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*** 3.0.119

PROGRAM SPECTER 3 - PLAČE

10.05.2018

Novosti v programu:
Osebni podatki se pojavljajo tudi v nekaterih izpisih, ki po uredbi GDPR po 25. maju 2018
morajo biti primerno zaščiteni. Zato smo uvedli nekatere nujne spremembe in sicer:
- edina oblika izpisnega dokumenta je PDF
- PDF dokument, ki vsebuje občutljive osebne podatke je avtomatsko kodiran z geslom, ki
ga uporabnik vnese v posebno vnosno polje pred kreiranjem dokumenta
- geslo predlaga program sam in ga uporabi tudi ob predogledu dokumenta na ekranu
- če uporabnik želi odpreti tak PDF dokument z zunanjimi orodji (kot je npr. Adobe
Reader) mora vnesti geslo
- moduli, ki zaženejo program za kodiranje izpisa PDF dokumenta so:
• izpis plačilne liste (plača, regres ali božičnica)
• izpisi iz kadrovske evidence)
• izpis kartice podatkov kredita
• izpis kartice obračunanih bonitet
• izpis iRek
• izpis mesečne kartice izplačil
• izpis obvestila za napoved dohodnine
• izpis letnih poročil (kartic), kjer se pojavljajo osebni podatki
• izpis duplikata obračunane plače iz letne kartice zaposlenega

*** 3.0.118

PROGRAM SPECTER 3 - PLAČE

01.05.2018

Novosti v programu:
25. maja 2018 začne veljati nova evropska uredba na področju varovanja osebnih podatkov ali
»GDPR - General Data Protection Regulation«. V ta namen je dopolnjen program PLAČE, ki
samodejno evidentira vsako spremembo in pregled osebnih podatkov po postopku:
- ob zagonu se avtomatsko kreira nova podatkovna baza EVIDGDPR, ki vsebuje polja: šifra
uporabnika, ki je izvedel spremembo, datum in uro spremembe osebnega podatka, naziv
akcije (sprememba, dodajanje, obračun plače ... prav tako pa tudi izpis osebnih
podatkov) in priimek in ime zaposlenega na katerem se je sprememba izvršila.
- kontrola sprememb se nanaša na naslednja podatkovna polja: priimek, ime, ulica, kraj,
začasno bivališče, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, število otrok in vzd. članov,
imena in priimki ter davčna številka vseh otrok oziroma vzdrževalnih članov.
- akcije oziroma moduli, ki zaženejo program za hranjenje sprememb so:
• kadrovska evidenca (dodajanje novega zaposlenega, spreminjanje osebnih podatkov,
izpis iz kadrovske evidence)
• obračun plače (simulacija ali dejanski obračun)
• vnos / spreminjanje / izpis kartice podatkov kredita
• vnos / spreminjanje / izpis kartice obračunanih bonitet
• izpis plačilne liste (plača, regres ali božičnica)
• izpis iRek
• izpis mesečne kartice izplačil
• izpis obvestila za napoved dohodnine
• izpis letnih poročil (kartic), kjer se pojavljajo osebni podatki
• izpis duplikata obračunane plače iz letne kartice zaposlenega

*** 3.0.117

PROGRAM SPECTER 3 - PLAČE

01.05.2018

Novosti v programu:
- uporabljen nov prevajalnik, ki je predviden za delo z Windows 10 verzije 17xx in
naprej. Ta se uporablja le za programski paket SPECTER 3
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-

program seveda deluje tudi na Windows 7, nekatere nove funkcije pa bodo kljub vsemu
delovale samo za Windows 10 (zaradi specifike samega operacijskega sistema), vendar s
tem delo pod Windows 7 ne bo ogroženo ali kakorkoli spremenjeno.
Za uporabnika z Windows 7 se s tem posegom za sedaj ne spremeni ničesar!
Operacijski sistem Windows XP s strani Microsofta (in izdelovalcev razvojne programske
opreme) ni več podprt zato ne moremo zagotavljati združljivosti in vsem strankam
priporočamo prehod na novejši sistem!

-

Popravljen prenos podatkov v Excelovo tabelo (Excel se ob zaključku prenosa / pregleda
ni izbrisal iz spomina zato kreiranje nove tabele ni bilo možno)
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Verzija 2.7 (spremembe po 1.1.2018)

*** 2.7.116

PROGRAM SPECTER - PLAČE

05.04.2018

Novosti v programu - nova struktura IREK XML obrazca.
Do sedaj smo zneske službenih potovanj v REK obrazec vnašali ročno na FURSovem www portalu,
od 1.4.2018 pa se te informacije pošiljajo v XML datoteki skupaj s plačo.
Polje B06 se sedaj deli na nova polja:
- B06 : Znesek povračil stroškov prehrane (dnevnice) v zvezi s službenim potovanjem
- B06A: Znesek povračil stroškov prevoza v zvezi s službenim potovanjem
- B06B: Znesek povračil stroškov prenočevanja v zvezi s službenim potovanjem
Zneski službenih poti se vnašajo skupaj z ostalimi podatki o opravljenem delu pred samim
obračunom plače in se avtomatsko prenesejo v iRek obrazec, kjer jih je prav tako možno
popraviti ali spremeniti.
V ta namen je bila dopolnjena tudi plačilna lista, ki sedaj v rubriko neto zneski prevoza
pripiše še ta nova polja službenih potovanj.
Dopolnjeni pa so tudi plačilni nalogi, zneski v zvezi s službenimi potovanji pa se
priključijo zneskom prevoza in prehrane.

*** 2.7.115

PROGRAM SPECTER - PLAČE

25.02.2018

Novosti v programu:
- nov izpis obračunanih prispevkov za izplačilo božičnice po stroškovnih mestih (želja
uporabnika)
- v letno kartico izplačil / obračuna plač je dodan še podatek (vsi zneski) o izplačani
božičnici
- v izpis priprave podatkov za izdelavo obrazca M4 dodani še zneski izplačane božičnice
- v letnem izpis plačanih prispevkov za ZPIZ po označenih delavcih so dodani še prispevki
iz božičnice

*** 2.7.114

PROGRAM SPECTER - PLAČE

18.01.2018

Novosti v programu:
- zakonsko zahtevan popravek zaradi spremembe XML datoteke pri izplačilu božičnice. Ponovno
smo vključili polje F11_MonthYearEnd v katerega se prenese podatek iz maske »Obdobje
izplačila nagrajevanja«

*** 2.7.113

PROGRAM SPECTER - PLAČE

10.01.2018

Manjše spremembe v programu:
- Ob zagonu programa se izvede kontrola (pregled) kadrovske evidence, program pa javi vse
AKTIVNE zaposlene pri drugem delodajalcu (želja uporabnika)
- Vsi izpisi iz kadrovske evidence imajo sedaj omejitev prikaza/izpisa samo aktivno
zaposlenih (GDPR – pravica do pozabe)

*** 2.7.112

PROGRAM SPECTER - PLAČE

08.01.2018

Novosti v programu:
- Zaradi spremenjene lestvice olajšav za vzdrževane družinske člane (in formule za
izračun) je spremenjen izračun plač, ki upošteva novo osnovo in korekcijski faktor.
Poudariti je potrebno, da zakon razumemo takole:
1. V vsakem primeru zaposlen dobi dvanajstino letne olajšave
2. V primeru dodatne olajšave za zavezance z najnižjimi dohodki (prva, največja
olajšava) dobi zaposlen dvanajstino letne olajšave + dvanajstino prve posebne
olajšave
3. V primeru dodatne olajšave za zavezance z srednjimi dohodki (druga olajšava) dobi
zaposlen dvanajstino letne olajšave + zmnožek bruto osnove za obračun dajatev
delavca z korekcijskim faktorjem
4. V primeru, da je ta zmnožek večji od največje olajšave pa se mu priznava samo
dvanajstino letne olajšave
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*** 2.7.111

PROGRAM SPECTER - PLAČE

01.01.2018

Novosti v programu:
- Po 1.1.2018 je spremenjena lestvica olajšav za vzdrževane družinske člane. Novost je
izhodiščna (linearna) olajšava za zavezance z srednjimi dohodki, ki pa se sedaj
izračunava po formuli, tako izračunan znesek pa se še dodatno korigira s faktorjem
korekcije, ki ga obdelovalec podatkov vnese v program.
Za leto 2018 je osnova za to olajšavo 1660,18 EUR, korekcijski faktor pa 1.49601

*** 2.7.110

PROGRAM SPECTER - PLAČE

01.01.2018

Novosti / spremembe v programu:
- Po 1.1.2018 je meja za izračun nagrajevanja za delovno uspešnost (»Božičnica«)
postavljena na 100% povprečne plače (prej 70%)
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Verzija 2.7 (spremembe po 1.1.2017)

*** 2.7.109

PROGRAM SPECTER - PLAČE

26.12.2017

Novosti / spremembe v programu:
- Izpis obvestila za napoved dohodnine po mesecih sedaj izpiše samo zaposlene z izplačili
(ne glede na to ali smo označili vse)
- Obema izpisoma obvestila za napoved dohodnine (Sumarno po delavcih ali mesecih) smo
dodali še vrstice:
o 1152 - Božičnica do uredbe
o 1151 - Božičnica nad uredbo
z vsemi pripadajočimi zneski
- V šifrantu zaposlenih imamo sedaj pri vzdrževanih članih možnost nove oznake »X«, ki
pomeni, da imamo vzdrževanega družinskega člana v kadrovski evidenci vendar ga ne
upoštevamo pri kreiranju mesečnega XML obrazca
- Zaradi te dodatne možnosti vodenja evidence družinskega člana (ki pa se ne upošteva pri
obračunu!), XML REK obrazec sedaj upošteva ali imamo v kadrovski evidenci pravilno
nastavljeno število otrok ali število dodatnih vzdrževalnih članov. Če sta obe nastavitvi
enaki nič, bo XML obrazec v rubriki »ChildSupport« ostal prazen, drugače pa se prenesejo
podatki otrok, ki imajo oznako A1 .. A5. Preverite Kadrovsko evidenco!
- Zaradi nove oznake »X« je spremenjena tudi datoteka za poročanje o vzdrževanih družinskih
članih VIRVDC.TXT
- Tudi VIRVDC.TXT sedaj upošteva oznake v kadrovski evidenci za število otrok ali število
dodatnih vzdrževalnih članov, pravilno pa izpiše tudi mesec pričetka zaposlitve v
primeru, da je ta sklenjena v preteklem letu.

