
IZBIRA ČASOVNEGA POTRJEVANJA 

 

1. Posodobite si na verzijo na 2.015 

2. Pri prvem zagonu programa, se vam odpre naslednje okno: 

 

 
 

Opcija 1: če izberete to možnost, potem se bodo računi začeli potrjevati takoj ko boste naredili prvi račun 

 

Opcija 2: to opcijo izberete, če v svojem poslovanju NIKOLI ne izdate gotovinskega računa in niste prijavili 

prostora in naprav na FURS. Pri tej izbiri, vam bo program odprl dodatno okno, kjer z besedo napišete 

STRINJAM SE. 

 

 
 

Opcija 3: če izberete to možnost, potem se bodo računi začeli potrjevati s 1.1.2016 

 

PRIPOROČAMO VAM, da v kolikor imate gotovinsko poslovanje, potem izberite Opcijo 1, zato da si preverite, 

če vse normalno deluje in če so vse kode pravilno izpisane. To velja predvsem za tiste, ki uporabljate POS 

tiskalnike (QR koda ali KODA128). 

 

 

 

 

 

 



IZDAJA RAČUNOV V MARVIN FAKTURIRANJE 

 

1. V primeru, da imete v Glavni meni - Prostori in naprave vključeno opcijo, da se potrjujejo vsi izdani računi 

NI SPREMEMB. 

2. V primeru, da imate v Glavni meni - Prostori in naprave vključeno opcijo, da se potrjujejo samo 

gotovinski računi, morate pri izstavitvi računa v Marvin fakturiranje biti pozorni, da obkljukate sprotno 

plačilo ali izberete opcijo gotovina.  

3. Zavihek POTRJEVANJE RAČUNOV – gotovinsko plačilo obkljukate takrat, ko za izdan račun niste prejeli 

gotovine, je pa velika verjetnost, da bo ta naknadno plačan z gotovino. 

 

 
 

 

Pred nastavljena opcija v MARVIN FAKTURIRANJE je, da so vsi računi negotovinski!! 

Če imete v vašem poslovanju glavnino računov gotovinskih, kontaktirajte Mateja ali Zlatka, da vam pred 

nastavita gotovinsko poslovanje.  

 

 

NAKNADNO POTRJEVANJE RAČUNOV 

 

V verziji 2.015 je  v meniju Skladišče – Orodja – Naknadno potrjevanje računov 

 

1. Davčno potrjevanje negotovinskih računov, ki so naknadno plačani z gotovino 

Opcija naknadnega potrjevanja računa je možna samo v primeru, da imate na FURSu prijavljen prostor in 

da potrjujete vsaj gotovinske račune. 

Vnesete partnerja, izberete račun, za katerega je kupec naknadno prinesel gotovino in ga potrdite s 

klikom na gumb potrdi. 

 

V verziji 2.015 je v meniju Skladišče – Kontrola FURS 

 

2. Naknadno potrjevanje neuspešno potrjenih računov 

Po kliku na meniju Kontrola potrjevanja računov, se vam odpre novo okno. Če je polje št. Računov z 

napakami obarvano zeleno in je vanj vpisana vrednost 0, potem nimate nobenega računa za naknadno 

potrditev. 

 

 

 

V primeru da je pri kontroli potrjevanja računov polje rdeče obarvano in imate vpisano vrednost večjo od 

0, morate račune naknadno potrditi. Pri tem se vam bodo izpisala potrdila, da so bili naknadno potrjeni. 

Izpisana potrdila morate shraniti skupaj z računom. 


