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VASCO NOVICE AVGUST 2020 

 

Plače in četrti korona zakon, ZIUPDV 

Za potrebe Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val Covid-19 (ZIUPDV) smo pripravili nadgradnjo 
programa Plače. Osvežena so tudi navodila za obdobje junij – december 2020. Navodila najdete na linku 
https://www.vasco.si/place-junij-december-2020-gospodarstvo-js-covid-19-ziuoope/.  
 

Novost v Fakturiranju – barvanje končnega zneska fakture 

V vseh verzijah programa Fakturiranje je na voljo manjša novost v menijih s pregledi faktur (2.2.5, 2.3.2,…).  
Dodali smo barvanje končnega zneska fakture glede na vnesena plačila v meniju 5.4. Zelena barva, če je račun plačan v 
celoti ali rumena, če je plačan delno. 
 

 
 
Dodali smo še stolpec ZNESEK PLAČIL, kjer se vidi skupen znesek plačil, kar pomaga predvsem pri delnih plačilih kot 
vidite na fakturi 17.2020 zgoraj. 
Če želite videti podrobnosti (kartico) plačil, z desnim gumbom od miške kliknete na fakturo in izbere meni: 
 

 
 
V primeru, da stolpca ZNESEK PLAČIL ne vidite, je razlog v tem, da uporabljate svoje nastavitve stolpcev, seveda pa ga 
je mogoče na željo dodati.  

https://www.vasco.si/place-junij-december-2020-gospodarstvo-js-covid-19-ziuoope/
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Vnos prodajaln preko VPI - Faw 

V vseh verzijah Fakturiranja je za uporabnike storitve VPI (Vasco Poslovni Imenik) novost na maski za vnos prodajaln 
partnerja.  

Dodan je gumb , preko katerega je mogoče videti vse 
prodajalne/enote stranke, na kateri ste, jih označiti, katere želite potegniti v šifrant in program bo izbrane napolnil v šifrant. 
Gumb je izboljšava istega gumba na sami maski prodajalne, kjer je mogoče potegniti podatke le ene prodajalne naenkrat.  
 

Zakonske novosti 

- V Uradnem listu RS, št. 97/2020 dne 10.7.2020 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 2020 dalje 4,10 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 

2020, in znaša 8 odstotkov. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 93/2020 dne 3.7.2020 in je implementirano v 

programe z novo verzijo le-teh.  
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