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VASCO NOVICE AVGUST 2014 
 
 

Plače SPJS, spremenjeno poročanje ISPAP ter poročanje Kadrovskega načrta 

Tekom meseca julija smo na naši spletni strani objavili prva navodila na temo spremenjenega poročanja ISPAP ter 
poročanja Kadrovskega načrta. Dopolnitev navodil ter programska podpora za izjeme in posebnosti, bodo na voljo 
predvidoma 12.8.2014 in šele od takrat naprej boste lahko definirali vse posebnosti za spremenjeno poročanje ISPAP ter 
poročanje Kadrovskega načrta. Priporočamo da vse aktivnosti na to temo odložite do objave novosti na naši 
spletni strani ter posledično poročate obe datoteki naknadno. 
 
Morda vseeno za info dve zadevi, ki vam bosta v pomoč. V meniju 1.1.J. Nastavitev privzetega vira financiranja, imate 
možnost skupinskega vnosa vira financiranja. S tem ukazom vsem delavcem vnesete določen vir financiranja, nato pa na 
posameznih delavcih naredite le manjše korekture.  
 
V meniju 2.1. Vnos in popravljanje delavcev, lahko preko gumba F5 Tiskaj, naredite izpis »Deleži po virih financiranja«. 
 
 
PDPZ v javnem sektorju 

Na naslove javnih zavodov je načeloma prispelo spodnje obvestilo: 
 

 

 

Spoštovani,  

Zaposlenim v javnem sektorju se v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, z dne, 
11.7.2014 umika podpora plačil kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na račun njihovih bruto plač.  

Pri tem je pomembno, da vaša sklenjena Pogodba o financiranju pokojninskega načrta s 
Prvo osebno zavarovalnico d.d., ostaja v veljavi še naprej pri čemer se spremeni način 
financiranja. Dosedanji način financiranja, ki je bil na račun bruto plač, ni več podprt, zato se 
financiranje veljavnega pokojninskega načrta spremeni v način plačila iz neto plače.  

Zadnjič bodo premije iz bruto plače obračunane v mesecu juliju. Ob obračunu plač v 
avgustu bodo premije nakazane iz neto plače.  
Zato mora vaše računovodstvo najkasneje do 31.07.2014 imeti zagotovljena 

Pooblastila zaposlenih.  

Vsem vašim zaposlenim, ki so vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
smo zato za ureditev nadaljnjega plačevanja premij iz neto plače, na njihov naslov dne 
25.07.2014 poslali obvestilo o spremembi financiranja.  
Skupaj z obvestilom smo jim poslali tudi Pooblastilo katerega podpisanega oddajo v 

vaše računovodstvo.  

Ker se lahko zgodi, da zaradi različnih vzrokov (sprememba naslova, nedostavljena 
pošta…) vsi vaši zaposleni ne bodo prejeli naše pošte, vas prosimo da Pooblastilo (v prilogi) 
tudi sami razdelite vašim zaposlenim in jih tudi sicer obvestite o spremembah in možnosti 
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nemotenega nadaljevanja z vplačili premij iz neto plače.  

Ob spremembi načina financiranja, zaposleni v javnem sektorju – zavarovanci Prve osebne 
zavarovalnice, d.d. ohranite vse pravice do davčnih olajšav v obliki znižanja davčne osnove 
za izračun dohodnine. Edina sprememba, ki jo prinaša plačevanje iz neto plače je, da 
davčno olajšavo namesto vsak mesec, sedaj koristite enkrat letno, kot vračilo dohodnine.  

V Prvi osebni zavarovalnici,d.d. smo za Uredbo izvedeli v zadnjem trenutku in se vam 
opravičujemo za pozno informiranje in morebitne nevšečnosti.  

Za odgovore na morebitna vaša dodatna vprašanja, sta za vas na voljo naslednja 
svetovalca:  

Sašo Šuligoj, na tel.št.: 01/23 45 859 in 
Monika Verbič, na tel.št.: 01/23 45 848.  

S spoštovanjem, 
Prva osebna zavarovalnica d.d.  

 
Franci Gregorčič 
Direktor za pokojninska  
zavarovanja 

 

Alenka Žnidaršič Kranjc 
Izvršna direktorica 

 

 

 

Če naših sporočil s področja izobraževanja v prihodnje ne želite več prejemati, nam pošljite 
elektronsko sporočilo na info@prva.net,  
Prva osebna zavarovalnica, d.d., T: 01 234 58 00, F: 01 436 12 15.  

 

 
To pomeni da je po novem možno imeti PDPZ le še kot »neto odtegljaj« in ne več kot »zmanjšanje bruto plače«. V meniju 
2.1. Vnos in popravljanje delavcev, na zavihku PDPZ, morate zaposlencem, ki so tako obliko PDPZ-ja imeli, znesek 
premije prestaviti v polje »Znesek (delavec-neto odtegljaj)«. Seveda pod pogoji, ki jih navaja dopis ponudnika PDPZ.  
 
Glede programa Plač morate v tem primeru obvezno osvežiti formule preko menija 5.F.A. in posledično v meniju 1.3. 
Obračunavanje, vklopiti parameter »BO17: PDPZ neto odtegljaj po ZPIZ-1« (vklopite samo tisti uporabniki, ki se vas 
vsebina dopisa tiče). Nov, spremenjen način obračuna PDPZ, se vam bo avtomatsko pojavil na obračunskem listu in sicer 
pod novim VP 617 »PDPZ odtegljaj po ZPIZ-1«.  
 
 
POZOR!  
 
