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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 90,00 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 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 630 EUR* 

Najem čitalca (minimalno obdobje 2 dneva) 230 EUR* 

Najem čitalca (1 teden) 340 EUR* 

Cena tiskanja ene nalepke 0,16 EUR* 

     *V ceni ni vštet DDV 
 
 

Morda niste vedeli … 

1. Pri izdelavi Izvršb v programu Glavna knjiga smo dodali polje za Vložno številko. 

 

2. V programu Plače smo izpisu v meniju 4.B.2 Število zaposlenih po mesecih dodali stolpca »Spol« in »Povprečna 

starost zaposlenih«. 

 

3. V vseh programih smo pri izvozu v excel spremenili privzet format datoteke na XlsX. 

 

4. Zaradi spremembe varnostne politike pri arhiviranju podatkov v Google drive obvezno potrebujete verzijo 

programa 3.10.2022 ali novejšo. 

 

5. Pri vnosu osnovnih sredstev v program OSW je na zavihku 2. Knjiženje, ostali podatki, desno zgoraj dodano polje 

»Koriščenje olajšave«. Na tak način si lahko označite OS, ki so aktualna za koriščenje investicijske olajšave za 

davčni obračun. Podatek je možno vključiti na Nastavljive izpise. Avtomatsko se polje prikaže pri vnosu odtujitev 

OS in izpisu odtujenih OS. 
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Zakonske spremembe 

1. Na podlagi Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja se maksimalni znesek regresa za prehrano med delom spremeni iz 6,12 eura na 7,96 eura. 
Uredba se uporablja od 1. septembra 2022 (aktualno za obračun plač za mesec september za gospodarstvo). 
 

2. Plače JS; v programu so bile implementirane spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 
za obračun iz izplačilo plač v javnem sektorju (UR RS, št. 117/22, dne 9.9.2022). Spremembe prevzamete preko 
menija 5.F.A. Dodano so bili VP120 (C231) Dodatek za povečan obseg dela in posebne obremenitve; VP121 
(C232) Dodatek za posebne pogoje dela na območjih z nižjo razvitostjo; VP431 (I111) Dodatek za spremstvo 
učencev na ekskurziji in športnih dnevih. Pri slednjem lahko vpišete število dodatkov ali kar končni znesek. 

 
 

Dokumentni sistem – Akcijska ponudba do 30.11.2022 

Za vse naše stranke smo pripravili akcijsko ponudbo modula Dokumentni sistem, ki bo veljala do 30.11.2022. 
 
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 mnogo naših programih (Knjiga prejetih faktur, Glavna knjiga, Plače, 
Fakturiranje,…), obstaja pa kot verzija za le en program ali pa za vse programe. 

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; 

• in še marsikaj… 

Akcijski popust na Dokumenti sistem za EN program: 15% na ceno 340,00 eur + ddv. 

Akcijski popust na Dokumenti sistem za VSE programe: 25% na ceno 910,00 eur + ddv. 
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