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1. NAMESTITEV PROGRAMA e-ObračunPosavc
Najprej na C disku ustvarite mapo (direktorij), ki jo poimenujete »POSAVC«. Nato v tej mapi
ustvarite dodatno mapo (poddirektorij) z imenom »e-ObracunPosavc«.
Program, ki ga prenesete s spletne strani (https://www.posavc.si/aktualneobjave/elektronsko-obracunavanje-napotnic) skopirajte v mapo »e-ObracunPosavc«, ki ste
jo ustvarili in ga razpakirajte oziroma odzipajte (UNZIP oziroma Extract to).
Za nadaljevanje boste potrebovali datoteko »podatki.dat«, ki vam jo bo zaradi varnostnih
razlogov na vašo zahtevo posredoval Študentski servis Posavc (za pridobitev datoteke
pošljite e-mail na info@posavc.si).
Datoteko »podatki.dat« nato shranite v mapo »e-ObracunPosavc«. Mapa kamor je potrebno
shraniti datoteko »podatki.dat« se odpre tudi tako, da se v programu »E-Obračun napotnice
Posavc« 2x klikne na polje »Šifra kupca«.
Nato ustvarite bližnjico do datoteke »E-OBRACUN NAPOTNICE POSAVC.exe« tako da jo
premaknite na namizje računalnika.
Program poženete iz ikone na namizju.

2. UVOZ PODATKOV

Ko zaženete program kliknite na »Preberi podatke internet/lokalno«. Podatki se samodejno
izpišejo in osvežijo preko interneta (potrebna je povezava z internetom).

3. OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC

Podatke vnašate le v polja »cena ure«, »št. ur«, »datum dela od« in »datum dela do«. Pri
tem sta polji za časovno obdobje že predizpolnjena za »prejšnji mesec«. Pri tem je upoštevan
kriterij datuma zadnjega obračuna. V polje »cena ure« je potrebno vnesti BRUTO urno
postavko! Za decimalno ločilo se uporablja znak »,«.
Če ima podjetje s Študentskim servisom sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju ali želi
vpisati št. stroškovnega mesta ali št. stalne naročilnice se to vpiše v polje št. pogodbe ali št.
stalne naročilnice ali št. stroškovnega mesta. Polje z vsebino bo prikazano na računu.
Podatke izpolnimo le za tiste člane, ki so delo opravljali, ostale lahko pustimo z vrednostmi
nič.

Primer enega vnosa podatkov o obračunu.

Za hitrejše iskanje po napotnicah lahko uporabite iskalnik članov – »ikona daljnogled«. V
polje vpišete priimek in pritisnete gumb iskanje (ikona daljnogled).
Če želite zapustiti iskalnik kliknete »X«.

Uporabite lahko tudi funkcijo »razvrščanje podatkov« in sicer tako, da kliknete na
posamezno polje, npr. ime, priimek, vrsta dela itd.

4. KONTROLA NAPAK – VERIFIKACIJA VNESENIH
PODATKOV

V primeru, da se polje obarva rdeče, je prišlo do napake. V zgoraj prikazanem primeru, gre za
vpisano prenizko vrednost »cene ure«.
Minimalna urna postavka znaša od 1.01.2020 naprej 5,40 EUR/h bruto!

5. OPOZORILO - RAZDELJEVANJE ZNESKOV

V primeru, da je končni bruto znesek čez 400,00 EUR vas bo program na to opozoril.
V kolikor je obkljukana kljukica »Samodejno razdeli zneske pri izvozu v CSV«, bo program
zneske samodejno razdelil.

6. OPOZORILO – KONTROLA DATUMOV

1. NAPAKA: Datum pričetka dela je pred datumom zadnjega obračuna.

2. NAPAKA: Datum konca dela je izza datuma veljavnosti napotnice.

3. NAPAKA: Datum pričetka dela obračuna je pred datumom izdaje napotnice.

Dokler se pojavljajo napake, program ne bo naredil končne CSV datoteke, ki je potrebna za
izdajo računa.

7. PODVOJITEV VRSTICE
Imamo primer, kjer hočemo za člana »Marko PREDLOG« vnesti 2 obračuna.
Primer podatkov, ki jih želimo vnesti:
Obračun osebe
Marko Predlog
Marko Predlog

Cena ure
5,40
5,55

Količ ur
18
10

Postavimo se na vrstico z osebo »Marko PREDLOG« ter kliknemo na gumb »razdeli vrstico«.

Vrstica je podvojena, kar pomeni da lahko dvakrat vpišemo različne podatke za isto osebo.
S pritiskom na gumb »odstrani vrstico« izbrano vrstico pobrišemo.

8. IZVOZ PODATKOV
Po končanem vnosu vseh podatkov, kliknete na gumb »naredi CSV datoteko« in program bo
ustvaril CSV datoteko ter jo shranil na lokalni disk. Program odpre datoteko. Pred pošiljanjem
na e-mail se lahko datoteko še enkrat preveri, da vsebuje željene informacije.
Po finalni kontroli podatkov je potrebno omenjeno datoteko poslati na e-mail,
kar se naredi s tipko »Send via OUTLOOK info@posavc.si.«. Program outlook
mora biti odprt, na kar program tudi opozori. Da je sporočilo poslano,
preverite v OUTLOOKu direktorij SENT ali POSLANO, kjer mora biti sporočilo in
priponka z obračunom.

Možna težava pri izvozi datoteke CSV:
Pri samodejnem razdeljevanju zneskov pri preseženih urah, bo program samodejno razdelil
tudi datume. V kolikor nima dovolj prostora in te časovne delitve ne more izvesti, bo na to
opozoril in napako pojasnil.

9. POPRAVLJANJE OBRAČUNOV
V primeru, da želite popraviti obračun, odprete program eObračun in pritisnete »preberi
CSV datoteko«. Nato izberete obračun, ki ga želite popraviti (obračun je v excelovi datoteki).
Program nato prebere podatke iz CSV datoteke in omogoči njihovo popravljanje.
Ko popravite obračun, znova kliknete na gumb »Naredi CSV datoteko« in le to pošljete na email naslov: info@posavc.si.
POMEMBNO: Če ste datoteko pred popravkom že posredovali na študentski servis, je
potrebno popravek predhodno uskladiti z referentom študentskega servisa.