Dne 30.7.2014 je s strani RS Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za javni sektor, z 
dopisom številka 0103-463/2014/2 prišla informacija, da bo z ustrezno spremembo veljavne 
uredbe, uveljavljeno prehodno obdobje in sicer na 1.1.2015. 
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Morda niste vedeli… 

1. V vse programe smo dodali viden, direkten gumb za zagon ISL-ja (oddaljena pomoč strankam). Nahaja se 
desno od menijev. Še vedno ostaja na voljo tudi dostop preko menija 8.O. 

 
 

2. Program Glavna knjiga ob zagonu programa omogoča avtomatski download deviznih tečajev. V meniju 2.3. 
Devizni tečaji, kliknete na gumb F4 Privzeti tečaji 

 
 
Nato kliknete gumb Nastavitve in označite parameter »Avtomatski prenos novih tečajev z interneta (ob zagonu 
programa)« 
 

 
 

3. V zadnjem času je vse več plačevanja v tujino kar s SEPA nalogi (in ne več z VP70), pri katerih je program 
Knjiga prejetih faktur preverjal pravilnost sklica po modulu za »SI« sklic. Sedaj je na vnosu devizne fakture 
dodan vnos sklica in sicer izberete tip sklica, ali »SI« ali »RF« in potem naprej še »sklic1« in »sklic2«. Pri 
kreiranju SEPA datoteke program preveri pravilnost sklica glede na izbran tip sklica. Hkrati se pravilnost sklica 
preverja tudi že na samem vnosu fakture. V nekaj dneh bo tip sklica dodan tudi na domače fakture ter na domače 
in devizne predračune. 

 
Povezovanje Vasco Fakturiranja s spletnimi trgovinami 

Program Fakturiranje poleg vseh možnosti, ki jih že poznate, že dolgo časa ponuja tudi povezljivost z različnimi spletnimi 
trgovinami. Tukaj bomo predstavili predvsem možnosti povezovanja in katere funkcionalnosti  uporabnik Fakturiranja 
lahko pridobi. 
 
Vasco ne pogojuje vaše izbire razvijalca spletne trgovine, saj je mogoče tako izvoz podatkov, kot uvoz naročil uskladiti s 
posameznim razvijalcem. Priporočamo, da nas pred odločitvijo pokličete in vam razložimo možnosti, nato pa se 
pogovorite s programerji trgovine o sami izvedbi. Način povezovanje je namreč odvisen tako od tehničnih možnosti, kot 
od programerja samega. 
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Fakturiranje ponuja dve varianti prenašanja podatkov v spletno trgovino in obratno - uvoz naročil v program: 
 

1. Prenos preko XML datotek. Je zelo priljubljena opcija, saj po vnaprejšnjem dogovoru Vasco pripravi izvoz 
podatkov v XML datoteko, ki se lahko odlaga tako na strežniku, kot tudi na poljubnem FTP strežniku. Uredimo 
lahko izvoz podatkov »na zahtevo« ali pa uredimo opravilnik, ki periodično avtomatsko izvaža podatke na želeno 
lokacijo. Spletna trgovina nato prevzeme te podatke iz iste lokacije in obratno odlaga XML datoteko z narejenimi 
naročili, ki jo Fakturiranje lahko sprejme. Naročila se v Fakturiranju prikažejo v posebnem meniju, kjer jih 
uporabnik pregleda in potrdi, s tem pa se kreirajo dejanska naročila kupcev v meniju 2.7.2. Od tu naprej 
uporabnik lahko kreira dobavnice, ponudbe, skratka vse kar lahko dela že sedaj, če ročno vnese naročilo kupca. 
 

2.  Druga možnost je izvoz/uvoz podatkov direktno preko baze podatkov z SQL ukazi. Ta opcija dovoljuje 
maksimalno fleksibilnost izvoza in uvoza podatkov, saj dobi izvajalec spletne trgovine povezavo z bazo podatkov 
in bere potrebne podatke kadarkoli je to potrebno, enako tudi zapiše naročila nazaj v vmesno tabelo, kjer jih 
uporabnik lahko pregleda in potrdi ter si skreira prava naročila. Vmesna tabela je tu zaradi varnosti, kar pomeni, 
da tudi v primeru napake spletne trgovine in posledično napačno zapisanih podatkov, Fakturiranje deluje 
normalno. 
 

Da boste lahko v Fakturiranje vnašali podatke, ki se potrebujejo na spletu, označevali artikle, ki se izvažajo in podobno, je 
potrebno po dogovoru z nami nastaviti polja in možnosti. Odvisno od potreb je mogoče Faw nagraditi tudi z različnimi 
dodatnimi moduli, ki vam omogočajo upravljanje z artikli. Pri uvozu pa ima Faw tudi možnost, da neobstoječe kupce doda 
v bazo sam (seveda, če ima vse potrebne podatke v naročilu). 
 

 
 

Tako za izvoz podatkov, kot uvoz naročil, je mogoče kupiti modul, ki je združljiv tako z večjim Fakturiranjem, kot tudi z 
manjšim Faw LT. Ker LT verzija program nima naročil kupcev, vam modul za uvoz spletnih naročil prinese tudi naročila 
kupcev. Za več informacij nas pokličite na 04 2791 200 ali pišite na info@vasco.si.  
 
 
Humor 

 
Prijateljici se pogovarjata in prva reče: 
»Tvoj zaročenec pa jeclja, ali ne?« 
»Ja, ampak nič zato. Ko se bova poročila, tega ne bo nihče opazil.« 
»Zakaj ne?« 
»Ker ne bo prišel do besede!« 
 
Šenčur, avgust 2014                                               VASCO d.o.o. 
   


