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Postopek inventure 

Inventuro lahko opravimo katerikoli dan v letu. Pomembno je, da imamo poknjižene vse dokumente, tako 
na strani nabave kot tudi na strani prodaje, ki vplivajo na stanje zaloge artiklov. Pri inventuri je pomembno 
tudi to, da NATANČNO preštejemo vse artikle.  

1. PRED INVENTURO  

1. Poknjižite vse nabave z ukazom Dokumenti->Prejem trgovinskega blaga ali Prejem materiala ali 
Prejem proizvodov (katere dokumente morate poknjižiti je odvisno ali ste trgovinsko ali proizvodno 
podjetje). 

2. Preglejte vse izdane DOBAVNICE, če so odprte jih je potrebno OBVEZNO zaključiti z računom.  

3. Zaključite blagajno: Če uporabljate program za blagajno (maloprodaja, gostinsko poslovanje) je 
potrebno ZAKLJUČITI BLAGAJNO z ukazom BLAGAJNA ->ZAKLJUČI BLAGAJNO. 

4. Poknjižite morebitni KALO (prejem v minus) in REPREZENTANCO. 

Kalo lahko knjižite tudi naknadno, vendar je potem potrebno osvežiti inventurno listo. 

 

2. KREIRANJE INVENTURNI LIST, VNOS REZULTATOV INVENTURE 

 

Inventurne liste kreiramo tako, da v menuju izberemo opcijo Dokumenti in kliknemo opcijo Inventura.  

 

 

Slika 24.1: Izbira menujev za inventuro 
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3. KREIRANJE INVENTURNE LISTE 

Inventurno listo kreiramo, tako da v menuju izberemo opcijo: 

 Dokumenti->Inventura->Inventurna lista.  
 Potrdimo predlagano številko inventure.  
 Datum: Vpišemo datum inventure, datum je obvezen!!  

 

Slika 24.2: Osnovno okno kreiranja inventurne liste 
 Kliknemo na gumb Pogoji (glej sliko 24.2) in določimo pogoje za generiranje inventurne liste 

(slika spodaj 24.3) : 

 

Slika 24.3: Določanje pogoje za kreiranje inventuren liste 
 Skladišče: Obvezno vpišemo skladišče za katero generirate inventurno listo npr.: 1 
 Inventurno listo lahko kreiramo tudi za posamezno grupo /podgrupo /podpodrupo 

materiala/blaga, lahko pa tudi omejimo od določene šifre do določene šifre 
materiala/blaga. 

 Inventurna količina je ENAKA knjižni količini: če označimo to polje bo program na 
inventurni listi avtomatsko postavi inventurno količino enako knjižni količini, kar pomeni, 
da bomo pri vnosu rezultata inventure popravljali samo INVENTURNE KOLIČINE, kjer 
imamo razlike glede na knjižno količino.  

POZOR!: če boste vnašali inventuro preko čitalca ali preko Hkratnega vnosa 
rezultata inventure NE SMETE OZNAČITI TEGA POLJA. 

 Dodatna inventura živil označimo, če uporabljamo modul za gostinsko poslovanje in 
imamo skladišče hrane. 

 Kliknite gumb Naprej 



Stran 3 od 9 

Ko se inventurna lista kreira moramo obvezno kliknit gumb Shrani+Tiskaj, da shranimo in 
stiskamo inventurno listo. Po kliku na gumb se inventura lista shrani in se odpre okno s pogoji za 
tiskanje popisnega lista (slika 24.4). 

. 

Slika 24.4: Določanje pogojev za tiskanje inventurne liste 
 Označimo sortiranje artiklov, ki nam najbolj ustreza  
 Tiskanje količine označimo, če želite, da se vam bo na izpisu inventurne liste izpisala tudi 

knjižna količina blaga/materiala. 
 Tiskanje praznih vrstic označimo, če uporabljate šarže in želite imeti proste vrstice za vnos 

šaržnih številk 
 Tiskanje PROD. Cena z DDV označimo, če želite na inventurni listi izpisati prodajno ceno 

artikla z DDV. 
 Izpis samo šaržnih številk, ki imajo zalogo, označimo, če želite, da vam na popisni listi 

izpiše samo šaržne številke, ki imajo zalogo na datum inventure. Uporabno za tiste, ki 
uporabljate modul za vodenje šarž. 