*** 2.7.108

PROGRAM SPECTER - PLAČE

20.12.2017

Manjše spremembe v programu (želja uporabnika):
- Sumarnemu izpisu obračunanih prispevkov za izplačilo božičnice so dodani še zneski
- SKUPAJ BRUTO IZPLAČILO
- SKUPAJ NEOBDAVČENO
- SKUPAJ NETO IZPLAČILO
Seveda pa imamo za podroben izpis po delavcih še »Kartico izplačil BOŽIČNICE« v meniju
»Letni pregledi«

*** 2.7.107

PROGRAM SPECTER - PLAČE

06.11.2017

Nov modul v programu:
Iz verzije 3 (ki je v pripravi zaradi sprememb v Windows 10) sem predelal funkcijo za
iskanje podatkov. Ta sedaj upošteva tudi naše posebne znake abecede (čžšćđ...)

*** 2.7.106

PLAČE

10.10.2017

Manjše spremembe v programu:
- izpisu obrazca M4 je za kontrolo dodana kolona z zneski izplačila dela v tujini
- izpisu kumulative izplačanih mesečnih plač dodana vrstica z zneski izplačila dela v
tujini (tudi po STM)
- izpisu mesečne kartice izplačil dodana kolona z zneski izplačila dela v tujini
- izpisom (vse oblike) letne kartice izplačil/obračuna/ur dodana kolona z zneski izplačila
dela v tujini

*** 2.7.105

PLAČE

10.10.2017

Nov modul v programu:
Predpriprava za vodenje evidence napotenih delavcev v tujino. Program kreira novo podatkovno
bazo v katero se že shranjujejo podatki o državi, številu ur in skupnemu znesku izplačila za
delo v tujini. Podatki se torej že shranjujejo, po potrebi pa bomo dodali še izpis te
evidence.

*** 2.7.104

PLAČE

05.10.2017

Nov modul v programu:
25. maja 2018 se začne uporabljati evropska Splošna uredba o varstvu podatkov (General
Data Protection Regulation – GDPR). Njene določbe pa se bodo morale neposredno
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uporabljati v vseh državah članicah EU. Ta za podjetja in druge organizacije, vključno z
javnim sektorjem (zavezanci), prinaša nove obveznosti na področju zbiranja in obdelave
(uporabe) osebnih podatkov, torej podatkov, ki se nanašajo na fizične osebe: naročnike,
uporabnike, zaposlene, obiskovalce spletnih strani, udeležence nagradnih iger, prejemnike
e-reklamnih sporočil in vse druge posameznike, s katerimi zavezanci prihajajo v stik –
tudi za računovodske servise, ki upravljamo z osebnimi podatki (npr. plače). Magična
beseda (za nas programerje) bo seveda beseda "sledljivost", zato bodo morali programi
voditi časovno evidenco sprememb, kako se je Micka preimenovala v Marijo, da ni več
poročena in ima še enega otroka ...
Modul za evidentiranje sprememb je tako že vgrajen v program (in deluje, ter spremlja
nekatere osnovne funkcije), z različnimi opcijami iskanja ter dodatnimi vnosi pa ga bomo
opremili kasneje in po potrebi ...

*** 2.7.103

PLAČE

13.06.2017

Dodana nova kontrola:
- Ob zagonu programa se izvede kontrola (pregled) kadrovske evidence, program pa javi vse
zaposlene pri drugem delodajalcu. V kadrovski evidenci nato po potrebi za te kadre
popravite »Šifro delodajalca« na 1.

*** 2.7.102

PLAČE

12.05.2017

Nujen popravek v programu:
- Popravljen prenos ur in zneskov zaposlenega, ki je dal v Avstriji, v iRek obrazec (polje
M01)

*** 2.7.101

PLAČE

10.05.2017

Manjše spremembe v programu:
- Dopolnjena funkcija za prikaz skupnega števila opravljenih ur v maski za vnos podatkov o
mesečnem delu (dodane še ure dela v tujini in boleznine)
- Nova kontrola (sporočilo) pri kreiranju mesečnega XML REK obrazca. Zaradi novih kontrol s
strani davčnega portala, ki javi napako pri razliki zneskov B01+B02+B03–M01-M02-M03-M04
smo to kontrolo vključili tudi v program. Razlika se pojavi običajno v velikosti 0.01 EUR
in nastane zaradi zaokrožitve omenjenih skupin zneskov v programu, popravite pa jo lahko
ročno v letni kartici zaposlenega (polja M01-M04) ali pa direktno na oddanem obrazcu na
FURSovi spletni strani.

*** 2.7.100

PLAČE

10.04.2017

Novo polje v XML obrazcu M4:
- V xml obrazec M4 se iz generalnih nastavitev prenese registrska številka dajalca, ter
letna kvota ur. Reg. številka se vnese v matičnih podatkih podjetja v rubriki »Registrska
številka za prijavo delavca na ZZZS oziroma M4 za ZPIZ«

*** 2.7.099

PLAČE

13.03.2017

Dodana nova kontrola:
- Ob zagonu programa se izvede kontrola (pregled) kadrovske evidence, program pa javi vse
zaposlene katerim je poteklo časovno obdobje posebnih pogojev obračuna prispevkov.
V kadrovski evidenci nato za te kadre popravite »Šifro načina obračuna prispevkov« na 1

*** 2.7.098

PLAČE

10.03.2017

Novo polje v XML obrazcu:
- Dodano polje za prenos zneska bolniške (M02Z). Do sedaj smo imeli samo ure in datumsko
obdobje, sedaj pa zahtevajo še skupen znesek!
- Za delo z novimi polji je potrebna izvedba »Nadgradnje podatkovnih baz«

*** 2.7.097

PLAČE

10.03.2017

Nov dodatek k modulu: »Izpis plačilne liste v NEMŠČINI« (želja uporabnika)
- V mesečnem vnosu opravljenega dela imamo sedaj novo rubriko: »Število ur dela v
Avstriji« in »Bruto urna postavka za delo v Avstriji«
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-

Ta se z bruto urno postavko tudi izpiše na plačilno listo kot posebna rubrika. Gre samo
za evidenčen podatek, obračun (REK obrazec, plačila prispevkov) je enak kot pri
delavcih v Sloveniji
Popravljen pa je tudi izpis duplikata plače iz letne kartice izplačil
Za delo z novimi polji je potrebna izvedba »Nadgradnje podatkovnih baz«

*** 2.7.096

PLAČE

21.02.2017

Nujen popravek v XML obrazcu za REGRES:
- Spremenjeno kodiranje datuma M06_OD in M06_DO v ANSI obliko kot jo zahteva FURS

*** 2.7.095

PLAČE

13.02.2017

Nov modul: »Izpis plačilne liste v NEMŠČINI« (želja uporabnika)
Kot veste, avstrijski nadzorni (in davčni) organi zahtevajo od naših delavcev napotenih na
delo v Avstrijo izpis plačilnih list v nemškem jeziku. Zato je v ta namen dodana možnost
izpisa plačilne liste v obeh jezikih (ja, še vedno jo potrebujemo tudi v slovenščini…), to
možnost pa izberemo v maski pred samim izpisom. Polja, oziroma izrazi,ki jih v večini
primerov ne potrebujemo, niso prevedena (še), na plačilni listi se torej izpišejo v
slovenščini. Uporabnik, ki bo naletel na ta problem, naj prevede izraz in nas obvesti o
prevodu, da ga vključimo v program.

