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VASCO NOVICE DECEMBER 2015 
 
 

Dežurna služba ob SOBOTAH med 8.00 in 14.00 uro 

Dežurna služba se bo odvijala od vključno 19.12.2015 do vključno 2.4.2016 in sicer ob sobotah med 
8.00 in 14.00 uro. Dežurna služba se izvaja na telefonski številki podjetja in sicer na 04/27-91-200 in 
059 335 550. Dežurstvo je dostopno vsem pogodbenim strankam ter strankam v garancijskem roku. 
Pogoj za pomoč uporabniku v času dežurstva je sledeč: VSI RAČUNI, ki so zapadli v valuto, MORAJO 
BITI PLAČANI. Fizični obiski so v času dežurstva izključeni, torej je pomoč možna preko telefona ali 
preko interneta. 
 
V četrtek, 31.12.2015, imamo kolektivni dopust. V soboto, 2.1.2016, pa bo organizirano 
dežurstvo. 
 

Pričetek uporabe Davčnih blagajn Faw in Android mBlagajna 

Z veseljem vas obveščamo, da smo uspešno zagnali sistem »Davčnih blagajn«, tako na klasičnem 
programu Fakturiranje (LT, Mini, S), kot na Android mBlagajni. Do sredine decembra bosta v sistem 
prenesena še Vasco.web ter Avtošola. Vsa navodila za uporabo so objavljena na naši spletni 
strani. Vabljeni tudi v naše poslovne prostore na brezplačne prezentacije. Prijave sprejemamo 
preko info@vasco.si, termine odpiramo po potrebi. 
 

Seminar za inventuro v Fakturiranju 

Nudimo vam možnost udeležbe na seminarju na temo inventure v programu Fakturiranje. Seminar bo 
zajemal 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. Seminar se 
bo izvajal individualno za posamezno stranko, torej bo na enem seminarju prisotna samo ena stranka 
oziroma večje število predstavnikov enega podjetja. Cena seminarja za eno podjetje ne glede na število 
prisotnih predstavnikov je 50,00 € plus 22% DDV. Na seminarju se bo operiralo s podatki trenutno 
prisotne stranke, tako da bo prikaz dela identičen, kot potem pri dejanski inventuri. Podatke lahko k 
nam pošljete preko menuja 8.E. ali jih prinesete s seboj na prenosnem mediju. Seminarji se bodo 
odvijali v učilnici na sedežu podjetja Vasco d.o.o.. Seminar za eno stranko lahko traja največ dve uri. 
Za prijavo na seminar se prijavite preko e-pošte na naslov info@vasco.si ali telefonsko na 04 2791 200 
oz. 059 335 550. Plačilo se izvede pred udeležbo na seminarju na podlagi izdanega predračuna. 
 

Oddaja obrazca Vir-VDC za leto 2015, rok za poročanje je 31.12.2015 

Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske 
člane za leto 2015, posredovati davčnemu organu najkasneje do 31.12.2015. To boste lahko storili 
od trenutka, ko bo na portalu eDavki oddaja omogočena. 
 
Obrazec Vir-VDC boste pripravili, obvezno prekontrolirali ter oddali preko menuja 4.9. Potrebne 
podatke za obrazec vnesete v meniju 2.1. na posameznem delavcu na zavihku Družinski člani. 
Obvezen podatek je Priimek in Ime člana, Davčna številka ter Oznaka. Seveda pa lahko vse podatke 
za oddajo VIRVDC.DAT vnesete tudi direktno v obrazec v meniju 4.9.2. Smotrno je tudi, da pred 
pripravo obrazca v meniju 4.9.1., ažurirate zadnje izplačane plače. 
 
Preko menija 4.9.5. boste podatke za Vir-VDC oddali v sistem eDavkov, obvestila zaposlencem pa 
najdete v meniju 4.9.6.  
 
