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Individualno spletno izobraževanje za inventuro v Fakturiranju 

Organiziramo individualno spletno izobraževanje na temo inventure v programu Fakturiranje. Izobraževanje bo 
zajemalo celoten postopek od priprave na inventuro, potek popisa ali ročno ali s pomočjo čitalca, vnos inventure v program, 
ugotovitev in izpis inventurnih razlik ter knjiženje inventurnih razlik. Izobraževanje se bo izvajalo individualno za 
posamezno stranko, torej bo na enem izobraževanju prisotna samo ena stranka oziroma večje število predstavnikov 
enega podjetja. Cena izobraževanja za eno podjetje ne glede na število prisotnih predstavnikov je 50,00 eur + ddv.. 
Izobraževanje se bo izvajalo preko interneta in sicer preko aplikacije Microsoft Teams. Izobraževanje za eno stranko 
lahko traja največ dve uri. Prijavo pošljete na naslov info@vasco.si ali telefonsko na 04 2791 200 oz. 059 335 550. Pri 
prijavi obvezno sporočite elektronske naslove slušateljev, ki jih bomo nato preko Microsoft Teams povabili k izvedbi 
spletnega izobraževanja. 
 
Pri spletnem izobraževanju se bo Vasco tehnik povezal na računalnik uporabnika in bo celoten postopek izvajal na 
podatkih uporabnika. Tudi morebitne nastavitve bo uredil na podatkih uporabnika, kar je še dodatna prednost. 

 

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 info@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) 200 EUR* 

Najem čitalca (1 teden) 300 EUR* 

Cena tiskanja ene nalepke 0,14 EUR* 

     *V ceni ni vštet DDV 

 

Dopolnitve za modul “Tuje davčne stopnje” (Fakturiranje) 

Nov podatek Blago/Storitev smo tu umestili zato, ker je nujno potreben pri prenosu v Glavno knjigo in za nadaljnje 
poročanje obrazca OSS-EU-DDV. Ustrezna verzija je datuma 30.9.2021. 
 
V primeru, da imajo vaši artikli tudi v državah EU enak status Blaga ali Storitve, kot imate že označeno »kartico artikla« na 
prvem zavihku, smo dodali gumb preko katerega izenačite podatek tudi za vse države EU. Seveda pa lahko individualno 
podatek za posamezni artikel nastavite drugače, kot je na kartici artikla. 
 
Popravljen je tudi informativni izpis računov v meniju 2.2.F.1., kjer bo delitev Blago/Storitve tudi upošteval in prenos v 
Glavno knjigo. 
 
Glede zapisovanja dokumentov v Vasco sistem preko eAPI servisa (spletne trgovine) ni sprememb, saj bo veljal podatek, 
ki bo zapisan na 8. zavihku artikla v šifrantu. 
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Novosti za poročanje obrazca OSS-EU-DDV (Glavna knjiga) 

Obrazec OSS-EU-DDV se nahaja v meniju 3.V.2, predpogoj je verzija datuma 30.9.2021 ali novejša. Po izračunu 
obrazca za posamezni kvartal, so na voljo standardizirane možnosti za Tiskanje, Popravljanje, Pošiljanje dokumenta PDF 
po e-pošti, Oddaja na e-davke. V kratkem bo narejena še možnost kreiranja Temeljnice. 
 

Dopolnil se je tudi vnos knjižb oziroma davkov na zavihek DDV-VEM in sicer se za vsak zapis zahteva definicija ali gre za 
prodajo »Blaga« ali »Storitve«. Dodatna definicija je potrebna zaradi poročanja obrazca OSS-EU-DDV, ki ločuje prodajo 
na segment »Blago« in »Storitve«. Program bo pri izračunu obrazca vse obstoječe knjižbe zapisal pod definicijo »Blago«. 
Preko popravljanja obrazca imate možnost ročnih korekcij. 
 

 
 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Gospodarstvo) 

V Uradnem listu RS št. 104/21 in 114/21 so bile objavljene spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Spremembe se začnejo uporabljati pri obračunu plače za mesec 
september 2021.  
 
S spremembo Uredbe se spreminja le davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela oziroma spreminja le 
znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. Uredba ne določa pravic 
in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene 
v delovnopravnih predpisih, veljavnih kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali 
pa v pogodbi o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
 
Gre za omejitev zneska do uredbe v višini 140 evrov oziroma 0,18 evra za vsak kilometer. Ima pa spremenjena uredba pri 
obeh opcijah veliko dodatnih omejitev, tako da za polno razumevanje pravilnosti uredbe priporočamo branje priloženega 
dokumenta »DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE, Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja 
(6. izdaja, julij 2021)«. Na straneh 7-10 lahko preberete razlago in primere za izračun. 
 
Navodila za prevzem in uporabo novosti se nahajajo na naslovu https://www.vasco.si/9116-2/ 
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Modul za podpisovanje dobavnic (Fakturiranje) 

Pripravili smo nov modul v programu Fakturiranje za elektronsko podpisovanje dobavnic na prevzemnem mestu podjetja 
preko Android tablice. Namenjen je podjetjem, kateri želijo, da kupci pri prevzemu blaga v skladišču/trgovini tudi elektronsko 
podpišejo dobavnico in imajo tako dokazilo o potrditvi vsebine dobavnice. 
 
Delovanja modula je sledeče.  
 
V Fakturiranju operater: 
 
Dobavnico lahko zaključi s podpisovanjem preko gumba »Shrani, podpiši« 

 

Ali preko gumba  iz pregleda dobavnic. 
Odpre se ekran za podpis in čaka stranko, da dobavnico podpiše in potrdi: 

 
 
Ko stranka dobavnico podpiše, operater podpis dobi v vpogled in lahko dokument shrani ali pa podpis zavrne in ponovno 
sproži podpisovanje: 
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Podpis se na tisku dobavnice ali v PDF dokumentu seveda izpiše. 
 
Na tablici stranka ob sprožitvi podpisa vidi sledeči zaslon, kjer vidi osnovne podatke dobavnice, postavke in znesek, ki ga 
podpisuje: 

 
 
V podjetju lahko uporabite več podpisnih tablic in na njih prožite podpisovanje iz različnih računalnikov, torej imate lahko 
več prevzemnih/podpisnih mest. Podpisne tablice niso vštete v ceni modula, saj lahko uporabite poljubne tablice z 
operacijskim sistemom Android 10 ali višje, ki so primerne za vaše sprejemno mesto. 
 
Cena modula: 200,00 eur na tablico in 10,00 eur mesečno vzdrževanje na tablico. Za več informacij nas pokličite ali pišite 
na info@vasco.si.  
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Morda niste vedeli … 

1. Program Blagajna je dobil sodobnejši izpis Blagajniškega dnevnika. 

 

2. Vnos podatkov na zavihek »Delež MD (M4)« v programu Plače je za potrebe napotenih delavcev dobil razširitev 

nabora podatkov.  

V primeru da gre za Napotitev na delo v tujino, izbirate med »Potrdilo A1 po 12. členu uredbe ES«. To pomeni, da 

se v »M« podatke na iRek datumi vpisujejo glede na prijave/odjave delavcev oziroma vnesenih datumov na zavihek 

»Delež MD (M4)«.  

Druga opcija je »Potrdilo A1 po 13. členu uredbe ES«, posledično se v »M« podatke na iRek datum izpiše kot 

obdobje celega meseca. 

 

 
 

Za izpis podatkov Delež MD vnesenih pri delavcih je na voljo meni 2.5.5. 

 
 
 
 
 
 

Šenčur, oktober 2021                                               VASCO d.o.o. 
     