*** 2.7.094

PLAČE

20.01.2017

Nov modul: »Obračun nagrajevanja za delovno uspešnost (božičnica)«
Postopek obračuna:
- V začetni maski kjer izbiramo obdobje obračuna in izplačila, v polju »tip izplačila«
izberemo tretjo opcijo: »Izplačilo nagrajevanja za delovno uspešnost«
- V tem načinu se v glavnem meniju izključijo možnosti za obračun plače, pojavi pa se del
menija za izračun »božičnice«
- Postopek je podoben kot pri izračunu regresa! Najprej določimo znesek nagrade za
posameznega delavca, te označimo in pritisnemo gumb »Izračun«
- Zneske shranjujemo v rekapitulacijo
- Kot pri izračunu plače ali regresa dobimo na ekranu plačilno listo, ki je seveda
specifična glede na izračun.
- Poudariti je potrebno, da je sam izračun nagrajevanja za delovno uspešnost pogojen z
zakonodajo, ki opredeluje nagrade do predpisane uredbe in nagrade nad predpisano
uredbo, zato so na plačilni listi lahko nekatera polja tudi prazna (oziroma enaka 0)
- Kot pri izračunu plače ali regresa program pripravi tudi XML datoteko za pošiljanje
podatkov na FURS. To dobimo v meniju »Mesečni pregledi-Priprava REK obrazcev->Kreiranje
REK XML obrazca za božičnico«
- Ker zakonodaja glede na višino izplačila predvideva dve šifri izplačila:
1151 = Del plače za poslovno uspešnost nad zneskom določenim z 44. čl. ZDoh-2
1152 = Del plače za poslovno uspešnost, ki ne gre v davčno osnovo
moramo v ta namen kreirati tudi dve XML datoteki! Najprej za šifro 1151 in nato še za
1151.
- Ime izhodne XML datoteke je odvisno od tipa izplačila in sicer REK12017_115x.XML
- Za kontrolo izračuna in kreiranih XML datotek smo pripravili dva izpisa, ki ju dobite v
meniju »Letni pregledi->Letna kartica izplačil božičnice« - po datumu obračuna ali
izplačila
- V istem meniju pa lahko v »Pregledu kartice zaposlenega (božičnica)« podobno kot v
kartici izplačil plač pregledate (in popravite) dejansko shranjene podatke in zneske.
- Podobno kot pri plačah imamo tudi v meniju »Pregledi« nov modul »SUMARNI prikaz
obračunanih PRISPEVKOV – BOŽIČNICA«, ki nam pomaga pri kontroli sumarnih zneskov na
plačilnih nalogih. Izpis vsebuje zneske vseh prispevkov delojemalca in delodajalca do
uredbe in nad uredbo, ter sumarne zneske, ki se prenesejo v plačilne naloge.
- Zadnja stvar, ki nam je še ostala, pa je kreiranje plačilnih nalogov ob izplačilu
nagrajevanja, za kar poskrbi program avtomatsko.

*** 2.7.093

PLAČE

10.01.2017

Spremembe XML obrazca za REGRES:
- Dodana polja M06_URE, M06_OD in M06_DO
Spremembe XML obrazca za PLAČO (obrazec iRek):
- Dodana polja M08_OD in M08_DO (potrebna obvezna nadgradnja podatkovnih baz)
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*** 2.7.092

PLAČE - PLAČILNI NALOGI

01.01.2017

Spremembe se nanašajo na nove (spremenjene) podatkovne baze FIRME, ki smo jih uvedli z
zadnjo verzijo programa SPECTER 2.7.
- razširitev bančnih podatkov na 5 TRR-jev (do sedaj 2)
- dodana oznaka za vrstni red TRR, ki se bodo izpisali na računu (npr. 3, 1, 2 ...)
- dodana oznaka, kateri TRR (od 1-5) uporabljamo na izpisu (kreiranju) plačinih nalogov.
- Izbran TRR se izpiše tudi na namizju programa v zgornji opravilni vrstici
- pri kreiranju novih plačilnih nalogov se upošteva prednastavljen TRR

*** 2.7.091

PLAČE

01.01.2017

Novosti se nanašajo na spremembo zakonodaje, ki nastopi v veljavo z 1.1.2017
Sprememba lestvice za odmero dohodnine
- Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja
nov davčni razred, hkrati pa se stopnja dohodnine v 4. razredu zniža z 41% na 39%.
Nova polja se dodajo avtomatsko.
Ostale novosti in spremembe v programu:
- V generalnih nastavitvah lahko sedaj izberete možnost predogleda kreiranih dokumentov z
Adobe Readerjem.
1. RTF oblika (MS Word)
2. PDF oblika (notranji – privzeti pregledovalnik)
3. PDF oblika (Adobe Reader, ki pa mora biti inštaliran na vašem računalniku)
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Verzija 2.6 (spremembe po 1.1.2016)

*** 2.6.090

PLAČE

01.09.2016

Dodana nova možnost vnosa poljubnega besedila pri vnosu obračuna plače v postavke
»Poljuben dodaten znesek k bruto/neto osnovi«, kjer lahko opišemo znesek izplačila.
Besedilo se shrani in ga lahko uporabimo tudi za naslednje obračune.

*** 2.6.089

PLAČE

01.07.2016

Zaradi uporabe novega programa za oddaljen dostop (SPECTER 2.7) je za doseganje večje
hitrosti dela in osveževanja ekrana dodana možnost izklopa grafičnih tem in slike ozadja.

*** 2.6.088

PLAČE

10.05.2016

Spremembe v obračunu polj iREK obrazca:
- popravek v izračunu polja A081 in A082 v iRek obrazcu v primeru ko ima zaposleni majšo
plačo kot je minimalna in program izračuna razliko do osnove za prispevke ZPIZ in

ZDR
*** 2.6.087
PLAČE
Sprememba zakonodaje 1.1.2016

01.02.2016

Zakon predpisuje poročanje novih podatkov in s tem tudi drugačno kreiranje REK/iREK
obrazcev, ter njihove XML oblike
Nova polja v iRek obrazcu so:
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M010

Plača in nadomestila plače
Nadomestilo plače po 3. alineji 1. odstavka 32. člena ZPIZ-2
Plača – nadure
Plača - dopolnilno delo (147. člen ZDR-1)
Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke
iz naslova drugih dohodkov
Letni sklad ur
Neplačana odsotnost
Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov
Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem
Sezonsko delo

(število ur, znesek, obdobje od-do)
(število ur, leto osnove,obdobje od-do)
(število ur, znesek )
(število ur, znesek, obdobje od-do)
(znesek)
(število ur, obdobje od-do)
(število ur, znesek, obdobje od-do)
(znesek)
(šifra, tip, znesek, obdobje od-do)
(šifra 0065, število ur, obdobje od-do)

Spremembe so sledeče:
- Modul »Fiksni mesečni podatki« sedaj vsebuje obvezen vnos v polje »Letni sklad ur« Ta
se vnese samo enkrat, v naslednjih mesecih se podatek seveda avtomatsko prepisuje
- Ob izračunu plače se novi podatki prenesejo v rekapitulacijo
- Za pregled in dopolnitev M4 polj uporabimo modul:
»Mesečni pregledi->Priprava in izpis REK obrazcev->priprava podatkov za iRek«
Izberemo zaposlenega in pregledamo njegove podatke od polj B01..B17 in M01..M10
-

Šifro pod M09 »Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem« mora podati vsak uporabnik
sam (obstaja tudi nov šifrant zavarovalnih dob)
Šifro pod M10 »Sezonsko delo« mora vnesti vsak uporabnik sam
Polja, ki imajo število ur enako 0 (nič) se v xml obrazcu ne tvorijo
Letni fond ur je v vseh primerih datum koledarskega meseca obračuna plače (tudi
podatek M06 za letno kvoto ur!)
Z novimi polji pa je dopolnjen tudi »papirnati« izpis iRek obrazca
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Verzija 2.5
*** 2.5.086

PLAČE

01.05.2015

V pripravi je nov modul za kreiranje poljubnih REK obrazcev, predhodno so bile potrebne
naslednje spremembe:
- kadrovski evidenci je dodan šifrant »ostalih oseb« za katere izdelujemo poljubne REK
obrazce
- Ključi za kadrovsko evidenco se sedaj tvorijo po potrebi in ne več ob zagonu programa

*** 2.5.085

PLAČE

01.04.2015

Popravljen izpis M4 obrazca (tiskana in XML verzija). V letu 2015 se znesku osnovne plače,
ki smo jo leta 2014 povečali za znesek razlike do minimalne plače in znesek neplačane
odsotnosti, prišteje še znesek boleznin.

*** 2.5.084
PLAČE
Sprememba zakonodaje 1.1.2015

01.02.2015

Spremembe v določanju minimalne osnove za obračun dajatev delodajalca za prispevke:
- spremenjena logika izračuna! Do sedaj smo razliko do minimalne plače (ali po novem
osnove za obračun prispevkov) obračunavali le za prispevek za ZPIZ, po novem pa tudi od
prispevka za zdravstveno zavarovanje
- v maski za vnos »Veljavnih mesečnih podatkov« je besedilo polja minimalna plača
zamenjano z besedilom »Minimalna osnova za prispevke«
- razlika do minimalne osnove se shrani v nova polja, ki jih ob nadgradnji kreira program
- izvzeta je skupina zaposlenih pod šifro 7 – mlajši od 30 let
- spremenjen prenos v plačilne naloge. Razlika do osnove za obračun prispevkov se sedaj
razdeli na PN za ZPIZ in zdr. zavarovanje
- spremenjen vnos in izpis REK obrazca (nova maska za vnos, nova polja 501a)
- spremenjena struktura XML REK obrazca (nova polja 501a)
- spremenjena struktura XML iREK obrazca (polja A081 do A085) za zaposlene pod šifro 7
(mlajši od 30 let)
- spremenjeni izpisi izplačanih plač (sumarni mesečni, po strošk. mestih, prispevkih...)
- modulu za pregled in kontrolo podatkov »Pregled KARTICE zaposlenega« sta dodana nova
polja z zneski razlike prispevkov za ZPIZ in zdrav. zavarovanje
Ob zagonu programa se najprej izvede kontrola strukture podatkovnih baz,saj novi obračun
zahteva tudi shranjevanje obračunanih zneskov in uporabniku posreduje sporočilo o
obvezni inštalaciji nadgradnje. Ta se izvede z pritiskom na gumb »Pregled baz« v glavnem
meniju - program pri tem sam doda nova polja.
OPOZORILO ! Dokler ni izvedena nadgradnja strukture podatkovnih baz, nadaljnje delo s
programom ni možno !

