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VASCO NOVICE MAJ 2022 
 

Spremembe cen storitev Vasco 

Kot na mnogih drugih trgih se tudi na trgu razvijalcev programske opreme dnevno soočamo s številnimi izzivi, 
pomanjkanjem kadrov in novimi podražitvami, ki smo jih do sedaj premagovali po najboljših močeh in pri tem ohranjali 
vrhunsko tehnično podporo našim strankam, aktualno posodobljeno programsko opremo in obenem razvijali tudi nove 
rešitve v zadovoljstvo številnih obstoječih in novih strank. 
 
Da bi še naprej lahko ohranjali tako visok nivo podpore in razvoja bomo 1. junija 2022 cene nakupa, mesečnega vzdrževanja 
in najema naše programske opreme, dvignili za 14 odstotkov. 
 
Nekoliko bomo dvignili tudi cene servisnih in programerskih ur, ki smo jih že dolga leta držali na enakem nivoju. Nova cena 
servisne ure je 60,00 eur brez DDV, nova cena programerske ure 70,00 eur brez DDV.  
 
Spremembe cen stopijo v veljavo 1. junija 2022, obveščeni boste tudi o aneksih, ki vas bodo čakali na naših servisnih 
straneh in jih bo potrebno podpisati. 
 

Spremembe na REK obrazcih na podlagi novele ZDoh-2Z 

V skladu z novelo ZDoh-2Z ter prilagojenim sistemom eDavkov za oddajo obrazca Rek-1 in Rek-1f smo z novo verzijo 
programa Plače implementirali Nova seniorska olajšava in olajšava za prostovoljno opravljanje nalog zaščite; Davčna 
obravnava opcijskega nagrajevanja; Boniteta za uporabo službenega avtomobila na električni pogon. 
 

- Seniorska olajšava: če je delavec dopolnil 70 let mu obračunate dodatno olajšavo in sicer preko potrditve menija 
5.F.4 ali dotičnega delavca odprete in na zavihku »3. Ostalo«, kliknete na gumb »(F6) Ponovni izračun olajšav« in 
program bo delavcu zapisal dodatno olajšavo. 

- Olajšava za prostovoljno opravljanje zaščite: Na delavcu na zavihku »3. Ostalo« na desnem delu ekrana najdete 
nov parameter »Prostovoljno nepoklicno opravljanje zaščite«. 

- Davčna obravnava opcijskega nagrajevanja, novo polje B016a: program ima pri definiciji poročanja bonitet 
dodano opcijo za poročanje polja B016a. V primeru takega izplačila, se obrnite na Vasco podporo in bomo skupaj 
uredili ustrezne nastavitve. 

- Boniteta za uporabo službenega avtomobila na električni pogon: na zavihku »Boniteta-Avto« je potrebno 
znesek bonitete popraviti na 0,00 eurov ter vklopiti parameter »Osebno vozilo na električni pogon«. 

 

Zakonske novosti  

1. Za program Plače (gospodarstvo) smo sredi meseca marca objavili navodila za Izračun refundacij iz predpreteklih 
let s količnikom valorizacije. Navodila najdete na https://www.vasco.si/izracun-refundacij-iz-predpreteklih-let-
kolicnik-valorizacije/. 

2. Nadgradnja programa Napoved za DDD_DDD za leto 2022. 
 
 

Fakturiranje - plačila 

Pri izdelavi dobavnice iz naročila kupca (preko gumba »Izdelaj dobavnice« v meniju 2.7.2) je na gumbu »Nastavitve« nova 
nastavitev vezana na plačila. V primeru že plačanega predračuna ali naročila kupca, v dobavnico/račun program zapiše 
povezavo na dokument ter obstoječe plačilo zapiše kot vezo na račun. Če iz predračuna naredite naročilo (ali obratno) in 
ga je kupec plačal, se ob izdelavi dobavnice samodejno uredi veza na plačilu. 
 

 

Regres za letni dopust – obračun regresa do uredbe 

1. Najprej vsem delavcem, ki bodo dobili regres, pod ustrezno vrsto plačila (VP-251, za uporabnike SPJS pa VP-401) 

vnesemo znesek regresa. Če dobijo regres vsi delavci in v enakem znesku, si lahko pomagamo s podprogramom 

v meniju 1.1.2. Vnos določenega VP-ja za vse delavce. 

2. Po vnosu zneskov regresa, gremo v meni 1.3 Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje,  datum izplačila, višino 

regresa na zaposlenega (letni podatek in ne znesek trenutnega izplačila) ter ostale podatke. Bistveno je, da izklopite 

parameter Trgam kredite (seveda le v primeru, da izplačujete regres ločeno od plače), medtem ko večino ostalih 

podatkov lahko ohranite.  

3. Po končanem Obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, nato po istem postopku kot pri plači, izpišemo 

obračunske liste za delavce, obrazce za FURS ter plačamo pripravljene naloge (JS odda še datoteko ISPAP v 

meniju 1.6.F). 
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4. Ko smo regres izplačali, oddali obrazce ter ga poknjižili v Glavno knjigo, ga shranimo v letno evidenco preko menija 

1.8 Zaključek – shranitev (ažuriranje) plač. 

 

Regres za letni dopust – obračun regresa nad uredbo 

V primeru izplačila Regresa nad uredbo, je potrebnih nekaj dodatnih nastavitev. 
 

1. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres, ki presega 100% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 

za predpretekli mesec, potem pod VP za regres nad uredbo, vnesete znesek nad uredbo (VP-252, za SPJS pa 

VP-402). 

2. V meniju 1.3 Obračunavanje, morate na gumbu »F4 Posebnosti« nastaviti naslednje podatke: 

• Formula za znesek - vpišemo B252 oz. B402 za SPJS. 

• Formula-dohodki brez prisp. – sivo polje in ga program definira samodejno 

• Na koliko mesecev - nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih). Obstaja tudi 
možnost nastavitve »mesecev« na posameznem delavcu in sicer v meniju 1.2 preko gumba »F8 Povpr.stop.«. 
Vrednost v polju »Na koliko mesecev« ima višjo prioriteto kot splošna nastavitev. 

• Prištejem plačo ki je ažurirana dne - kadar regres izplačujemo ločeno od plače, tu vpišemo datum shranitve 
zadnje plače. Če pa regres izplačujemo skupaj s plačo potem ta datum pustimo prazen. 

• Če ni osnove za davek potem... - tu nastavimo na opcijo Davek računam po minimalni stopnji 16%. Torej ta 
pogoj (»če ni osnove za davek«) velja le v primeru, da program samodejno ne more izračunati osnove za dohodnino 
(npr., izplačilo regresa osebi na porodniškem dopustu, izplačilo regresa novo zaposleni osebi, ki ji je regres prvo 
izplačilo pri novem delodajalcu...) 

 
Na koncu nastavitev gumba »F4 Posebnosti« potrdimo z F9 in naredimo Obračunavanje. 
 

3. Vsi nadaljnji koraki so enaki, kot za »obračun regresa do uredbe«. 

 
 
 
 
 

Šenčur, maj 2022                                               VASCO d.o.o. 
     


