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 potrditi je potrebno vse račune za pridobitno dejavnost, plačane 

z gotovino (v kar štejejo tudi kreditne kartice): za literaturo, 

oblačila, knjižice v pisarnah društev, pobiranje prispevkov za 

izlete, za prodajo hrane, pijače, nočitev in vseh ostalih artiklov v 

kočah 

 nujno tudi za članarine – tako je pojasnil FURS 

 ni potrebno potrjevati računov, plačanih direktno na TRR 

 do 31. 12. 2017 je možno izdati račun z vezano knjigo računov 

in ga v 10 dneh davčno potrditi na portalu FURSa 

 možno ga je brezplačno izdati v Mini blagajni, izpiše se na A4 

tiskalniku 

 

 

 

 

Davčno potrjevanje računov, 

ki jih izdajajo 

planinska društva 

 program zbira v enem programu promet od članarin, prodajo 

artiklov, prodajo izletov in promet koč 

 društvo ima on-line pregled nad vso prodajo 

 ni potrebno predajati nobenih papirjev računovodjem za prodajo, 

računovodje dostopajo do podatkov prek clouda 

 ni potrebno delati backupov, ker se podatki hranijo v cloudu 

 povezan je z Navezo 

 

 

 

Kako deluje Microgramm Simpos 

 

4 ponujeni modeli blagajn 

Kaj uporabljajo planinska društva 

 

 63 planinskih društev ima program Simpos 

 vseh blagajn je 90: 12 A762, 12 tablic in tiskalnikov, 10 

računalnikov, 56 telefonov 

 5 jih ima blagajne Advantik ali MicroCocktail 

 visokogorske koče so še večinoma zaprte 

 za ostale nimamo točnih informacij, verjetno pišejo račune 

ročno ali s kakšnimi drugimi programi 

 

 večina društev ni imela težav 

 tablice niso brale QR kode – vsem smo ponudili ali 

popust ali zamenjavo za novo, malenkost dražjo tablico 

 Naveza včasih ni odgovorila v predvidenem času 20 

sekund, v najnovejši verziji smo ta čas povečali na 40 

sekund 

 Zaenkrat povezava z Navezo še ne deluje na PC 

računalnikih, predvidoma bomo to naredili do 15. feb 

2016 

 

 

 

Izkušnje, težave, predvidene izboljšave 
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 blagajne delujejo, če občasno ni interneta 

 davčne račune program samodejno potrdi naknadno 

 Alternative za koče, ki stalno nimajo interneta: 

- satelitski internet 

- občasen prenos mobilne blagajne na lokacijo, kjer je 

internet  

 

 

 

Potencialne težave z internetom 

 

 skupaj s podjetjem Mais d.d. smo pripravili idejno rešitev 

za internetni rezervacijski sistem, produkti Hotelinco ali 

Fidelity 

 avtomatska prijava na policijo 

 možnost rezervacije prek interneta 

 možnost, da se ob rezervaciji pobere avans 

 

 

Planinske koče in prijava na policijo in 

rezervacije 

Vaša vprašanja? 


