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E-računi 2.0 

Programi Vasco so bili z datumom verzije 1.10.2020 pripravljeni na E-račun 2.0. 

Za prejemanje E-računov (programa Kpfw in Gkw) poleg menjave verzije ne potrebujete storiti ničesar, saj programa 
znata sprejemati e-račune tako v eSLOG obliki 1.6, kot tudi 2.0. 

Za pošiljanje E-računov (Fakturiranje, Vasco.web Fa,…) v javni sektor (UJP) tudi ni potrebno storiti ničesar, saj je program 
sam s 1.10.2020, ko je postalo pošiljanje E-računa 2.0 obvezno, avtomatsko preklopil na E-račun 2.0 za vse fakture, 
poslane na UJP. 

Enako bo program avtomatsko deloval tudi za gospodarski sektor od verzije 5.10.2020 naprej. Do te verzije je pošiljanje E-
računov v eSlog 2.0 potrebno vključiti v nastavitvah. V primeru, da bi kljub temu želeli kateremu partnerju pošiljati raje E-
račun v obliki eSlog 1.6.1 (recimo na e-mail), smo dodali v šifrantu partnerjev možnost preklopa standarda. Enaka možnost 
je tudi v programu Vasco.web Fa od 5.10.2020 naprej. 

 

Davčna blagajna in uvoz novega cerfitikata 

Prihaja konec prvega 5 letnega obdobja uvedbe davčnih blagajn in s tem tudi potek veljavnosti davčnih TaxCa certifikatov, 
ki ste jih naročali in prevzemali preko sistema E-davkov konec leta 2015 in v začetku leta 2016.  
 
Programi Vasco (Fakturiranje, Vasco.web,..) že nekaj časa preverjajo datum veljavnosti vašega certifikata in vas bodo 
pravočasno (1 mesec prej) opozorili na potek in s tem potrebno menjavo za novega. Dokler vas torej program ne opozori 
na potrebno menjavo, ne potrebujete storiti ničesar.  
 
Ko pa program sproži obvestilo o poteku in potrebni menjavi, boste preko portala E-davki naročili nov TaxCa certifikat za 
davčno blagajno, ga prenesli na računalnik in uvozili v naš program. Prav v delu uvoza je prišlo do spremembe, saj ne 
bomo več podpirali nameščanja certifikata v register računalnika, ampak smo pripravili veliko hitrejšo in preprostejšo 
možnost.  
 
Program bo že na obvestilu za potek certifikata imel možnost klika na gumb, kjer boste uvozili datoteko s certifikatom v 
bazo in vnesli geslo. To boste storili le na ENEM računalniku v mreži, saj ne bo več potrebe po nameščanju certifikata v 
register vsakega računalnika posebej. Po uvozu certifikata boste lahko davčno blagajno normalno uporabljali naprej.  
 

mOS, Elektronski popis osnovnih sredstev pri inventuri - OSW 

Uvedba črtne kode in računalniškega evidentiranja osnovnih sredstev lahko pomeni občutno zmanjšanje časa popisa 
in obdelave podatkov, kar pomeni, da za inventuro potrebujete manj ljudi in jo opravite bistveno hitreje. 
 
Z novo generacijo programa za elektronski popis mOS, ki je prilagojena sodobnim Android terminalom, inventurna 
komisija hitro in natančno evidentira osnovna sredstva in ima enostaven pregled nad popisanimi in nepopisanimi sredstvi. 
Na terminalu lahko označi predloge za odpis, manjkajoče nalepke ali samo dodaja opombe. Po opravljeni inventuri 
enostavno poknjižite vse razlike, odpišete predloge za odpis ali izpišete manjkajoče nalepke. 
 
Prezentacija delovanja in dodatne informacije 
 
Vse, ki bi zanimal postopek dela s čitalci in črtnimi kodami prosimo, da nas pokličejo na telefonsko številko 04/ 27-91-200 
oz. 059 335 550 ali pišejo na osw@vasco.si. Pripravimo lahko prezentacijo v vašem podjetju ali ustanovi, v primeru večjih 
količin prijav pa bomo pripravili tudi brezplačni predstavitveni seminar v podjetju Vasco. Ob kontaktu se pogovorimo o 
možnostih in načinih popisa, izdelavi nalepk ter samemu postopku dela. 
 
Nudimo vam možnost nakupa ali najema čitalca. 
 

Nakup čitalca Po ponudbi 

mOS - Aplikacija  za popis 550 EUR* 

Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva) 100 EUR* 

Najem čitalca (1 teden) 200 EUR* 

Cena tiskanja ene nalepke 0,14 EUR* 

     *V ceni ni vštet DDV 
 

Faw novost – kalkulacija cene 

mailto:osw@vasco.si


© VASCO d.o.o.                                    Stran 2 od 3 

V programu Fakturiranje od 24.9.2020 naprej je avtomatsko na voljo izboljšana kalkulacija cene na velikih dokumentih 
(faktura, dobavnica, predračun,…), kot tudi v maloprodaji na maski za vnos paragona (računa), kjer pa se naredi vklop na 
željo stranke. 
 
Na velikih dokumentih se kalkulacija pojavi v oknu med prikazom nabavnih in prodajnih cen na postavki: 
 

 
 
Na paragonu pa desno pod gumbi: 
 

 
 
Če gre uporabnik med vnosom artikla v minus (RVC), se procent in zneski obarvajo rdeče. Ima tudi gumb, ki prepiše 
maksimalen rabat v postavko, če uporabnik v določnemu primeru tako želi. 
 
Kalkulacija se prikazuje le tistim uporabnikom, ki imajo dovoljenje za ogled nabavnih cen ali zadnjih nabav artikla. 
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Morda niste vedeli … 

1. V programu Plače smo pred časom prilagodili izračun olajšave po 45. a členu (Plače, napoteni delavci). Pred 

spremembo predpisa se je olajšava (20% od bruto osnove in ne več kot 1.000,00 eur) računala od celotnega bruto 

zneska plače. Po novem se olajšava računa izključno od osnove za Delo v tujini oz. od osnove za Rek 1091. 

2. Na spletni strani smo pripravili navodila za Izplačilo redne delovne uspešnosti (Plače JS). 

https://www.vasco.si/izplacilo-redne-delovne-uspesnosti/ 
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