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VASCO NOVICE JUNIJ 2014 
 

Uvedba eRačunov v prakso 

Vse interesente, ki jih zanima uvedba eRačunov v praktično uporabo, gre tako za izdajo eRačunov kot prejem eRačunov, 
obveščamo da smo z mesecem junijem pričeli s seminarji na to temo. Udeležba na seminarju je pogoj za pričetek 
postopka uvedbe eRačuna v prakso. Na seminarju Vam bodo podane informacije glede odpiranja predala za izdajo in 
prejem eRačunov, uradnih distributerjev eRačunov (UJP, ZZInet, Halcom,...), ustreznih programov za samo izdajo in 
prejem eRačunov (Faw/FawLt/FawS, Kpfw/KpfwLt opcija z elektronsko likvidacijo ali brez, Gkw/GkwLt oz. Kpw), 
nastavitev v programih za nemoteno delo z eRačuni, elektronskega arhiva eRačunov in še mnogo aktualnih zadev na to 
temo. Po udeležbi na seminarju boste lahko pričeli z dejanskim izdajanjem in prejemanjem eRačunov. 
 
Seminarji se bodo zaradi specifike posameznih subjektov izvajali ločeno za uporabnike JS, gospodarstva in 
računovodske servise. Na seminarjih za JS bo dodatna tematika tudi uvedba spremenjenega poročanja ISPAP pri 
obračunu plač za mesec julij, izplačane v mesecu avgustu 2014. 
 
Prijava na seminar je elektronska na naslov info@vasco.si ali preko telefona (kontakt gdč. Mateja). Termini seminarjev 
se bodo oblikovali sproti, odvisno od povpraševanja. Cena seminarja na udeleženca znaša 50,00 EUR plus 22% DDV. V 
primeru prijave treh ali več udeležencev iz istega podjetja oz. ustanove, vam priznamo 20% popust. Plačilo se izvede 
pred udeležbo na seminarju in sicer na podlagi izdanega predračuna. 
 
Še vedno velja tudi akcijska ponudba programov za izdajo in prejem eRačunov (FawLt, FawS ter Kpfw in KpfwLt). 
Akcijska ponudba za omenjene programe ponuja 50% popust na redne cene, ki so objavljene na naši spletni strani. 
Ponudba velja za obstoječe stranke, ki imajo v lasti ali najemu vsaj en Vasco program. 
 
Tekom poletja bomo trgu ponudili izdajo in prejem eRačunov preko spletne aplikacije Vasco.web. V razvoju je tudi 
potrjevanje eRačunov preko pametnih telefonov in tablic (Android in iOS). 

 

Hramba računov v elektronski obliki (JS) 

Ministrstvo za finance Republike Slovenije oz. Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je z dopisom številka 
4302-1/2014-1, 26.5.2014, naslovljenim vsem neposrednim in posrednim uporabnikom državnega in občinskih 
proračunov, izdala Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe 
računov v elektronski obliki. Glede tematike trenutno vlada manjša zmeda. 
 
Do sedaj so veljala naslednja dejstva: 

- JS potrebuje glede trajnega zakonsko skladnega arhiva potrjena notranja pravila in potrjeno hrambo. Pridobitev 
notranjih pravil velja za zahteven in dolgotrajen postopek. Lahko pa ustanova sprejme potrjena vzorčna notranja 
pravila. Da smo za področje vzgoje in izobraževanja zadostili zakonskim določilom o skladnosti, smo podpisali 
pogodbo o sodelovanju. To pomeni, da bo možno že konec posameznega meseca po opravljenem prevzemu 
vzorčnih notranjih pravil iz sistema Vasco prenesti dokumentacijo v eArhiv skladno z zakonodajo. 
 

- Sedaj pa se je UJP odločil za omenjeno povabilo in nikomur ni jasno kako in zakaj. Država po eni strani zahteva 

notranja pravila http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4. Po drugi strani ni jasno, kdo se 

bo lahko prijavil na razpis in kako bo s pravno veljavnostjo hranjenih dokumentov, če se ne bo imelo lastnih 

notranjih pravil ali bo izbran ponudnik brez potrjenih vzorčnih pravil potrjenih s strani Arhiva RS?  

 

- Zaenkrat velja, da nudimo programsko podporo in celovito rešitev skupaj s podjetjem Logitus, zato priporočamo, 

da se glede arhiva in dopisa UJP-a odločite za izbrano kombinacijo, ki vam nudi enotno hrambo za vse vrste 

dokumentov in ne samo eračune. Dejstvo pa je, da se lahko odločite tudi za UJP-ovo povabilo, ker bomo 

programsko podprli tudi eventuelne nove ponudnike hrambe računov v elektronski obliki. 

Regres za letni dopust 2014 – postopek obračuna 

1. Najprej vsem delavcem, ki bodo dobili regres, pod ustrezno vrsto plačila (običajno VP-231, lahko tudi VP-251, za 

uporabnike SPJS pa VP-401) vnesemo bruto 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. 