Znotraj sistema eDavki vas program že usmeri na »Podatki za odmero dohodnine«, kjer potrdite leto 
in nato priložite datoteko VIRVDC.DAT ali VIRVDC.ZIP. V primeru, da ste pooblaščeni za več podjetij, 
morate najprej potrditi izbiro podjetja, nato preko gumba »Izberi obrazec za oddajo novega 
dokumenta« poiščete obrazec »KP-KPD, Podatki za odmero dohodnine« in po potrditvi leta priložite 
ustrezno datoteko. 
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Izplačila ob koncu leta za poslovno uspešnost: 13. Plača in Božičnica 

Obstajata najmanj dve vrsti izplačil, ki jih delodajalci lahko izplačajo delavcem kot plačilo za poslovno 
uspešnost. Izplačila se imenujejo različno tako npr. božičnica, trinajsta plača, prednovoletna nagrada 
zaposlenim in druga. V vseh teh primerih gre za plačilo iz naslova poslovne uspešnosti podjetja in se 
izplača, če podjetje uspešno posluje oziroma, če realizira zastavljene poslovne cilje. Dejansko gre za 
nagrajevanje delavcev, ker so prispevali k dobremu poslovanju podjetja ter s tem dviguje motivacijo in 
pripadnost zaposlenih podjetju. Tako božičnica kot trinajsta plača sta obremenjeni z dohodnino 
in prispevki za socialno varnost, od 1.1.2013 dalje pa se obe vštevata v pokojninsko osnovo 
(ZPIZ-2). Pred spremembo ZPIZ-2 se namreč božičnica obračunana kot drug dohodek iz delovnega 
razmerja, v pokojninsko osnovo ni vštevala. 
 
Pri obračunu 13. plače moramo najprej odpreti šifro vrste plačila za dodatno izplačilo, ki naj bo nekje 
med 90 in 100. V našem primeru naj bo 90. Odpremo nov VP pod 90 z ustreznim nazivom in 
obkljukamo vnos bruto, izpis bruto in izpis neto (to storite v meniju 5.3.). Če ste uporabnik programa 
PlaceLT, imate na voljo že odprte VP- med VP 80 in VP 90, lahko si spremenite samo naziv izplačila. 
Nato na obračunskih listih pri delavcih pod VP 90 vnesemo bruto zneske (vnos neto zneska ni mogoč) 
tega izplačila. Ko imamo v celoti vnešene obračunske liste, gremo na Obračunavanje (meni 1.3.) in pri 
F4-Posebnosti nastavimo: 
- pri "Formula za znesek" vnesemo B90 ali če formula že obstaja, k formuli na koncu dodamo +B90 
- pri formuli "Formula-dohodki brez prisp." pustimo formulo tako kot je oz. se te vrstice tako ali tako ne 
da popravljati 
- pri "Na koliko mesecev" nastavimo na 12 
- pri "Prištejem plačo ki je ažurirana dne (1)": v primeru da je to izplačilo izplačano pri plači oz. skupaj 
s plačo (imamo samo en skupen obračun), tega datuma ne vnesemo, če pa je izplačilo izplačano 
posebej (imamo dva ločena obračuna, ni pomembno če gre za dejansko izplačilo na isti datum), tu 
vnesemo datum shranitve oz. ažuriranja zadnje plače (npr. plača za november  30.11.2015). 
- pri "Če ni osnove ..." priporočamo opcijo »Davek računam po minimalni stopnji (16%)« 
 
Te nastavitve shranimo, nastavimo še ostale podatke za obračun (mesec.leto, ...) in poženemo 
obračun.  
 
Pri izpisu obrazcev (meni 1.5.2) pri Vrsti obrazca 1-Z oz. 1-ZAP/M nastavimo, da gre za izredno 
izplačilo plače. V menuju 5.6. na zavihku Obrazec-1 pa je potrebno v ustrezna polja prišteti oziroma 
odšteti ustrezen VP, kot smo ga uporabili za izplačilo našega primera (le v primeru, da imamo izplačilo 
skupaj s plačo). V polje »Formula – Obrazec-1 – bruto« dodate na koncu vpisane formule še »-B90«, 
v polje »Obr-1-Zap/M – izredna izpl. – bruto« pa vpišete »B90«. 
   