 Izpis samo artiklov z zalogo, označimo, če želite, da vam na popisni inventurni listi izpiše 
samo artikle, ki imajo zalogo na datum inventure. 

 Izpis samo aktivnih šifer ali šifer z zalogo, označimo, če želite na popisni listi izpisati šifre, 
ki so označene kot aktivne ali, ki imajo zalogo na datum inventure. 

 Tiskanje nabavne in prodajne cene z DDV, označimo, če želite na popisni listi izpisati 
nabavno in prodajno ceno artikla 

 Tiskanje dodatnega naziva (tip O), označimo, če želite, da vam na popisni inventurni listi 
izpiše tudi dodatni opis artikla 

 Tiskanje knj. količin tudi v pakirani enoti, označimo, če želite, da vam na popisni 
inventurni listi izpiše pakirane knjižne količine. 

Inventurna popisna lista se najprej prikaže na ekranu in še le nato jo lahko pošljete v tiskanje.  

 

Slika 24.5: Primer izpisa popisne inventurne liste  

Če kliknem gumb Shrani+Blg.tisk. se nam inventurna lista shrani in izpiše na blagajniški tiskalnik. To je 
primerno za kratke inventure. 
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4.  KNJIŽENJE REZULTATOV INVENTURE 

 

Rezultate inventure lahko knjižimo na več načinov: 
 Na inventurno listo lahko vnaša en uporabnik sočasno.  

(Dokumenti->Inventura->Rezultati inventure) 
 Na inventurno listo lahko vnaša več uporabnikov sočasno 

(Dokumenti->Inventura->Hkraten vnos rezultata inventure) 
 Na inventuro listo vnašamo s prenosnimi čitalci. V tem primeru morate imeti ustrezne čitalce, 

ki podpirajo naše module za knjiženje inventure preko čitalca. 

 

1.4.1 Vnos v inventurno listo en uporabnik sočasno  

V inventurno listo knjižimo tako, da v menuju izberete opcijo Dokumenti->Inventura->Rezultati 
inventure. 

 

Slika 24.6: Primer zavihkov 
 Številka inventurne liste: Vpišemo številko inventurne liste v katero bomo vnašali rezultate (s 

tipko F3 ali s klikom na zavihek (slika 24.6) Seznam inventurnih list izberete inventurno listo) 
 Postavke lahko sortiramo tako, da kliknemo na ustrezen stolpec (npr. Šifra blaga, Koda, Naziv). 

Osnovno sortiranje je po šifri blaga.  
 S tipko Enter ali dvojnim klikom na določeni postavki inventurne liste se vam odpre okno za 

vnos preštete inventurne količine. 

 

Slika 24.7: Vnos inventurni količin 

 Inventurna količina: Vpišemo inventurno količino (S tipko F4 na polju od inventurne 
količine dobite celotno kartico artikla).  

V primeru, da vodite zalogo po šaržah je potrebno vnesti inventurne količine po 
šaržnih številka in sicer tako, da na oknu slika 24.7 kliknemo gumb Sarže. Program 
nam prikaže tabelo s šaržami (slika 24.8). S tipko Enter vpišemo količino na šaržni 
številki, ki smo jo prešteli. 
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Slika 24.8: Vnos inventurni količin po šaržnih številkah 
 Kliknemo gumb Shrani 

Obvezno končajte vnos količin na inventurno listo s klikom na gumb SHRANI+TISKAJ sicer 
ažurirane inventurne količine ne bodo shranjene v bazo! Če imate daljšo inventurno listo 
priporočamo, da med delom večkrat shranite podatke v bazo s klikom na gumb 
SHRANI+TISKAJ. 

1.4.2 Izpis/Pregled viškov in manjkov 

Ko kliknemo gumb Shrani +Tiskaj ali če na seznamu inventurni listi kliknemo gumb Tiskaj se nam 
odpre okno za izpis viškov in manjkov. 

