna, plačljiva opcija, zagotavlja pa dodaten zunanji 

arhiv podatkov (na našem strežniku). 

 

 

  



IV. O PROGRAMU 

 

 

 
 

 

V zavihku 'O programu' so vidni podatki o različici programa, namestitvi in o 

registraciji. Če program še ni registriran (dokončna registracija se izvrši po dokončnem 

plačilu), ga registrirate s klikom na gumb 'Registracija'.  

 

 
 

Nato pokličete Miring ter sporočite serijsko številko. Prejmete registrsko številko, ki 

jo vnesete v polje 'Registrska številka'. Tako je registracija opravljena in program bo 

neomejeno deloval. 

 

 

 

 

 




         Maribor 1.12.2015 

NADGRADNJA PROGRAMA PRODAJNI CENTER – GOTOVINSKA BLAGAJNA 

- Davčno potrjevanje gotovinskih računov 

 
Od 2.1.2016 je potrebno vse gotovinske račune ob izdaji davčno potrditi. Davčno potrjevanje 
računov zahteva povezavo z internetom, saj se za vsak račun izračuna njemu lastna številka, tako 
imenovana zaščitna oznaka izdajatelja (ZOI), ki se skupaj z osnovnimi podatki računa pošlje na 
FURS, od koder se povratno prejme enkratna identifikacijska oznaka (EOR), ki mora biti izpisana na 
računu.  
Tiskalnik za izpisovanje računov mora imeti Windows grafični gonilnik ali strojno podprt izpis črtnih 
kod, kajti na izpisu računa se izpiše tudi QR koda z osnovnimi identifikacijskimi podatki računa.  
V posodobljenem programu Prodajni center / Prodajna Blagajna je dodan nov gumb 'Potrjevanje 
gotovinskih računov', v zavihku 'Šifranti in nastavitve', v podzavihku 'Nastavitve'. Tu so zbrane 
potrebne nastavitve za davčno potrjevanje računov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NASTAVITVE 
 

 
 
Za davčno potrjevanje je potrebno na vsak računalnik-blagajno v shrambo operacijskega sistema 
namestiti namensko digitalno potrdilo za potrjevanje računov, (ki se pridobi na spletnem portalu 
e-davki). V programu v oknu 'Nastavitve za davčno potrjevanje računov'  s klikom gumba 'Izbira 
potrdila'  izberemo ustrezno digitalno potrdilo, da lahko nato certificiranje poteka avtomatizirano. 
Pred pričetkom davčnega potrjevanja računov se poroča o poslovnih prostorih izdajatelja 
računa, zato morate v okno ki se odpre ob kliku gumba 'Pregled in prijava novih poslovnih prostorov'   
vnesti podatke o vsakem vašem poslovnem prostoru v svojo vrstico. 
 

 
 
Najprej vnesete oznako prostora, ki jo izberete sami. Opozoriti vas moramo, da je po novem oznaka 
prostora del številke računa, zato naj ne bo predolga (npr. P01). 



Če se bodo po novem gotovinski računi številčili po prostoru, kar je priporočljivo, je potrebno to 
označiti s kljukico ter vnesti številko, od katere naj se nadaljuje številčenje (npr. 16000000).  
Pri poslovnem prostoru, ki je nepremičnina, izberemo tip 'Nepremičnina' ter vnesemo Katastrsko 
občino, Številko stavbe, Številko dela stavbe, Ulico in druge elemente naslova. 
Če gre za mobilno prodajo, izberemo ustrezen tip, ostalih podatkov ne vnašamo. 
Ko je vnos podatkov o poslovnih prostorih zaključen, jih s klikom gumba 'Pošlji podatke na FURS'  s 
protokolom izmenjave podatkov o  poslovnem prostoru posredujemo FURS.  
Ko zapremo okno za vnos podatkov o poslovnih prostorih, se vrnemo v okno 'Nastavitve za davčno 
potrjevanje računov. 
Sledi vnos podatkov o blagajnikih (gumb Pregled uporabnikov in vnos davčnih številk za blagajne). 
 