*** 2.5.083

PLAČE

01.01.2015

Spremembe v določanju minimalne osnove za obračun dajatev. Po 1.1.2015 se polje »Minimalna
plača« v mesečnih podatkih zamenja z:
- v letih 2015 – 2017: znesek 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP)
- v letu 2018: 54 % PP
- v letu 2019: 56 % PP
- v letu 2020: 58 % PP
- v letu 2021: 60 % PP
Uporabnik zamenja znesek, ki se v mesečnih podatkih imenuje »Minimalna osnova za
prispevke«
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Verzija 2.4 (spremembe 2014)

*** 2.4.082

PLAČE

01.10.2014

Spremembe v obračunu neplačane odsotnosti:
- predhodna sprememba iz 09.2010 je zahtevala, da se urna postavka za neplačano odsotnost
izračuna iz urne postavke plače prejšnjega meseca in šele nato (naslednji mesec) iz
minimalne plače.
- Zadnja sprememba (10.2014) ta izračun oziroma primerjavo iz prejšnega meseca ukinja in za
osnovo vzame znesek zadnje plače ko je zaposleni še delal.
Pogoji za iskanje so naslednji:
1. število rednih ur mora biti večje od 0
2. število ur neplačanega dopusta in neupravičene odsotnosti mora bit enak 0
- Pogoj velja tudi v primeru ko ima zaposleni v tekočem mesecu obe obliki ur – redne ure in
neplačano odsotnost.
- V primeru, da plača še ni bila izplačana (prvi mesec zaposlitve) se osnova izračuna iz
predpisane minimalne plače
- Pravilo je torej tako: Osnova za obračun neplačane odsotnosti se vzame iz zadnjega
meseca, ko je zaposleni še polno delal – torej nima ur neplačane odsotnosti !
Spremembe v obračunu prispevka delodajalca za nesreče pri delu. Tudi ta se sedaj obračuna
od osnove, ki jo poda t.i. 2. bruto znesek, ki je v plačilni listi označen pod rubriko
»OSNOVA ZA OBRAČUN DAJATEV«

*** 2.4.081

PLAČE

27.08.2014

Nekaj lepotnih in logičnih popravkov:
- spremenjena glava v tiskanih obrazcih REK in iREK
- spremenjen izpis VSOTE izplačanih plač za šifre 2,10,12 (prispevek za zaposlovanje pod
šifro 15a, 15c, 15h in skupaj obveznosti delodajalca)

*** 2.4.080

PLAČE

03.04.2014

Popravljen izpis M4 obrazca (tiskana in XML verzija). V letu 2014 se znesku osnovne plače
prišteje še znesek razlike do minimalne plače in znesek neplačane odsotnosti.

*** 2.4.079

PLAČE

28.02.2014

Popravki izračuna plače za šifro prispevka 7 (2. člen ZIUTDSV - Oprostitev plačila
prispevkov za zaposlovanje mladih):
Zdravstveno zavarovanje za delodajalca
0,00
Pokojninsko in inval. zavarov za delodajalca
0,00
Prispevek za zaposlovanje za delodajalca
0,00
Prispevek za starš. varstvo za delodajalca
0,00
Prispevek za nesreče pri delu za delodajalca
0,00
- na plačilni listi so ti prispevki delodajalca prikazani kot 0
- na REK obrazcu (polja 601..605) so ti prispevki delodajalca prikazani v koloni
obračunano
- na XML REK obrazcu so ti prispevki delodajalca prikazani v poljih 601O..605O

*** 2.4.078

PLAČE-REGRES

13.02.2014

Zaradi novih polj je bilo potrebno popraviti tudi XML obrazec za oddajanje REGRESA:
- polja A014, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023 se ne označijo oziroma postavijo
na vrednost NE
- v polje D01 se prenese vrednost regresa
- polje D09 se označi, saj gre za »Davčni odtegljaj po povprečni stopnji"
- v polje D09S se vpiše izračunana povrečna stopnja dohodnine
- v polje D09Z se vpiše znesek obračunane dohodnine
- dopolnjena je bila tudi »papirnata« verzija izpisa iREK obrazca

*** 2.4.077

PLAČE

01.02.2014

Popravek XML iREK obrazca:
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-

-

dodano polje B09A – Odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
Dopolnjen je opis polja 111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja v REK-1 obrazcu, na
podlagi 2. člena novele Zakona o dohodnini – ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13). S
tem členom je prvi odstavek 44. člena ZDoh-2 dopolnjen z 11. točko, ki določa, da se
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne upošteva odpravnina zaradi
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz
delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih,
v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o
delovnih razmerjih, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih
v Sloveniji. Če je odpravnina izplačana v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo
dohodka iz delovnega razmerja, se podatek o dohodku vpiše v polje B09a Odpravnine
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
za polja prispevkov delodajalca 601 do 605 so dodana še polja obračunanih prispevkov,
ki jih potrebujemo v nekaterih primerih obračuna (npr. za šifro 7)

Popravek izračuna plače za šifre prispevkov 7 in 8:
ŠIFRA 8
Za uveljavitev pravice vračila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delodajalca, na podlagi 157. člena ZPIZ-2, morajo biti izpolnjeni pogoji. da:
- oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26
let starosti
ALI
- mati ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas skrbi za otroka, ki še
ni dopolnil 3 let starosti
Vračilo na podlagi vloge izvede ZPIZ - vendar po preteku 2 let
Osnova se vpiše v polje 311 na REK-1 obrazcu in označi podatek A019 (torej samo
informativno)

-

-

ŠIFRA 7 (2. člen ZIUTDSV Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje mladih)
Določba velja v obdobju 1.11.2013 do 31.12.2014
Delodajalec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo,
mlajšo od 30 let, ki je najmanj 3. mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen
plačila VSEH prispevkov za socialno varnost delodajalca
Osnova se vpiše v polje 314 na REK-1 obrazcu in označi podatek A022. Prispevki
delodajalca se vpišejo v stolpec "Obračunani"
Dodatni pogoji pa so podrobno razloženi v 2. člen ZIUTDSV (npr. delodajalec ne sme
imeti blokiran račun,ne sme odpustiti tako sprejetega delavca prej kot v 2. letih...)
PRIMER:
1. V programu PLAČE so koeficienti izračuna prispevkov za delodajalca postavljeni
na 0:
Zdravstveno zavarovanje za delodajalca
0,00
Pokojninsko in inval. zavarov za delodajalca
0,00
Prispevek za zaposlovanje za delodajalca
0,00
Prispevek za starš. varstvo za delodajalca
0,00
Prispevek za nesreče pri delu za delodajalca
0,00
2. Pri izračunu se osnova (brez razlike do minimalne plače) vpiše v polje 314 na
REK-1 obrazcu in označi podatek A022.
3. Obračunani prispevki (ne pa tudi plačani) v breme delodajalca se prikažejo
informativno v polja 601O do 605O in se prenesejo v XML obrazec

Dopolnjena kadrovska evidenca:
ker smo prekoračili limit 128 polj v originalni bazi podatkov se ob zagonu avtomatsko
kreira še 2. podatkovna (dopolnilna) baza za nova polja.
- v rubriki »Matični podatki« je dodana vrstica »Označi delavca kot invalida«. Gre samo
za informativno oznako, ki pa se prenese v iRek obrazec (polje A023), sam obračun plače
pa se še vedno izvede po sistemu logike šifer prispevkov.

-

Kreiranje in izpis mesečnega REK / iRek obrazca:
Do sedaj smo imeli za izpis posebno opcijo v glavnem meniju, sadaj pa je ta del združen z
programom za kreiranje XML obrazca. Dodali smo še dva gumba in sicer:
- natisni REK obrazec
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-

natisni iREK obrazec, ki pa smo ga razširili še na dodatna polja, ki so potrebna po
1.1.2014. Tako na drugi strani iREK obrazca dobimo še izpis vseh polj D01-D12 in seveda
B01-B17
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Verzija 2.4 (spremembe 1.1.2014)
*** 2.4.076

PLAČE

15.01.2014

Popravek XML iREK obrazca – ti začnejo veljati le ob ponovnem obračunu plače!
- polje V02 je samo sumarno (razgradnja po osebah ni potrebna)
- polji D01 in D02 se izločujeta po sistemu ALI / ALI
- polje B01_URE se izračunava po formuli: VSE ure – ure v breme ZZZS
- polje B01_ZNE se izračunava po formuli: bruto plača-bonitete-znesek v breme ZSSS
- polje B02_URE so ure v breme ZZZS
- polje B02_ZNE je znesek (nadomestilo plače) v breme ZZZS
- zamenjani polji B04 in B05 (prehrana / prevoz)
- popravljen prenos naziva firme v XML obrazec v primeru, da ta vsebuje znak »&«
V maski pri kreiranju XML se prikaže v prvem polju originalno ime firme
Če tu zbrišemo znak "&", se ta novi naziv sedaj pravilno prenese v obrazec XML iREK
originalni naziv firme pa ostane nespremenjen

*** 2.4.075

PROGRAM PLAČE

01.01.2014

Nadaljujemo z zakonsko predpisanimi spremembami, ki so stopile v veljavo z 1.1.2014:
- Bistvena novost je sprememba iRek obrazca, ter poročanje o vseh izplačilih, bonitetah,
sejninah, potnih nalogih in še čem...
Za poročanje novih podatkov program ustvari novo bazo REKAP2, ki vsebuje polja od
D01..D12 in B01..B17. Polja D se avtomatsko prenesejo ob izračunu plače, polja B pa se po
potrebi ročno vnesejo skozi poseben programski modul. V Glavnem meniju izberemo »Priprava
in izpis REK obrazcev«, nato pa podmeni »Priprava podatkov za iREK«. Sam vnos je enak kot
pri obračunu plač, izberemo zaposlenega in v podatkih za ta mesec spremenimo B polja
-

