
                                                                                                 
CENIK STORITEV PODJETJA EVIRAS    

PAKETNA PONUDBA 

Vrsta poslovnega 
subjekta 

Cena Frekvenca 
obračunavanja 

Opomba 

Društva, Zveze, Zavodi Po dejansko 
obdelanih 
dokumentih 

Mesečno Glej cenik v sklopu: Dejanski 
dokumenti 

Kmetije in kmečka 
gospodinjstva, ki imajo 
en TRR za poslovne in 
zasebne namene 

40 € 
 
 

Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Kmetije in kmečka 
gospodinjstva, ki imajo 
ločen TRR za 
poslovanje in zasebno 
rabo 

30 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Samostojni podjetniki 
polni s.p, ki imajo 
samo en TRR za 
poslovanje in zasebno 
rabo 

80 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Samostojni podjetniki 
polni s.p, ki imajo 
ločen TRR za poslovno 
rabo in zasebno rabo 

70 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Samostojni podjetniki 
popoldanski s.p, ki 
imajo samo en TRR za 
poslovanje in zasebno 
rabo 

50 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Samostojni podjetniki 
popoldanski s.p, ki 
imajo ločen TRR za 
poslovno rabo in 
zasebno rabo 

40 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

Pravne osebe d.o.o, 
d.n.o, d.d. 

130 € Mesečno V ceno je vštetih 15 dokumentov 
ter neomejeno svetovanje iz 
področja računovodstva, davkov 
ter svetovanje povezano z 
optimizacijo poslovanja. 

 

 



                                                                                                 
DODATNI PAKETI, KI JIH JE MOGOČE NAROČITI K OSNOVNIM PAKETOM 

Šifra Opis paketa Cena Frekvenca 
obračunavanja 

Opomba 

Dok 20 Paket, ki vsebuje 
dodatnih 20 
dokumentov; 
dodeli se lahko le 
osnovnemu 
paketu. 

50 € Mesečno od 
naročila do preklica 

Mesečno po 
naročilu 

Dok 40 Paket, ki vsebuje 
dodatnih 40 
dokumentov; 
dodeli se lahko le 
osnovnemu 
paketu. 

90 € Mesečno od 
naročila do preklica 

Mesečno po 
naročilu 

Dok XX Paket, ki vsebuje 
neomejeno število 
dokumentov; 
dodeli se lahko le 
osnovnemu 
paketu. 

100 € Mesečno od 
naročila do preklica 

Mesečno po 
naročilu 

Dok solo Posamezni 
dokument, ki se 
zaračunava na 
osnovni paket v 
primeru, da ni 
naročen noben 
drug paket. 

2 € Glej cenik v sklopu: 
Obračun po 
dejanskih 
dokumentih 

Mesečno 
avtomatsko, ko je 
porabljena 
zakupljena 
količina izbranega 
paketa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
DODATNE STORITVE 

Šifra Opis paketa Cena Frekvenca 
obračunavanja 

FURS Oddaja obrazcev na 
FURS 

10 € Po obrazcu 

Nadz Računovodski nadzor in 
svetovanje 

30 € Mesečno 

Opomin Opomin za nezapadle 
račune 

20 € Po poslanem opominu 
(Zaračuna se drugi 
opomin, v kolikor 
plačilo po prvem 
opominu ni izvršeno) 

Izvr Predlog za izvršbo na 
podlagi verodostojne 
knjigovodske listine ali 
na podlagi izvršilnega 
naslova 

30 € + vsakokrat 
veljavni znesek sodne 
takse 

Po izvršilnem naslovu 
ali predlogu 

Minimax Licenca za delo z 
računovodskim 
programom 

Znesek vsakokratnega 
cenika ponudnika 
programskih rešitev 
Saop.d.o.o 

Mesečno 

Svet Podjetniško, davčno 
svetovanje pri 
optimizaciji poslovanja 

100 € Po svetovanju 

Transakcija Provizija za transakcije 10% od celotnega 
zneska transakcije 

Po transakciji 
 

Redni Zakl, društvo, 
zveza, zavod, kmet 

Izdelava zaključnega 
računa ob koncu 
poslovnega leta 
(Društvo, zveza, zavod, 
kmečko gospodinjstvo) 

100 € Po obračunu 
*Op.1 

Izredni Zakl, društvo, 
zveza, Zavod, kmet 

Izdelava zaključnega 
računa ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti ali 
ob prestrukturiranju oz. 
stečaju (Društvo, zveza, 
Zavod, kmečko 
gospodinjstvo) 

130 € Po obračunu 
*Op.1 

Redni zakl. s.p Izdelava zaključnega 
računa ob koncu 
poslovnega leta 
(samostojni podjetnik) 

150 € Po obračunu 
*Op.1 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
Izredni zakl. s.p Izdelava zaključnega 

računa ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti ali 
ob prestrukturiranju oz 
stečaju (samostojni 
podjetnik) 

170 € Po obračunu 
*Op.1 

Redni zakl. pravni Izdelava zaključnega 
računa ob koncu 
poslovnega leta (pravna 
oseba) 

250 € Po obračunu 
*Op.1 

Izredni zakl. Pravni Izdelava zaključnega 
računa ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti ali 
ob prestrukturiranju oz. 
stečaju (pravna oseba) 

300 € Po obračunu 
*Op.1 

Konec knjige Priprava poslovnih knjig 
za nadaljnjo obdelavo 
pri drugem 
računovodstvu ob 
prekinitvi pogodbe o 
opravljanju 
računovodskih storitev 

200 € Po izteku odpovednega 
roka, ki ga določa 
pogodba 

Izter 20 Mehka izterjava, ki 
vsebuje kontakt 20 
dolžnikov 

30 € Enkratno po naročilu 

Izter solo Posamezna izterjava, ki 
se zaračunava na 
osnovni paket izterjave v 
primeru, da ni naročen 
noben drug paket 

2 € Enkratno po naročilu 
oz. po porabi količin v 
naročenem paketu 
izterjave 

Analit-proračun Vodenje računovodstva 
po analitikah in projektih 

30 € Mesečno za ves čas, ko 
traja dotični projekt, ki 
zahteva analitiko 

Opomb Nadomestilo 
računovodskemu 
servisu, ki ga plačuje 
stranka, če ne upošteva 
navodil servisa za katero 
izvaja podjetje 
računovodske storitve 

10 € Mesečno za ves čas, od 
trenutka, ko je bila 
stranka pozvana, da 
odpravi nepravilnost in 
do trenutka, ko je 
nepravilnost 
odpravljena 

ZAM Obdelava dokumentov 
preteklih mesecev 
potem, ko je obračun 
storitev bil zaključen. 

Po dejanski ceni. Glej 
cenik v sklopu: 
Paketna ponudba 

Zaračuna se na 
mesečnem računu za 
pretekli mesec kot 
dodatna storitev 

*Op.1: Za tiste, ki niso stranke naših računovodskih storitev, se zaračuna dodatek v višini 30%.  

 



                                                                                                 
OBRAČUN PO DEJANSKIH DOKUMENTIH 

Naziv artikla Cena za kos Frekvenca 
obračunavanja 

Izdani račun (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Prejeti račun (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Blagajna (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Iztržek (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 
 

Maloprodaja (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Ostalo (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Potni nalog (knjižba) 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Banka (knjižba) 1 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Obračun ddv 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Obračun plače delavec 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Obračun prispevkov zasebnik 2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

Obračun dop delavec 
(podjemna pog. in ostalo) 

2 € Za vsako transakcijo, skupni 
račun se izstavlja mesečno 

 

 

Vse cene so brez DDV.  

Cenik velja od 1.1.2020 