Za obračun regresa v javnem sektorju, imate za razporeditev delavcev po plačnih razredih in s tem 

določitev višine regresa, v meniju 4.1. in 4.2. na voljo izpis »Plačni razredi za Regres«. Če izpisa v meniju 

ne vidite, si ga lahko prenesete preko menija 6.2.N. 

2. V primeru, da kateri od delavcev dobi regres nad uredbo, potem pod VP za regres do uredbe (VP-231, za SPJS 

VP-401) vnesemo znesek do uredbe, pod vrsto plačila za regres nad uredbo pa znesek regresa, ki presega 70% 

Povprečne mesečne bruto plače v RS, (v našem primeru bo to VP-232, lahko VP-252, za SPJS pa VP-402). Če 
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vrste plačila za regres nad uredbo še nimamo, si jo hitro lahko nastavimo s Čarodejem za izplačila nad uredbo v 

meniju 5.E.1. 

3. Za uporabnike JS je v meniju 4.1. in 4.2. na voljo izpis »Plačni razredi za Regres«, ki vam služi kot pripomoček za 

ugotovitev pravilnega bruto zneska regresa. 

4. Po vnosu bruto zneskov regresa, gremo v meni 1.3. Obračunavanje. Tu nastavimo obdobje,  datum izplačil, 

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

da izklopite parameter Trgam kredite, medtem ko večino ostalih podatkov lahko ohranite. Nato pritisnemo tipko 

»F4 Posebnosti«, kjer nastavimo naslednje podatke: 

 Formula za znesek - nastavimo na B231 (za SPJS je to B401) oziroma (v našem primeru) na B231+B232 
oz.(B401+B402 za SPJS), kadar izplačujemo tudi regres nad uredbo. 

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

 Na koliko mesecev - nastavimo na 12 (lahko na 6 ali manj, če regres izplačujemo v dveh ali več delih) 

 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% ali na 
tretjo opcijo Davek računam po povprečni stopnji od delavca. Kadar izberemo tretjo opcijo moramo paziti, da 
imajo vsaj vsi tisti delavci nastavljeno povprečno stopnjo dohodnine pri katerih program ne more povprečne 
stopnje izračunati iz osnove za davek po lestvici. 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. 
 

5. Po končanem obračunavanju preverimo pravilnost izračuna, nato po istem postopku kot pri plači, izpišemo 

obračunske liste za delavce, obrazce za DURS in AJPES ter plačamo pripravljene naloge. 

6. V primeru obračuna regresa v večih delih moramo pri drugem (tretjem, ...) delu narediti skupni Obrazec-3 (ne 

velja za s.p.-je) za regres. V tem primeru moramo v meniju 1.5.2. Izpis obrazcev, na drugem zavihku »Datumi 

skupnih obrazcev« vnesti datume shranitve prvega, drugega, ... dela regresa. Obrazec-3 za regres lahko oddamo 

tudi v XML datoteki preko interneta na AJPES-ovi spletni strani na isti način kot Obrazec-1-Zap/M. 

7. Ko smo regres izplačali, oddali obrazce ter ga poknjižili v Glavno knjigo, ga shranimo v letno evidenco preko 

menija 1.8 Zaključek – shranite (ažuriranje) plač. 

Prihodnje zakonske spremembe (Plače SPJS) 

V mesecu juliju se začneta uporabljati dve zakonski spremembi. Na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 
(Ur.l. 46/2013, 29.5.2013), se premije KDPZ zmanjšajo za 70% (trenutno za 75%) glede na skupno višino premij po 
premijskih razredih, veljavnih na dan 1.1.2013. Prvi obračun s spremenjenim procentom zmanjšanja premij KDPZ bo v 
mesecu avgustu 2014. 
 
Prav tako se v mesecu avgustu, za plačo meseca julija 2014, prvič poroča spremenjen ISPAP. Gre za Pravilnik o 
metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Ur.l. 
28/2014, 18.4.2014). Na seminarjih Ajpesa je bilo predstavljeno, da se podatki do konca leta 2014 zbirajo »poizkusno«, 
da se vsi vpleteni (izplačevalci plač, programerske hiše in Ajpes) naučimo pravilnega zbiranja in poročanja podatkov. 
 
Obe novosti bosta na voljo do predpisanih rokov in bosta bolj podrobno predstavljeni konec meseca julija 2014 na naši 
spletni strani ter posledično v Vasco novicah Avgust 2014. Zadevi bosta predstavljeni tudi na seminarjih za eRačune. 

 

Humor 

 
Dve vrani sedita na veji in se dolgočasita. Mimo se pripelje reaktivec in prva je vsa navdušena: »Uau, poglej 
kako je hiter!« 
Druga jo postrani pogleda in odgovori: »Tudi ti bi bila hitra, če bi ti rit gorela.«  
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