 

Slika 24.9: Določanje pogojev za tiskanje rezultata inventure 
 Označimo sortiranje artiklov, ki nam najbolj ustreza  
 Kumulativno tiskanje označimo, če želite pogledati samo skupni znesek viškov in manjkov. 
 Samo artikli z razliko označimo, če želite izpisati samo artikle, ki imajo višek ali manjko 
 Viški in manjki za TP/PSK/GP po nabavni ceni označimo, če želite, da se vam bodo 

vrednosti manjkov in viškov izpisali po nabavni ceni. V osnovi se v maloprodaji izpisujejo 
viški in manjki po prodajni ceni z DDV. 

 Inventura živil označimo, če uporabljamo program za gostinsko dejavnost in imamo 
inventurno listo za živila.  

 Samo artikli, ki imajo knjižno ali inventurno količino različno od nič označimo, če želite, 
da se vam bodo izpisali samo artikli, ki imajo knjižno ali inventurno količino različno od nič. 

 Brez šaržnih številk označimo, če želite, da se vam bodo izpisali samo skupne razlike po 
artiklih in ne razlike po šaržah. To je možno, če uporabljamo modul za šarže. 

 Izpis tudi vrednost nabave označimo, če želite, da se vam bodo po artiklih izpisali tudi 
količina in vrednost nabave od zadnje inventure. 

Preglejte VIŠEK in MANJKO! 
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Če popravljate prejeme ali izdaje, oziroma ostale dokumenti, ki vplivajo na 
zalog po generiranju inventurnih list, morate inventurne liste ponovno 

osvežiti. GLEJTE POSTOPEK OSVEŽAVENJA INVENTURNE LISTE. 

 

1.4.3. Vnos v inventurno listo več uporabnikov sočasno  

 
Ta način vnosa lahko uporabimo, če ne vodimo zaloge po šaržah. 
V inventurno listo knjižimo tako, da v menuju izberete opcijo: 
Dokumenti->Inventura->Hkraten vnos rezultata inventure 

 

Slika 24.10: Vnos inventurni količin 
 Številka inventure: Izberemo inventurno listo v katero bomo vnašali.  
 Šifra/Koda/EAN Koda: vpišemo ali očitamo šifro artikla, kodo ali EAN kodo 
 Šifra artikla: To polje uporabimo, če želimo šifro artikla poiskati po nazivu 
 Knjižna količina: program pokaže knjižno količino artikla. 
 Prešteta količina: program pokaže koliko artiklov smo že prešteli in vpisali v bazo 
 Nova količina: Vpišemo količino, ki smo jo prešteli 
 Dodaj: ta gumb kliknemo, če želimo, da že prešteti količini dodamo novo količino 
 Povozi: ta gumb uporabimo, če želimo povoziti že prešteto količino 

Viške in manjke si izpišemo pod Dokumenti->Dokumenti->Rezultati inventure (glej poglavje 1.4.2). 

 

5. ZAKLJUČEVANJE INVENTURE KREIRANJE VIŠKA in MANJKA 

 

Če se z rezultatom inventure strinjate, z ukazom Dokumenti->Inventura->Rezultati inventure kreirate 
viške in manjke. V tem postopku zaključimo inventuro in po zaključitvi inventure boste imeli stanje 
zaloge tako kot je bilo prešteto pri inventuri 
 Številka inventurne liste: Vpišemo številko inventurne liste katero bomo zaključevali (s tipko F3 

ali s klikom na zavihek (slika 24.6) Seznam inventurnih list izberete inventurno listo) 
 Kliknete na gumb SHRANI+PRENOS  

POSVETUJTE SE S Knjigovodjo/Knjigovodkinjo GLEDE OBRAČUNA DDV-ja OD VIŠKA 
IN MANJKA! 
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 Določite parametre knjiženja inventurni razlik (slika 24.11) 

 

Slika 24.11: Prarametri knjiženja 

 
 Pomembni podatki so OBRAČUNSKA ENOTA; DATUM  
 Obračunska enota za višek: Izberete ustrezno obračunsko enoto na katere so bo poknjižil višek 
 Obračunska enota za manjko: Izberete ustrezno obračunsko enoto na katere so bo poknjižil 

manjko 
 Stranka: Vpišete šifro vašega podjetja  
 Datum: Vpišete datum na katerega se bodo poknjižili viški in manjki. Sistem nam predlaga datum 

inventure.  
 Davek: pustite V, kar pomeni, da se nam bo DDV obračunal pri manjkih, če se bo za manjke izdal 

račun 
 Višek/Manjko: Možne vrednost so P, S ali R 

- V osnovi je oznaka P kar pomeni, da se bodo viški kreirali na prejem, manjki pa na 
račun/interno izdajnico. 