 
 
Pri vsakem računu se poroča tudi davčna številka prodajalca (blagajnika). Davčne številke 
prodajalcev boste vnesli v program. Če je zaposlen tujec, ki nima davčne številke, boste namesto 
številke vpisali 'T' kot 'tujec'. 
Ob vrnitvi v osnovno okno za nastavitve, sledi še povezava oznake blagajne z oznako blagajne za 
FURS (ki se bo po novem prav tako kot oznaka poslovnega prostora izpisala kot del računa, npr.: B1) 
ter s poslovnim prostorom.  
Do nastavitev za vse blagajne lahko dostopamo preko gumba 'Blagajne' – odpre se naslednje okno: 
 

 
 
Če je pri poslovnem prostoru označeno številčenje po prostoru in vnesena zadnja številka, je 'zadnja 
številka računa' pri blagajni brezpredmetna. Kadar pa se računi številčijo ločeno po blagajnah, se tukaj 
vnesejo številke računov po blagajnah. 
Številčenje računov mora biti opredeljeno v  internem aktu, v katerem se navede vsak poslovni 
prostor ter za vsak prostor oznake pripadajočih blagajn in načinov številčenja. Gotovinski računi se po 
novem lahko številčijo le kot zaporedje na blagajni ali v poslovnem prostoru (ni dovoljeno več različnih 
zaporedij glede na različne vrste gotovinskih računov na eni na blagajni). 



PRODAJA NA BLAGAJNI 
 
Pri sami prodaji  velike razlike ne bo. 
Dodano je polje 'Vezni račun', ki ga morate obvezno vnesti, kadar gre za popravek oziroma vračilo. 
 

 
 
Nov je tudi gumb F5 Avans, saj je potrebno davčno potrditi tudi prejete avanse. Več o tem v 
nadaljevanju (AVANSI). 
Ob kliku gumba F12 Zaključek računa se vnesejo plačilna sredstva kot doslej, nato se ob kliku gumba 
'Potrdi in izpiši račun',  račun najprej davčno potrdi, nato se izpiše. 
En gotovinski račun se kot original lahko izpiše le enkrat, na vseh morebitnih nadaljnjih izpisih mora 
pisati 'Kopija' in zaporedna številka kopije (Kopija 1, Kopija 2 …..).  
V kolikor bi zaradi nerazpoložljivosti internetne povezave ali izpada strežnika FURS pri davčnem 
potrjevanju računa prišlo do napake, bi program izpisal naslednje opozorilo: 
 

 
 
PREGLED RAČUNOV 
V pregledu računov so dodane naslednje kolone, tako se lahko vidi, če bi kje zaradi neuspele 
potrditve računa manjkala EOR koda. 



 
 
V primeru napake je potrebno neuspešno potrjene račune naknadno davčno potrditi v roku 
dveh dni.  
Neuspešno potrjene račune lahko naknadno potrdite v pregledu računov – ob kliku gumba 'Dodatno' in 
izbiri 'Potrdi vse nepotrjene račune FURS'. 
 

 
Morebitni neuspešno potrjeni računi se sicer  poskusijo samodejno potrditi tudi pri zaključku blagajne.  
 
V pregled izdanih računov lahko po novem vključimo tudi avansne račune. 
 

 
 
 



AVANSI 
 
Ker je potrebno davčno potrditi tudi prejete avanse, boste podatke o prejetem avansu zajeli v spodnje 
okno, ki je dostopno iz blagajne ob kliku novega gumba F5 Avans. 
 

 
 
Vnos podatkov o avansu potrdite z gumbom 'Kreiraj avansni račun', nato vneste ša plačilna sredstva 
ter kliknete 'Potrdi in izpiši račun'. 
 

 
 
Ko je avansni račun narejen, ga tako kot običajen gotovinski račun ni mogoče več popravljati, ob 
morebitni napaki ga boste vnesli v minus in noto vnesli novega. 
Koriščenje avansa 



Ko izdate račun kupcu, ki ima odprt kak avansi račun, boste ob vnosu plačilnih sredstev, pred 
davčno potrditvijo računa še zaprli račun (v celoti ali delno) z avansom, ki ste ga predhodno prejeli. V 
rdeče označenem okvirju boste najprej izbrali Številko avansa, izpiše se datum prejema avansa, 
ponujeni znesek pa lahko po potrebi popravite. 
 

 
 
V skladu z zahtevami FURS se davčno potrdi samo razlika na računu – ki se doplačuje z gotovino. 
Tudi če je avans negotovinski in z njim zapiramo račun, ga povežemo na enak način 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAKLJUČEK BLAGAJNE IN POROČILA 
 

 
 
Novost pri poročilih je izmena blagajne.  
Ob prvem dnevnem zaključku blagajne se avtomatsko dodeli  številka izmene 1, ob naslednjem 
zaključku istega dne pa številka 2 in tako dalje. 
Tako se prodaja istega dne na isti blagajni lahko nadaljuje tudi po zaključku blagajne, s pomočjo 
izmene pa je mogoče izpisati obračun plačil  za posamezno izmeno. 
 
 
 
 

 


