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NAVODILO: Sporočanje podatkov v zvezi z embalažo 

Verzija Programa:  Materialno poslovanje od verzije 6.192 naprej 

 

Procesni vidik: 

Z rešitvijo je podprta priprava podatkov in poročila za uporabnike ki: 

- v materialnih evidencah vodijo evidenco embalaže 

- vodijo prodajo blaga, ki vsebuje tudi embalažo 

 

Postopek izvedbe: 

Najprej je potrebno urediti Šifrant vrst embalaže. Uredite ga v programu Materialno poslovanje preko menija 

Matični podatki – Splošni šifrant – Vrste embalaže. 

 
 

Urediti je potrebno tudi Šifrant blaga. Pri vsakem artiklu za katerega boste poročali podatke o embalaži je potrebno 

določiti katero vrsto embalaže posamezen artikel vsebuje. Podatke o embalaži vnesete v evidenco embalaže v 

šifrantu blaga: 

 
V evidenco vnesete vse vrste embalaže, ki jo uporablja posamezen artikel. Urediti morate podatek o vrsti embalaže 

ter o teži embalaže na posamezno enoto blaga: 
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Drugi podatek, ki ga je potrebno urediti je podatek o standardnem dobavitelju v šifrantu blaga. Za blago, ki ga 

uvažate oz. pridobivate iz EU, je potrebno določiti standardnega dobavitelja, ki mora biti iz tujine. 

 

 
Ko so podatki v šifrantu blaga urejeni se lahko pripravi poročilo o embalaži. Poročilo lahko pripravite v programu 

Materialno poslovanje, meni Poročila na tiskalnik – Obračun odpadne embalaže. 

 
 

Z gumbom Pripravi zaženete pripravo podatkov iz materialne evidence. 

 
 

Pri pripravi lahko sami izberete katere vrste dokumentov, blagovne skupine ter skladišča naj program upošteva pri 

generiranju poročila. 
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Program v tabeli prikaže podatke o embalaži analitično na nivoju posameznega materialnega dokumenta. Podatke 

lahko v tabeli tudi naknadno spreminjate, dodajate ter brišete. Takšno je okno za urejanje podatkov: 

 
 

V kolikor potrebujete dodatno informacijo o materialnem dokumentu iz katerega je bil prenesen podatek o 

embalaži, lahko uporabite gumb Info: 
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Ko so vsi podatki urejeni lahko pripravite še končno (zbirno) poročilo – gumb Tiskaj:  

 
 

Program pripravi zbirno poročilo o embalaži po vrstah embalaže: 

 

 
 

 


