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NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA SAMOZAPOSLENE
V verziji programa 6.75 z dne 31.08.2005 je popravljen obračun prispevkov za zavezance. Dodani
sta dve polji za vnos povprečne plače predzadnjega meseca in procent bruto osnove glede na
povprečno plačo. Kadar sta oba podatka vnesena, bo program izračunal bruto in neto zavarovalno
osnovo. Če želite bruto in/ali neto zavarovalno osnovo vnašati kot do sedaj, oba nova podatka
pustite prazna.
OSTALE NOVOSTI
- dodan Obrazec za članarine OZS.
- dopolnjena plačilna lista s podatki vsi-davki-prispevki, bruto-bruto, ...
- popravek obrazca REK1: napaka pri zaporedni 104-Razlika do min. plače.
- popravek plačilne liste: iz obračun. lista dodane še obveznosti in druge obveznosti.
NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA SAMOZAPOSLENE
V verziji programa 8.55 z dne 30.08.2005 je popravljen obračun prispevkov za zavezance. Dodani
sta dve polji za vnos povprečne plače predzadnjega meseca in procent bruto osnove glede na
povprečno plačo. Kadar sta oba podatka vnesena, bo program izračunal bruto in neto zavarovalno
osnovo. Če želite bruto in/ali neto zavarovalno osnovo vnašati kot do sedaj, nova podatka pustite
prazna.
OSTALI POPRAVKI V AVGUSTU 2005
- dodani novi parametri #F pri oblikovanju glave obračunskega lista za nastavljive parametre pri
delavcu (DP,DZ,DB) in skupne parametre za vse delavce (ZN,RE,PR,BO,TE).
- priprava nalogov za prispevke za lastnika zasebnega podjetja ločeno po stopnjah kot so
vneseni v šifrantu prispevkov in ne po tipih prispevkov, kot za SP-je.
- popravki za premije KDPZ - sprememba strukture prenosnih datotek.
- v programu pri obračunavanju plač dodana kontrola na datum veljavnosti pogodbe. Program
nas lahko opozori o preteku pogodbe, če imamo pri delavcu vpisan datum veljavnosti.
POPRAVEK VIŠINE PREMIJ KDPZ NA NOVO LESTVICO 08/2005
V programu je narejen popravek višine premij KDPZ na novo lestvico z minimalno premijo v višini
4.595 SIT in povečanje dodatnih premij za 3.04% katera velja od 1.8.2005 dalje (obračun plač za
Avgust 2005). Pred obračunom plač za Avgust 2005 v meniju 2.B.4. naredite Popravek višine premij
KDPZ. Pri vseh delavcih se vam bodo popravile sedanje višine premij na nove višine iz nove
lestvice glede na premijske razrede vpisane pri delavcih.
Za oba zgoraj omenjena popravka rabite program Plače verzija 8.54. z dne 24.8.2005 ali novejši.
POPRAVEK STRUKTURE DATOTEK ZA PREMIJE KDPZ
Struktura datotek za pošiljanje podatkov za KDPZ je bila popravljena že v verziji 8.53. z dne
10.8.2005.
Zaradi novih podatkov v strukturi datoteke za matične podatke sta pri delavcih na strani KDPZ
dodana dva nova podatka:
- Član ZVPSJU je polno zaposlen
- Vzrok prenehanja delovnega razmerja
DODELAVE IN POPRAVKI PROGRAMA OSW - JULIJ in AVGUST 2005
- popravek prenosa iz starih OS (napaka pri prenosu brisanih podatkov)
- sprememba indeksov za osnovna sredstva zaradi hitrejšega prikaza in iskanja podatkov.
- dograditve, katerih stopnja koristnosti je višja od v parametrih nastavljene. Maks. stopnje
koristnosti so v seznamu označene z DM.
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v meniju 1.9. je dodana opcija Delitev osnovnega sredstva s katero lahko del OS
spremenimo v novo osnovno sredstvo.
- povezava shranjenih prilog s programom KPFW. Med prilogami OS se prikažejo tudi priloge
od prejete fakture, kadar je številka vpisana v podatkih osnovnega sredstva v polju "Številka
prejete fakture".
Pri izpisu opominov, obresti in IOP je dodana možnost pošiljanja preko elektronske pošte. Program
pripravi datoteko PDF in jo pošlje na elektronski naslov partnerja. Seveda lahko elektronski naslov
tudi popravimo. Program pa si popravek elektronskega naslova shrani za naslednje pošiljanje.
Pri knjiženju izdanih računov je program pri pritiskanju na tipko ENTER »čudno« skakal na
naslednja polja, namesto da bi na koncu skočil na gumb F9. Napaka je odpravljena.

Napovednik
V GKW popravljamo obrazec SFR, ki je spremenjen.
V programu KPFW in GKW pa dodajamo izpis obrazca ODO 2.
Končujemo program KADROVSKA EVIDENCA, ki bo popolnoma povezljiv s programom PLAČE.

HUMOR
Umetnik, odvetnik in programer

Umetnik, odvetnik in programer se pogovarjajo o tem, ali je dobro imeti ljubico ali ne. Umetnik je prepričan, da
je ljubica vir strasti in navdiha, ki nastane zaradi skrivnosti, da bi oba lahko bila odkrita. Odvetnik opozarja, da
to prinese številne težave, ki lahko pripeljejo do tožbe, ločitve, bankrota. Preveč problemov in ni vredno.
Programer pa pravi, da je to najboljša stvar, kar se mu je zgodila. Žena namreč misli, da je on z ljubico, ljubica
misli, da je z ženo, on pa lahko v resnici preživi cel večer z računalnikom.

Šenčur, avgust 2005

VASCO d.o.o.
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