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VASCO NOVICE AVGUST 2021 

 

Zakonske spremembe 

1. Znesek regresa za prehrano med delom na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS 
znaša od 1. julija 2021 dalje 4,39 evra. 
 

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

2021, in znaša 8 odstotkov. Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 106/2021 dne 6.7.2021 in je implementirano v 

programe z novo verzijo le-teh.  

3. V Uredbi o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju, Uradni list 191/2020, je bilo zapisano »Vrstica s šifro N010 se črta«. Po vnovičnem preverjanju uradno 
dostopne Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, se je izkazalo da 
je šifra N010 še vedno aktivna. Tudi v sistemu ISPAP je šifra aktivna, posledično smo v programu Plače 
reaktivirali VP 460 (N010) Neplačan dopust/odsotnost (opravičeno). 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027 

 
4. Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 

posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila 

plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev 

nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 

obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih plač. 

 

Do konca septembra z možnostjo podaljšanja do konca leta 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepa nadomestila 

za skrajšan polni delovni čas. Do konca leta 2021 pa se podaljšuje ukrep karantene in nezmožnost dela zaradi 

višje sile. Obvezno potrebujete novo verzijo programa Plače in za baze SPJS ukaz 5.F.A. 

 

5. Uradni list 122/21 datuma 23.7.2021 je z Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in 

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju vpeljal tri nove šifre/dodatke in sicer: 

- VP 44 (C087) Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev 

- VP 45 (C088) Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine 

- VP 46 (C089) Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve (župani, podžupani, direktorji občinskih uprav) 

 
6. Na podlagi nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja, za plače za mesec julij za prevoz na in z dela velja davčna meja v višini 140 evrov oziroma 0,18 

evra na kilometer za dan prisotnosti. Program Plače SPJS trenutno upošteva samo limit v višini nominalne 

vrednosti 140 evrov, drugega pogoja za morebitni obračun bonitete v primeru višjega izplačila prevoza kot določa 

davčna meja še ne upošteva. Za izklop obračuna bonitete za znesek prevoza na delo nad 140 eurov, si v 

meniju 1.3 Obračunavanje, vklopite parameter »BO07 Brez bonitet za mesečno vozovnico«.  

 

Oba pogoja (nominalna vrednost 140 eurov in 0,18 eur/km za dan prisotnosti) za izračun bonitete bo program 

upošteval šele pri obračunu za mesec avgust. Ko bo na voljo dopolnjena rešitev, bomo naredili dodatno objavo. 

 

Za gospodarstvo bo nov način obračuna prevoza na in z dela ter upoštevanja novele davčne meje aktualen 

za obračun plač za mesec september 2021 (izplačilo oktobra 2021). V začetku septembra bomo podali tudi 

programske rešitve za obračun plač v gospodarstvu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027


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

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost 

Sprememba zakonodaje velja za plačo za mesec julij, izplačano v avgustu 2021. V programu Plače v meniju 1.3 
Obračunavanje v polje »ZN10: Povprečna plača v RS – osnova za minimalne prispevke (preteklo leto – zadnja 
znana)« vpišite vrednost 1.024,24 eur in v polje »PR12 Procent povprečne plače RS« vrednost 100. Ukrep je zakonsko 
začasne narave. 

2. 2021 13:28 |  Prispevki za socialno varnost 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo 

prispevkov 1.113,72 eur. Za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od julija do decembra 2021 

oz. za izplačila od 1. 8. 2021 do 31. 01. 2022 znaša najnižja osnova 1.024,24 EUR. 

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz 
delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na 
mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz 
delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje 
pa znesek povprečne plače preteklega leta. 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V 
skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila 
od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša 1.113,72 eur (60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). 

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede 
na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun 
prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1. 
7. do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so 
plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova uporablja 
za izplačila od 1. 8. 2021 do vključno 31. 1. 2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Multiselect postavk na dokumentih in njihovo premikanje - Fakturiranje 

S CTRL ali Shift uporabnik označi poljubne artikle v dokumentu (dobavnica, račun, predračun,..) in jih s puščicama premika 
gor ali dol.  
 

 
 
 

https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8321
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
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Morda niste vedeli … 

1. Proračunski uporabniki ste s strani UJP prejeli dopis številka 382-61/2021-1 datuma 13.7.2021 z naslovom Dostop 

do spletne aplikacije UJPnet prek vmesnika B2B izključno s spletnim potrdilom. Za vsa vprašanja na to temo 

se obrnite na UJP. 

 
2. Uporabnike programa Blagajna (Blaw) pozivamo, da naredijo Zaključek leta. Večina vas operacije Zaključek leta 

v tem programu ne izvaja, posledično se je z leti nabralo precej podatkov. Pred operacijo si osvežite verzijo 

programa Blaw, nato zaključek izvedete v meniju 5.6 Zaključek leta. V tem času naj imajo ostali uporabniki zaprt 

program Blagajna, še bolje pa če ni aktiven noben uporabnik v nobenem programu. 

 

Dokumentni sistem – Akcijska ponudba do 31.8.2021 

Za vse naše stranke smo pripravili akcijsko ponudbo modula Dokumentni sistem, ki bo veljala do 31.8.2021. 
 
Modul je namenjen vsem, ki potrebujejo višjo stopnjo organizacije dela. Nekateri si to želite zaradi lastnih potreb ali lažjega 
dela s svojimi strankami, drugi pa si morate urediti sistem zaradi zakonskih zahtev, kot je objava ZZZS, kjer so postavili 
končni datum 1.1.2023 za prehod na elektronsko oddajo eNdm. 

Dokumentni sistem se lahko uporablja v mnogih naših programih (Knjiga prejetih faktur, Glavna knjiga, Plače, 
Fakturiranje,…), obstaja pa kot verzija za le en program ali pa za vse. 

 

Funkcije Dokumentnega sistema: 

• skeniranje dokumentov; 

• pripenjanje datotek različnih formatov (.pdf,…); 

• urejanje in iskanje skeniranih dokumentov; 

• povezovanje skenov/datotek z dokumenti; 

• shranjevanje skenov/datotek v mape; 

• pregleden ogled skenov/datotek; 

• prevzem elektronskih bolniških listov (eBol); 

• oddaja elektronskih zahtevkov za refundacije (eNdm); 

• organizacije personalnih map; 

• možnost skeniranja dokumentov za uporabnike Vasco.web (računovodski servisi); 

• in še marsikaj… 

Akcijski popust na Dokumenti sistem za EN program: 15% na ceno 300,00 eur + ddv. 

Akcijski popust na Dokumenti sistem za VSE programe: 25% na ceno 800,00 eur + ddv. 

 
 
 
 

Šenčur, avgust 2021                                               VASCO d.o.o. 
     