Nov REK obrazec se sedaj prikaže na ekranu v maski z vsemi polji, ki jih lahko po potrebi
spremenimo, za kreiranje samega XML obrazca pa se pritisne gumb »XML Obrazec«. Trenutno
so ostali gumbi za izpis obrazcev še izključeni, izpis se izvede tako kot prej preko
samostojnega modula, ki ga kličemo iz glavnega menija
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Verzija 2.4 (spremembe 1.7.2013 – 1.12.2013)

*** 2.4.074

PROGRAM PLAČE

23.12.2013

Popravljen seštevek polj v XML REK obrazcu 607O in 607Z in tudi tiskani verziji

*** 2.4.073

PROGRAM PLAČE

03.12.2013

- Popravljen izračun prispevka za zaposlovanje:
»V polje 313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik
davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov
delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja
oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je
delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila
prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za obdobje dveh let. Od te
osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi
plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna
številka 603).«
Popravljeni so torej izračuni za šifre prispevkov 2, 10 in 12, čeprav je faktor
prispevka 0, se v tem primeru obračuna faktor 1, da lahko sploh izračunamo plače
Popravljeni moduli pa so REK, iREK, NALOGI in XMLREK
- vsaki skupini polj v REK obrazcu od šifre 308 do 314 prištejemo še razliko do minimalne
plače

*** 2.4.072

PROGRAM

38.11.2013

V skladu z predelavami programskih paketov, je tudi programu PLAČE dodana možnost
popravljanja nekaterih podatkov (šifrantov) direktno v samo celico tabelaričnega
pregleda. Možnost direktnega vnosa podatkov v šifrant prepoznamo grafično – vrstica z
kazalcem ni v celoti obarvana, ampak samo celica. Npr.: v šifrantu delovne dobe se
postavite na polje procent in pritisnite ENTER in že lahko popravite podatke. V vsakem
primeru pa lahko dostopate do celotne vnosne maske z ALT+S.
Popravljeni so bili naslednji šifranti:
- Šifrant delovne dobe
- Šifrant benificirane delovne dobe
- Mesečni vnos opravljenega dela
- Vnos bonitet
- Davčne lestvice (davek na izpl. plače, dohodnina, olajšave...)
- Kartice izplačanih (obračunanih) plač za delavce (mesečne / letne)
- Šifrant dodatnega besedila na plačilni listi

*** 2.4.071
PLAČE
-

Dodane nove
kombinacije
9
10
11
12

PROGRAM PLAČE

08.11.2013

pozicije v šifrant: »FAKTORJI obračuna prispevkov« zaradi možnosti
postavk:
Zaposleni starejši od 60 let (4) za določen čas (3)
Zaposleni starejši od 60 let (4) za nedoločen čas (2)
Izpolnjeni pogoji za predčasno upokojitev (5) za določen čas (3)
Izpolnjeni pogoji za predčasno upokojitev (5) za nedoločen čas (2)

Po navodilih DURSa se taki primeri vpisujejo v oba polja v REK obrazcu in primerno
označijo v iREK obrazcu – popravljena sta bile tiskane verzije obrazcev REK in XML
obrazec za elektronsko oddajo.
-

Z novimi navodili DURSa (7.11.2013) smo dodali naslednje spremembe:
- PLAČILNA LISTA: prispevek za ZPIZ delodajalca se obračuna z faktorjem 1 (100%),
saj je to obračunani znesek, ki se prikazuje v M4 obrazcu in karticah
- PLAČILNI NALOGI: prispevek za ZPIZ delodajalca se ponovno obračuna z faktorjem iz
šifranta OBRPRISP
- REK / XML: prispevek za ZPIZ delodajalca se ponovno obračuna z faktorjem iz
šifranta OBRPRISP
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- dopolnjen izpis obračunanih prispevkov z sumarnimi vrednostmi obračunanih
prispevkov
- nov izpis obračunanih prispevkov po stroškovnih mestih
- dopolnjen mesečni / letni sumarni izpis obračunanih plač s polji:
- prispevki delavca – obračunana razlika do izplačanega zneska (sem
spadajo zaposleni pod šifo 6-invalidi nad kvoto)
- prispevki delodajalca – obračunana razlika do izplačanega zneska (sem
spada razlika v znesku pod točko 15a-prispevki delodajalca za ZPIZ)
- skupaj obračunani prispevki, ki se odštejejo od polja Obveznosti za
plačilo
-

Pri vnosu mesečnih podatkov o opravljenem delu (urah) imamo sedaj pri vnosu bolniške
še polja za vnos 70% bolniške (do 90 koledarskih dni ...)

PLAČILNI NALOGI
-

Dodan modul za prenos in pretvorbo starih BN 02 obrazcev v nove UPN. Program se
nahaja v meniju »PROGRAM -> SERVISNI PROGRAMI -> PRETVORI STAR BN 02 v NOV UPN«.
Najprej izberete ustrezen BN nalog, ga potrdite in vpišete novo ime, ki se začne z
UPNxxxx. Tako pretvorjen nalog lahko kasneje normalno odprete z gumbom UPN

*** 2.4.070
PLAČE

PROGRAM PLAČE / PLAČILNI NALOGI

01.07.2013

-

Ob zagonu programa se najprej izvede kontrola strukture podatkovnih baz in ob
spremembi uporabniku posreduje sporočilo o obvezni inštalaciji nadgradnje. Ta se
izvede z pritiskom na gumb »Pregled baz« v glavnem meniju - program pri tem sam doda
nova polja, s tem pa odpadejo razni problemi ob inštalaciji novih verzij.
OPOZORILO ! Dokler ni izvedena nadgradnja strukture podatkovnih baz, nadaljnje delo s
programom ni možno !

-

Šifrantu zaposlenih je dodano hitro iskanje po priimku in novi opciji sortiranja:
Sortiraj po STAROSTI
Sortiraj po DOLŽINI DELOVNE DOBE
Dodan pregled AKTIVNO zaposlenih
Dodan pregled BIVŠIH zaposlenih

-

Uveden je nov šifrant: »FAKTORJI obračuna prispevkov«, ki se nahaja v meniju
"ŠIFRANTI / Davčne lestvice / Prispevki"
Vlada je namreč uvedla »popravke« oziroma faktorje s katerimi v določenih primerih
spreminjamo procente prispevkov, te primere pa smo nato združili v sledeči šifrant:
1 Zaposleni do 11.4.2013
Zdravstveno zavarovanje za zaposlenega
1,00
Pokojninsko in inval. zavarov za zaposlenega
1,00
Prispevek za zaposlovanje za zaposlenega
1,00
Prispevek za starš. varstvo za zaposlenega
1,00
Zdravstveno zavarovanje za delodajalca
1,00
Pokojninsko in inval. zavarov za delodajalca
1,00
Prispevek za zaposlovanje za delodajalca
1,00
Prispevek za starš. varstvo za delodajalca
1,00
Prispevek za nesreče pri delu za delodajalca
1,00
2 Zaposleni po 12.4.2013 za nedoločen čas
3 Zaposleni po 12.4.2013 za določen čas
4 Zaposleni starejši od 60 let
5 Izpolnjeni pogoji za predčasno upokojitev
6 Invalidi nad kvoto
7 Zaposleni mlajši od 30 let (ZIUPTDSV)
8 Zaposleni do katerega se uveljavlja vračilo prispevkov po 157. čl. ZPIZ-2

-

V kadrovski evidenci je zato potrebno za posameznike, ki izbolnjujejo pogoje iz
šifranta popraviti polje »Šifra načina obračuna prispevkov«
Ob inštalaciji nove verzije programa in nadgradnji podatkovnih baz se to polje
avtomatsko postavi na vrednost 1. V tabelarnem (ekranskem) vpogledu zaposlenih je
šifra prikazana skrajno desno.

-

V kadrovski evidenci so zaradi doseganja limita števila podatkovnih polj začasno
izključena polja SAMOPR2, VK_SAM2 in ZR_SAM2 (podatki o 2. samoprispevku)
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-

Spremenjen izgled plačilne liste – dodani faktorji obračunanih prispevkov

-

Spremenjen REK XML obrazec po specifikaciji REK_1_6.xsd.
Nov obrazec je dodan k obstoječemu in zato je možno za obdobje 1.2013 do 7.2013
kreirati star (vendar takrat veljaven obrazec) REK_1_5, za kasnejše obdobje pa nov.
Prednastavljena je zadnja veljavna verzija, v primeru, da želi uporabnik prejšnjo
verzijo, pa to označi z gumbom v pogovorni maski.
Spremembe v REK obrazcu od 1.11.2013
- dodano polje 013a
- dodano polje 115 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 6)
- dodano polje 308 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 6)
- dodano polje 309 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 4)
- dodano polje 310 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 5)
- dodano polje 311 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 8)
- dodano polje 312 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 3)
- dodano polje 313 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 2)
- dodano polje 314 (bruto znesek plače od zaposl. z šifro 7)
- polju 502 je dodan znesek obračunanih prispevkov za zaposlene invalide nad kvoto
popravljen znesek za plačane prispevke (ta je manjši za obračunan znesek prisp.)
- polju 602 je dodan znesek obračunanih prispevkov za zaposlene invalide nad kvoto
popravljen znesek za plačane prispevke (ta je manjši za obračunan znesek prisp.)
Spremembe v iREK obrazcu od 1.11.2013
- popravek prikaza stanja za polje A017
- dodana polja A017 .. A022

-

Spremenjena oba obrazca REK in iREK tudi v tiskani obliki
Dopolnjen izpis »SUMARNI MESEČNI PREGLED OBRAČUNANIH PRISPEVKOV"

-

Zaradi novega načina kreiranja plačilnih nalogov oziroma oblike XML datoteke od
2.2014 je dopolnjen tudi modul za kreiranje UPN iz programa PLAČE. Ta ne podpira
več prenosa podatkov v stare BN naloge, zaradi možnosti kreiranja stare TKDIS
datoteke (ki je za nekatere banke vsaj do leta 2014 očitno še edina možnost uvoza) pa
smo dodali polja za prenos šifre plačila (npr. A5000, Axxxx ...)