- Druga možnost je S kar pomeni, da se bodo viški in manjki kreirali na prejem (uporabno 
je, če imamo VEČ VIŠKOV kot manjkov) 

- Tretja možnost je R kar pomeni, da se bodo viški in manjki kreirali na račun/ interno 
izdajnico (uporabno je, če imamo VEČ MANJKOV kot viškov). 

 

 
 

 Oznaka dok. za manjke: V osnovi gredo manjki na negotovinski računa 
 Viški in manjki pri TP/GP po nabavni ceni. To označimo, če pri maloprodaji ali pri gostinskem 

poslovanju želimo, da se manjki obračunajo po nabavni ceni in ne po prodajni. 

  
  

 
 

 Za GP viški, manjki ma prejem blaga/negotovinski račun. To označimo, če imamo inventurno 
listo v gostinskem poslovanju. 

 Kliknete gumb Naprej 
 Program nam javi, da je kreiral viške in manjke ter zaklene inventurno listo. 

 

POSVETUJTE SE S Knjigovodjo/Knjigovodkinjo na kateri dokumente boste knjižili 
viške in manjke! 

POSVETUJTE SE S Knjigovodjo/Knjigovodkinjo po kater CENI boste knjižili manjke v 
maloprodaji! 
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Po tem končanem postopku inventurne liste ni mogoče več popravljati in osveževati. 
 

6. OSVEŽEVENJE INVENTURN LISTE 

 

 

 

Knjižne količine na inventurni listi lahko osvežimo na dva načina: 
 Na oknu za vnos rezultatov inventurne 

(Dokumenti->Inventura->Rezultati inventure 

 Na pregledu zalog  
(Pregledi ->Pregled Zaloge) 

 

1.6.1. Osveževanje inventurnih list na oknu za vnos rezultatov inventurne 

Izberete opcijo Dokumenti->Inventura->Rezultati inventure in izberemo inventurno listo, ki jo bomo 
osveževali 

 Kliknemo gumb Osveži knj.kol. Program nas vpraša ali res želimo osvežiti inventurne količine na 
inventurni listi. Če potrdimo program osveži knjižne količine na odprti inventurni listi.  

 

1.6.2. Osveževanje inventurnih list na pregledu zaloge  

 
 Pojdite pod Pregledi ->Pregled Zaloge  
 Na pogojih za pregled zaloge morate postaviti enake pogoje, kot ste jih postavili pri gneriranju 

inventurne liste.  
 Pomembne polja pri pogoju so: 

 Datum: je potrebno obvezno določit 
 Tip skladišča: je potrebno obvezno določit 
 Od skladišča do skladišče: je potrebno obvezno določit 
 Od grupe od grupe 
 Prikaz cene, izberete tisto ceno po kateri vrednotite zaloge, da vam osveži tudi cene 

za pregled viškov in manjkov.  

 

Slika 24.12: Parametri pregleda zalog 

V kolikor popravljate prejeme (kalo, evidenčne napake) ali izdajnice 

materiala po generiranje inventurni list morate osvežiti inventurno listo. 
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 Ko vam prikaže zalogo kliknete gumb Inventura (glej sliko 24.13) in z pritiskom tipke F3 

na številki inventurne liste izberete ustrezno inventurno listo. 

 

Slika 24.13: Osveževanje inventurne liste 
 

 Program vas opozori, če ste izbrali napačno inventurno liste glede na pogoje, ki ste jih 
postavili za pregled zaloge. 

INVENTURO PONOVIMO za vsako odprto skladišče! 

 