V primeru obračuna Božičnice pa izplačilo obračunate na način, kot Drug dohodek iz delovnega 
razmerja . Nov VP odprete preko menija 5.E.1., opcija F.Ostali prejemki. In sicer znotraj menija 5.E.1. 
NE SMETE ročno odpreti novega VP, ampak samo vpišete nezasedeno prosto številko VP-ja (v okviru 
limite VP-jev, ki jo svetuje čarodej), kamor bo program odprl šifro in uredil nastavitve (bodite pozorni 
na navodila v samem meniju). V tem primeru velja, da se obrazec 1-ZAP/M ne oddaja. 
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Morda niste vedeli … 

- Statistični urad RS je objavil, da subjektom javnega sektorja oziroma uporabnikom proračuna, 

s poročanjem za november 2015 preneha obveznost poročanja za statistično raziskovanje 

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1-ZAP/M) in za statistično 

raziskovanje Izplačilo regresa za letni dopust. SURS bo vse potrebne podatke pridobival 

izključno iz podatkov ISPAP. Način in vsebina poročanja ISPAP se zaradi tega ne spremeni. 

- V programu Glavna knjiga smo omogočili povezavo z eBonitetami. Posledično na kontni kartici 

lahko pregledujete finančne podatke partnerja. Cena modula je 400,00 EUR plus 22% DDV. 

- Za potrebe izplačil delovne uspešnosti D070, Delovna uspešnost zaradi povečane pedagoške 

obveznosti, smo na podatkih delavca dodali polja DP 76 do DP 79. Izračun se izvede na VP 181 

in VP 182. Obstoječa šifra VP 165 ostaja nespremenjena. Namen je v tem, da ima lahko en 

učitelj več delovnih uspešnosti z različnimi faktorji če poučuje več predmetov (pri enem 

predmetu povečan obseg, pri drugem zmanjšan, pri tretjem …) 

- Za obračun plače za mesec november 2015 v JS velja spremenjena lestvica KDPZ. Sprememba 

velja za obdobje 1. november do 31. december 2015. Po prevzemu nove verzije programa 

Plače, si preko menija 2.B.4. tudi dejansko osvežite podatke na delavcih. Predhodni obračun 

plač mora biti obvezno ažuriran. 

Zakonska novost, oddaja M obrazcev preko kadrovskega vmesnika eVEM 

S 1.1.2016 bo oddaja obrazcev M1, M2 in M3 obvezna po elektronski poti, oddaja obrazcev preko 
papirja ne bo več mogoča. V verziji programa PLACE-KE V-8.85.1.8 z datumom 1.12.2015 je dodana 
možnost oddaje obrazcev M1, M2 in M3 preko kadrovskega vmesnika e-VEM. Pred pričetkom uporabe 
morate najprej prijaviti certifikat s katerim boste oddajali M obrazce. Podrobnejša navodila za prijavo 
oz. registracijo na portal e-VEM se nahajajo na povezavi http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/, 
na naši spletni strani pa najdete vsebinska navodila. 
 

Novoletno darilo - DONACIJA 

V skladu z dolgoletno tradicijo smo se tudi letos odločili za donacijo Univerzitetni kliniki za pljučne 
bolezni in alergijo Golnik. V zahvalo so zapisali: 
 
Spoštovani! 
Že nekaj let namenjate naši Bolnišnici ob novem letu namesto daril svojim poslovnim partnerjem, 
denarna sredstva za nakup opreme in diagnostičnih pripomočkov. 
 
V letošnjem letu planiramo s pomočjo vaše donacije kupiti nov sistem za obremenilno testiranje s 
porabo kisika na cikloergometru. Po sedmih letih in vsakodnevni uporabi uporabi cca 10 preiskav 
dnevno je star aparat iztrošen, pričele so se okvare. Preiskavo potrebujejo bolniki z sumom na 
ishemično bolezen srca pred napotitvijo na invazivno diagnostiko in za oceno telesne zmogljivosti. 
Za humano potezo se  v svojem imenu in v imenu Klinike Golnik najlepše zahvaljujem firmi Vasco in 
še posebej gospodu Tomažu Čebašku.   
 
Vsem vam želim vesele praznike in srečno v novem letu 2016. 
 
 
Prim. dr. Robert Marčun dr.med  
Vodja enote za kardiovaskularno funkcionalno diagnostiko in ambulante 
 
 
 
 
Šenčur, december 2015                                          VASCO d.o.o. 
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