-

Spremenjena prenos plač v plačilne naloge. Za zaposlene s šifro 6 (invalidi nad
kvoto) se ne plačujejo prispevki za ZPIZ

PLAČILNI NALOGI (v2.4.7)
-

Ukinjen je pregled in izpis starih plačilnih nalogov, ostajajo samo še UPN
Dodan nov modul za izvoz podatkov v TKDIS tudi iz UPN. Ker določenih podatkov UPN ne
vsebuje, jih program ob ponovnem kreiranju iz programa PLAČE prenese sam, lahko pa
šifro plačila tudi popravimo, saj se pri novih nalogih pojavi gumb z napisom
»Nastavi šifro plačila za TKDIS«. Pri starih (že kreiranih PN) teh polj ni, zato jih
program kreira sam, vendar so ta polja prazna in jih je potrebno popraviti ročno.

-

Predpriprava za kreiranje novega protokola za prenos xml datoteke v bančne programe
ISO 20022 XML, ki stopi na veljavo 1.2.2014. Takrat se ukineta tako TKDIS in ZBS XML
načina prenosa plačilnih nalogov. Nova verzija bo inštalirana v januarju 2014,
oziroma takoj ko bodo banke pripravile svoje programe, da lahko izvedemo prve testne
prenose.
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Verzija 2.3 (nova lestvica olajšav za leto 2013...)

*** 2.3.069
-

PROGRAM PLAČE

02.01.2013

Nova lestvica olajšav za leto 2013 vsebuje nova polja, program pa pri izračunu za
leto 2013 po potrebi in glede na zakon sam upošteva nova polja
Skladno s Pravilnikom o obliki in vsebini obračuna davčnih odtegljajev je s 1.1.2013
ukinjeno poročanje o datumu plačila davkov in prispevkov na REK obrazcih, zato je
spremenjen tudi REK XML obrazec po specifikaciji REK_1_5.xsd
dodan je nov mesečni izpis »SUMARNI prikaz obračunanih PRISPEVKOV«, ki nam da združen
pregled prispevkov delavca in delodajalca, sortiran po tipu prispevka in njihovo
skupno vsoto
v letnih rekapitulacijah je v modulu »Pregled KARTICE zaposlenega« dodan gumb za
izpis duplikata plačilne liste

*** 2.3.068

PROGRAM PLAČE / PN

12.11.2012

Nova verzija programa PLAČILNI NALOGI (v2.3.6) vsebuje naslednje popravke:
- nov modul izpisa UPN omogoča natančnejšo nastavitev zgornjega in levega roba. Problemi
so namreč nastali ob uporabi različnih tipov tiskalnikov, od laserskih do ink-jet,
predvsem zaradi različne tehnologije izvedbe podajalnika papirja.
- Potrebno je spremeniti dolžino polj v configuracijski datoteki PNCONFIG in sicer polja
o PN_LROB in PN_ZROB na N3.1
- Naši testi so za leserski tiskalnik dali vrednosti cca. 6.1 za zgornji rob in cca 0.8
za nastavitev pomika levega roba
- dodan pa je še izpis UPN v PDF obliko
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Verzija 2.2 (podpora novim UPN, obračun ur na dve dec. mesti ...)

*** 2.2.067
-

*** 2.2.066
-

PROGRAM PLAČE / PN (v2.2.5)

03.04.2012

Popravek pri kreiranju obrazca ZBS XML (dodano polje)
<VrstaPlacilnegaInstrumenta>SEPA</<VrstaPlacilnegaInstrumenta>
pri prepisu kateregakoli XML obrazca dodano klasično windows okno »Shrani kot ...«

PROGRAM PLAČE / PN (v2.2.4)

09.02.2012

Popravek pri kreiranju obrazca ZBS XML (polje <DodatenOpisNamena> je sedaj omejeno na
34 znakov
Besedilo »Prehrana, Prevoz, Ostalo» se zaradi te omejitve preimenuje v »Nadomestila«

*** 2.2.065

PROGRAM PLAČE

24.01.2012

Popravek pri kreiranju obrazca M4 v XML obliki (število ur v celi obliki – brez decimalnih
mest).

*** 2.2.064

PROGRAM PLAČE

15.12.2011

Nova verzija programa PLAČE vsebuje naslednje novosti:
- nov modul za avtomatsko kreiranje in prenos podatkov izračunanih plač v obrazec UPN
Popravki v programu PN (v2.2.3)
- prenos podatkov iz starih PN v nove UPN sedaj pravilno doda še naslov in kraj
- dodana ikona »?« za prikaz in prenos podatkov (naziv, naslov, TRR) iz šifranta
partnerjev v UPN

*** 2.2.063

PROGRAM PLAČE / PN (v2.2.2)

20.11.2011

Nova verzija programa PLAČILNI NALOGI vsebuje naslednje novosti:
- nov modul za delo z novimi obrazci UPN
- tiskanje UPN na enostranske predloge (laserski tiskalniki)
- možnost prenosa starih plačilnih nalogov BN02 v obrazec UPN
Navodilo: Odpremo star PN in označimo zapise, ki jih želimo prenesti v nov UPN.
Pritisnemo gumb "KOPIRAJ" in izberemo opcijo "KOPIRAJ ZAPISE V NOV UPN".
Vnesemo še IME nove UPN datoteke in to je vse.
POZOR! Ime datoteke naj se VEDNO prične z znaki "UPNxxxxxxxxxxx"
- možnost zamenjave polja »Koda namena plačila«. Pri kopiranju podatkov iz starih PN to
polje ostane prazno, saj gre za zamenjavo šifre vrste posla, ki se z novimi UPN ne
uporablja več – oziroma šifrant kod namena plačila je popolnoma drugačen od
prejšnjega.

*** 2.2.062

PROGRAM

20.09.2011

Nova verzija programa PLAČE vsebuje naslednje novosti:
- Dodano polje za kodo SWIFT v šifrantu zaposlenih
- Dodan nov šifrant (seznam bank) z IBAN / SWIFT kodo.
- S 1.10.2011 se uvede plačevanje prispevkov na prehodne davčne podračune (PDP).
Modul za kreiranje PN ima sedaj možnost združevanja PN po sklicu TRR.
OPOMBA! Predhodno je potrebno pravilno vnesti nove TRR (in nove sklice) v modul
»Pregled prispevkov in pripadajočih TRR«. Ta je tudi sprememnjen, saj ima že
pripravljena polja za kreiranje novih UPN – šifro namena plačila, ki pa jo v tem
trenutku lahko pustimo prazno. V primeru, da kode namena plačila ne vemo, v prazno
polje vnesemo znak ? in prikazal se nam bo šifrant namenov plačil.

*** 2.2.061

PROGRAM

24.06.2011

Nova verzija programa PLAČE vsebuje naslednje novosti:
Obračun UR na dve decimalni mesti
- V vnosne maske lahko sedaj vnašamo vse delovne ure na dve decimalni mesti.
Opozorilo. To pomeni, da se delo v dolžini npr. 7 ur in 30 minut vnese kot številka

19

7.5, delo v dolžini 7 ur in 45 minut pa kot 7.75 (15 minut je decimalno 0,25!)
- popravljeni so bili vsi izpisi, ki vsebujejo podatke o opravljenih urah (plačilna
lista, mesečni in letni pregledi, M4...)

