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VASCO NOVICE AVGUST 2017 
 

 

Zakonske novosti 

- V Uradnem listu RS, št. 38/2017 dne 14.7.2017 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 

delom. Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za 

negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji znaša od 1. julija 2017 dalje 3,76 eurov (velja za plačo za 

mesec julij, ki se izplača meseca avgusta). 

 

- Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 

2017, in znaša 8 odstotkov. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/2017 dne 4.7.2017 in je implementirano v 

programe z novo verzijo le-teh.  

 

- Razlaga 9. člena Aneksa h KPND (dnevnica za službeno potovanje v državi) z dne 21. junija 2016, objavljena v 

Uradnem listu RS, št. 49/16 z dne 8. julija 2016, se dopolni z novim drugim odstavkom, tako da se razlaga po 

novem glasi: »Opredelitev dnevnice za službeno potovanje v državi – 9. člen Aneksa h KPND: Dnevnica za 

službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več 

kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00. Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu 

pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem 

dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.« Razlaga je bila 

objavljena v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017 ter implementirana v program PNW (izključno za 

uporabnike JS) z dne 2.8.2017. 

 

Faw in Web Faw novost – Opozorilo za nezavezance za DDV 

Program Fakturiranje ima od verzije s 21.7. naprej novo avtomatsko kontrolo, ki pomaga vsem nezavezancem za DDV, 
ki ne bi smeli preseči meje 50.000 eur. 

 
Vsak dan ob zagonu bo program naredil izračun računov in paragonov v aktualnem mesecu za zadnje polno leto. V primeru, 
da ste s podatki v bazi presegli mejo 42.000 eur, bo program javil prvo opozorilo. Če boste presegli mejo 50.000 eur 
boste dobili še dodatno opozorilo. Opozorilo je le informativnega značaja, namenjeno je za vašo lastno kontrolo in hkrati 
za pravočasno nastavljanje baze podatkov s strani Vasco d.o.o. ko ste postali zavezanci za DDV.  
 
Kontrola se vrši glede na parameter: 

, ki ga najdete v meniju 8.7. 
V primeru, da niste zavezanci za DDV, parameter pa je postavljen napačno, ga lahko prestavite in kontrola bo aktivna. 

 

Morda niste vedeli … 

- V program GKW so dodani izpisi opominov, IOP in kompenzacij (obvestila o pobotu, izpis rezervacij, izpis 

kompenzacij) v tujih jezikih (ANG, NEM, ITA). V nastavitvah izpisov (meniji 7.2.1 do 7.2.5) je gumb »Prenos oblik 

z interneta«, ki privzeto ponudi prenos SLO oblik, lahko pa obkljukate tudi druge jezike. 

 
- Na vnosu partnerja v KPFW je na zavihku »3. devizni podatki« novo vnosno polje »Banka posrednica«. Pri 

plačevanju v tretje države (devizna plačila VP70) imajo večji dobavitelji pogodbo z banko za nižje stroške. V tem 

primeru se na dobavitelja vnese banko posrednico, ki se potem ustrezno zapiše v SEPA datoteko. 

 

- Ministrstvo za finance, urad UJP, je dne 18.7.2017 vsem proračunskim uporabnikom poslal dopis številka 405-

421/2017-1 z Zadevo: Pravilno navajanje kode namena v plačilnem navodilu. Neuradno smo od njih izvedeli 

da je dopis primarno namenjen zavodom, ki so v celoti uporabljali napačne kode namena. Kar se tiče nastavitev 

v Vasco aplikacijah, ne bo nobenih sprememb, ker so vse privzete nastavitve kode namena pravilne. Za 

nakazilo plače se lahko uporablja ali SALA ali PAYR. Za plačilo dodatkov pri izplačilu plače se enakovredno 

uporabljata PRCP in BEXP. Če bi želeli preveriti nastavitve v svoji bazi plač, se podatki ki vsebujejo kodo namena 

nahajajo v menijih 3. Šifranti 1. Kreditorji; 3. Šifranti 2. Banke; 5. Parametri A. Nalogi, ki se odštevajo od banke;  5. 

Parametri B. Nalogi za odtegljaje, dodatke. Za morebitna dodatna pojasnila na temo dopisa se obrnite direktno na 

UJP. 
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Orodni stolpec v dokumentnem sistemu 

Pri pregledu skeniranih dokumentov na desni strani okna, kjer se nahajajo gumbi za (pošiljanje po elektronski pošti, tiskanje, 
obračanje…) dokumentov se pri manjših ločljivostih ekranov pojavi težava s pomanjkanjem prostora za prikaz številk 
dokumentov. Za boljši pregled smo na gumbu Ostalo na desnem kliku (1) dodali opcijo izklopa vrstic Tiskalnik/epošta in 
Obračanje/ eSlog vizualizacija. Uporaba skritih tipk je še naprej na voljo na levi klik na gumbu Ostalo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Šenčur, avgust 2017                                                        VASCO d.o.o. 
   