*** 2.2.060

PROGRAM

16.05.2011

Nova verzija programa plače vsebuje naslednje novosti:
- V zgornjo naslovno statusno vrstico programa z imenom programa je dodan še naziv firme.
Tako lahko tudi ob uporabi gumba »minimize / pomanjšaj« vemo katero podjetje in program
imamo »pomanjšano« v statusni vrstici OS Windows.
-

določitev tiskalnika v maski za nastavitev opcij tiskanja – gumb »Zamenjaj tiskalnik«
Do sedaj smo tiskali na privzeti tiskalnik, ki smo ga nastavili znotraj samega
operacijskega sistema, sedaj pa lahko tudi preko programa nastavimo lokalni ali
katerikoli mrežni tiskalnik.
Spremenjena struktura datoteke »PRGSTART« ( dodano PRINTER1 C50, PRINTER2 C50)

-

Dodani novi plačilni razredi. V fiksne mesečne podatke smo dodali še nekatera polja
za razrede 4, 5, 6 in 7. Zaradi združljivosti za nazaj imajo novi razredi številke od
12 do 17, saj morajo trenutna polja za ostati nedotaknjena. Torej, če bi delavcu
hoteli vnesti V. tarifni razred smo ga do sedaj vnesli pod številko 5, po novem pa
pod številko 5 ali 14 ali 15. Številka 5 mora ostati nespremenjena zaradi
združljivosti s podatki za nazaj - zato novi tarifni razredi V/2 in V/3 ne morejo in
ne smejo imeti šifre 6 in 7 (ker so te že zasedene) ampak 14 oz. 15 !
Nov šifrant plačilnih razredov je torej naslednji:
1 = I
- Nekvalificirani delavci,nedokončana OŠ
2 = II
- Ustrezna priučitev
3 = III - Krajše strokovno izobraževanje
4 = IV/1 - Končano 3.letno izobraževanje
5 = V/1 - Končana srednja šola,mojstri,delov.
6 = VI/1 - Delavci z višo izobrazbo
7 = VI/2 - Delavci z višjo izobrazbo
8 = VII/1 -Delavci z visoko izobrazbo
9 = VII/2 -Delavci z visoko izobrazbo
10 = VIII - Delavci z visoko izob. z podiplom.
11 = IX. - Delavci s posebnimi pooblastili
12
13
14
15
16
17

=
=
=
=
=
=

IV/2 - Končano
IV/3 - Končano
V/2 - Končana
V/3 - Končana
VI/3 - Delavci
VII/3 -Delavci

3.letno izobraževanje
3.letno izobraževanje
srednja šola,mojstri,delov.
srednja šola,mojstri,delov.
z višjo izobrazbo
z visoko izobrazbo

Popraviti je potrebno programe:
- fiksni mesečni podatki
- vnos mesečnih podatkov o opravljenem delu
- izračun OD / REGRESA
- izpis REK obrazca / XML
-

Dodan nov šifrant kod namena plačila. Pripravlja se zakonsko predpisana zamenjava
oblike plačilnega naloga, ki bo poleg sprememb številk TRR vseboval tudi omenjene
kode. Šifrant vsebuje že nekaj osnovnih kod, ki pa se bo z uporabo in (seveda
navodili) dopolnjeval.
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Verzija 2.1.

*** 2.1.059

PROGRAM

13.01.2011

Sprememba obračuna plač:
1.1.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki
obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št.
37/08, 64/08, 62/09 in 22/10). V tem pravilniku so določene spremembe, ki se nanašajo
na prikaz podatkov v REK-1 in REK-2 obrazcih, medtem ko struktura REK obrazcev ostaja
enaka kot do 31. 12. 2010[1].
Bistvene spremembe REK-1 in REK-2 obrazca, ki se uvajajo s 1. 1. 2011, se nanašajo na v
nadaljevanju navedene zakonske spremembe.
I. - REK-1 obrazec
Spremembe na podlagi Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010)
135. člen ZUTD določa, da se prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti za
zavarovance, ki so obvezno zavarovani po tem zakonu, obračunavajo od enake osnove, od
katere se obračunavajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
To pomeni, da se bodo prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti od 1. 1. 2011
obračunavali tudi od razlike do minimalne plače ter od osnove za podaljšano zavarovanje
(t.i. neplačana odsotnost).

*** 2.1.058

PROGRAM

03.01.2011

Manjše spremembe v programu:
- popravljen izpis »OBVESTILA ZA NAPOVED DOHODNINE -SUMARNO po POSAMEZNIH delavcih"
(nova oblika združuje vsa izplačila po vrsti dohodka 1101, 1102 in 1103)

*** 2.1.057

PROGRAM

29.12.2010

Skupek popravkov za obračun 13. plače:
- popravljen izračun dohodnine za drugega delodajalca pri izplačilu 13. plače
- dopoljnjen ekran za oddajo XML obrazca (dodana vrsta dohodka 1098 in obdobje poračuna
plač)
- dopolnjena XML datoteka za oddajo obrazca REK (za 13. plačo).
- popravljeni izpisi (kumulativni, po stroškovnem mestu)
Opozorilo. Nekateri bančni programi ne dopuščajo več praznega polja za naslov in kraj
prejemnika, zato smo tja dodali besedo »Ljubljana«. Ker za plačilo prispevkov do sedaj
naslov prejemnika ni bil pomemben, gre tu zgolj za zadovoljevanje pogojev bančnih
programov. Tudi TKDIS datoteka teh podatkov ne prenaša – vsebuje le kraj, v kratkem pa
jo bo zamenjal eden od XML oblik prenosa.

*** 2.1.056

PROGRAM

13.09.2010

Opozorilo. Zaradi nadgradnje sistema eDavki (10.10.2010) se je (očitno) spremenila tudi
XML datoteka za oddajo obrazca REK.
- vrstice »SubmitDate« in »CustodianNotes« nista več potrebni

*** 2.1.055

PROGRAM

13.09.2010

Opozorilo. Za novo verzijo programa je bilo potrebno spremeniti nekatere podatkovne
strukture oziroma dodati nova polja v podatkovne baze. Zato je nujno in priporočljivo,
da se pred inštalacijo zadnje verzije naredi kopija podatkov (kar seveda počnemo vedno
tudi brez opozorila...). Program bo ob prvem zagonu sam preveril polja in avtomatsko
dodal manjkajoče – brez posredovanja uporabnika!
Plačilna lista: Dodan je izpis podatka o osnovni plači, ter izpis posameznih prispevkov
delavca na plačilni listi. Ali se posamezni prispevki izpišejo ali samo sumarna vrstica
pa se da nastaviti v generalnih nastavitvah programa (privzeta vrednost je NE).
Dodan nov izračun NEPLAČANE ODSOTNOSTI.
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Ker se je problem obračuna neplačane odsotnosti v zadnjih mesecih množil in postajal
vedno bolj prisoten (kljub grozeči brezposelnosti), smo se nekako pretolkli skozi
zmešnjavo predpisov in – kot na DURSu sami pravijo – pravno praznino na tem področju.
- Najprej imamo izpis (informacijo) o neplačani odsotnosti na plačilni listi. Vsebuje
osnovo in urno postavko. Zakon namreč pravi, da je osnova za plačilo prispevkov plača
zavezanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu pred nastopom neplačane odsotnosti, v
nasprotnem primeru se osnova obračunava od minimalne plače (primer, ko je delavec že
v prvem mesecu nastopil z neplačano odsotnostjo – malo verjetno, pa vendar ...)
- Bruto plačo smo nato razdelili na osnovni bruto (tako kot do sedaj) in v primeru
neplačane odsotnosti na drugi bruto, ki je povečan za obračunani znesek neplačanih
dni
- Sam obračun prispevkov pa je izveden takole:
DELAVEC: - prispevki za zdravstvo
iz BRUTO 2
- prispevki za ZPIZ
iz BRUTO 1
- prispevki za zaposlovanje
iz BRUTO 1
- prispevki za starš.varstvo iz BRUTO 2
FIRMA

: -

prispevki
prispevki
prispevki
prispevki
prispevki

za
za
za
za
za

zdravstvo
ZPIZ
zaposlovanje
starš.varstvo
poškodbe

iz
iz
iz
iz
iz

BRUTO
BRUTO
BRUTO
BRUTO
BRUTO

2
2
1
2
1

Vidimo, da delodajalec (firma) plača prispevke za ZPIS delavca, prispevek pa je viden
tudi na plačilni listi pod seznamom (listo) obračunanih prispevkov za firmo.
Na
-

žalost, pa je tak obračun potegnil za sabo predelavo še naslednjih prog. modulov:
Mesečni kumulativni izpis obrač. Plač
REK obrazec (izpis)
iRek obrazec (izpis – glej polje P03, A081)
REK obrazec v XML obliki (glej polja 101, 107, 303, F506Z, A081, P03)
Pregled letne kartice obračuna (z možnostjo popravljanja)
Kreiranje plačilnih nalogov (dodan nov nalog za nakazilo prispevka za nepl.
odsotnost)

*** 2.0.054

PROGRAM

19.04.2010

Dodano kreiranje obrazca M4 v XML obliki. Uporabnik mora za kreiranje XML obrazca vnesti
manjkajoče podatke in sicer:
- Šifro prijave (0=Nova, 1=Popravek)
- Registrsko številka dajalca
- Registrsko številko zavezanca
- Tedenski sklad ur
- Letni sklad ur
Za izpis poročila še vedno izberemo opcije RTF / PDF, za kreiranje XML obrazca pa izberemo
gumb XML (POZOR! Dostopen le z miško). Kreiran obrazec se nato uvozi v spletni portal ZPIZa
na (trenutnem) naslovu: https://m4.zpiz.si/m4. Za dostop do spletne strani pa seveda
potrebujete ustrezen certifikat.

*** 2.0.053

PROGRAM

12.04.2010

Manjši popravki v programu:
- Popravljen izpis "Letna kartica OBRAČUNANIH UR (po mesecu obračuna) za posameznega
delavca«. Opis napake: V primeru, da je zaposleni v tekočem letu izkoristil samo dopust
ali samo bolniško in pri tem NI imel opravljene nobene redne delovne ure se v letnem
pregledu ur ni prikazal.

*** 2.0.052

PROGRAM

20.12.2009

Manjše spremembe (novosti) v programu:
- Dodan nov izpis podpisne liste, ki vsebuje priimek in ime zaposlenega, znesek plače (kot
opcija, program vas vpraša ali izpiše zneske ali ne) in prostor za podpis
Novi moduli v programu – pregled obračunanih plač po stroškovnih mestih:
- Dodan nov izpis v meniju »Mesečni pregledi«:
- KUMULATIVNI prikaz izplačanega OD po STM
- KUMULATIVNI prikaz izplačanega REGRESA po STM
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- Dodan nov izpis v meniju »Letni pregledi«:
- KUMULATIVNI prikaz IZPLAČANEGA OD za celo leto po STM
- KUMULATIVNI prikaz OBRAČUNANEGA OD za celo leto po STM
- Dodano popravljanje šifre stroškovnega mesta v modulu »Popravljanje KARTICE zaposlenega«
- V kadrovski evidenci dodan izpis zaposlenih po stroškovnih mestih

*** 2.0.xxx

PROGRAM

01.01.2010

- Podpora za delo na novem Microsoftovem operacijskem sistemu Windows 7 (uporaba novih
grafičnih knjižnic združljivih z Win 7)
- možnost izključitve prikaza nastavljenih grafičnih tem sistema windows (uporabno na
starejših in grafično maj sposobnih računalnikih)
- poenoten izgled vseh mask,gumov in menijev
- dostop do naše internet strani preko napisa v glavnem meniju programov, kjer se bodo
zbirala obvestila o novih verzijah in spremembah
- intergracija z OpenOffice 3.0 paketom (pri inštalaciji programa SPECTER se lahko inštalira
tudi OpenOffice 3.0 ali novejši)
- možnost kreiranja več izpisnih datotek. Do sedaj je vsak izpis v predogledu (Wordview /
PDF View) ostal na ekranu toliko časa dokler ga niste sami zaprli. Sedaj se predogled
tiskanja lahko pomanjša v opravilno vrstico, vi lahko nadaljujete z delom in celo
pripravite nova poročila, ki ostanejo v opravilni vrstici (task bar) dokler jih sami ne
zaprete.
- pregled starih (že kreiranih) izpisnih poročil. Pri vsakem izpisu poleg naziva datoteke
shrani še kratek opis vsebine in šifro iz katerega programa (modula) je bila kreirana
Naredi modul, ki bo prikazal seznam obstoječih RTF/PDF izpisov in jih po potrebi prikazal
na ekranu.
- NAVODILA ZA PROGRAM v PDF obliki (z možnostjo direktnega skoka na to stran)
- vse dodatne nastavitve so dosegljive v modulu »Generalne nastavitve v programu«

PLAČILNI NALOGI (v2.0.2)
- dodan izpis nalepk z naslovi 2*8 in 3*8
- dodan gumb za prenos podatkov iz šifranta partnerjev (velja za prejemnika ali
nalogodajalca)

*** 1.0.051

PROGRAM

14.01.2010

- Nujni popravki v programu: popravek v XML datoteki (uvoz obračunanih bonitet)
- Dodan nov izpis v meniju »Letni pregledi«. V meniju izberite »Izpis obvestila za napoved
dohodnine in nato »Dostava podatkov o izplačanih dohodkih (VIR.DAT)«. Modul bo za izbrano
poslovno leto naredil datoteko VIR.DAT, ki se jo lahko uvozi v davčni program DURSa za
napoved dohodnine.

*** 1.0.050

PROGRAM

05.01.2010

Manjše spremembe (popravki) v programu:
- popravljen naziv izpisne datoteke »Mesečna kumulativa« - uporabljena letnica obračuna in
ne letnica izplačila (122010 v 122009)
- popravljen naziv izpisne datoteke »Mesečna kartica izplačil« - uporabljen letnica obračuna
- popravljeno besedilo pri kreiranju plačilnih nalogov – uporabljena letnica obračuna
- popravljeno sortiranje pri vnosu obračuna plač – sedaj se sortirajo kadri po priimku in
imenu (problemi so nastopili pri firmah z istimi priimki zaposlenih)
- popravljeno shranjevanje zneska prevoza iz obračuna plače v kadrovsko evidenco (za
predlogo v naslednjem mesecu)
- popravljeno besedilo (zneski) dodatnih dohodninskih olajšav

*** 1.0.049

PROGRAM

20.12.2009

Dodan nov izračun 13. plače oz. »božičnice«
- v glavnem meniju se poleg določitve meseca in leta izplačila plače doda še tip izplačila
plače, ki je sedaj »Redna« ali »Izredna«
- v meniju vnos mesečnih podatkov o opravljenem delu označimo delavce za izračun 13.plače,
ko program naredi predlogo lahko podatke poljubno popravimo. Znesek 13. plače se vnaša
kot nagrajevanje v bruto znesku, zato predloga ne vsebuje ur dela.
- naredimo izračun plače in shranimo zneske v rekapitulacijo
- kreiramo plačilne naloge
- po potrebi poljubno izpišemo obrazce ali poročila
- kreiramo iREK XML obrazec (POZOR: zaporedna številka izplačila je nastavljena na 1,

23

zaporedna številka kumulative pa na 2 !) in ga uvozimo na davčni spletni portal
V smislu lažje prepoznave izpisov, so bili primerno predelani skoraj vsi mesečni izpisi.

*** 1.0.048

PROGRAM

14.12.2009

Dodan nov izpis v meniju »Letni pregledi«. V meniju izberite »Izpis obvestila za napoved
dohodnine in nato »Dostava podatkov o vzdrževanih družinskih članih«. Modul bo za izbrano
poslovno leto naredil datoteko VIRVDC.DAT, ki se jo lahko uvozi v davčni program DURSa za
napoved dohodnine.
V veliko pomoč pri kontroli podatkov pa je tudi dopolnjen izpis v modulu kadrovske evidence
in sicer "Izpis SEZNAMA OTROK/VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV"

*** 1.0.047

PLAČILNA LISTA

18.11.2009

Nujni popravki v programu:
- popravek izračuna dodatka na delovno dobo za nočno in popoldansko delo. Do sedaj se je ta
dodatek obračunal na osnovo nočnih ur, ki pa je ovrednoten z nekim faktorjem povečanja,
sam dodatek pa se mora obračunati le na osnovno vrednost bruto ure. Metoda za obračun
dodatka na delovno dobo in stalnost velja za nočne in popoldanske ure.
- ob popravku izračuna delovne dobe pa je nastopil problem v napačnem seštevku zneskov.
Dokler je delavec imel samo nekaj nočnih ur, je bilo to odstopanje minimalno in v mejah
normale, ko pa imamo celoten fond ur prijavljen kot nočne, pa se že vidi napaka, saj se
pogreška (max. 0.0049 EUR)za vsako nočno uro sešteva. Rešitev se je našla v torej v
izračunu osnove na 4 decimalke, oziroma osnovna ura se ne zaokrožuje, vsi nadaljnji zneski
pa na 2 decimalki.

*** 1.0.046

PLAČILNA LISTA

11.10.2009

Manjše spremembe v programu:
- Na plačilno listo smo dodali še spisek odtegljajev, tako kot je to že imel stari DOSov
program: vračilo akontacije, sodne prepovedi, preživnine, kolektivno zavarovanje, izvržbe,
izjemne odtegljaje, sindikalne/strankarske članarine, občinski/krajevni samoprispevek,
prispevke za solidarnost, nezgodno / prostovoljno zavarovanje, ter seveda seznam kreditov
(številka pogodbe, naziv nanke in znesek obroka).
Izpis spiska odtegljajev se kot opcija nastavi v generalnih nastavitvah programa.
- Znesek prevoza se iz vnosa mesečnih podatkov dela shrani v kadrovsko evidenco in se tako
prenese v naslednji mesec kot prednastavljena vrednost.

*** 1.0.045

PROGRAM

07.10.2009

Manjše spremembe v programu:
- popravek v XML iRek obrazcu – kontrola na vnos davčne številke v kadrovskih podatkih.
Kljub temu, da lahko v kadrovski evidenci vnesete delavca brez davčne številke (testni
izračun, niso bili dostavljeni še vsi podatki ...), pa je za izdelavo XML obrazca
pomankanje davčne številke pomeni kritično napako, s katero davčni portal zavrne uvoz
obrazca. Sedaj vas program opozori na mankjajoči podatek in prekine izdelavo XML obrazca
dokler podatke ne vnesete v kadrovsko evidenco.

*** 1.0.044

PROGRAM

02.08.2009

Manjše spremembe v programu:
- popravek v XML iRek obrazcu – popravek polja A004a (piše se z malim »a«)
- če zaposlen dela polovični delovni čas mu program pri pripravi mesečnih podatkov ponudi le
polovične ure (ali dneve)
- seznam firm za obračun plač - program si sedaj zapomni podatke tudi ob izhodu iz modula
(tipka X ali ESC)

*** 1.0.043

REGRES

16.06.2009

Manjše spremembe v programu:
- odpravljena napaka pri izračunu regresa, ki se je pojavila, če smo označili zaposlenega za
izračun - ta pa je imel znesek regresa = 0
- Odkrili smo še eno "pomanjkljivost" - gre za stotinsko zaokroževanje davka pri izračunu
regresa, ki pa se praktično ne pozna. Vidi se pri zaposlenih, ki ne prejmejo polnega
regresa - gre pa res za zaokrožitev na stotinski decimalki.
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*** 1.0.042

PROGRAM

12.06.2009

Manjše spremembe v programu:
- v vnosno masko za vnos mesečnih podatkov o opravljenm delu je dodan še podatek o rezidentu
oziroma nerezidentu (... in državi porekla)
- popravek v XML iRek obrazcu - dodano polje A004A, šifra se prenese iz šifranta držav.
• A004 Oznaka za rezidenstvo
• R- rezident
• N - nerezident
• A004a Država
• Vpiše se trimestna numerična vrednost

- v izpis plačilne liste se sedaj pravilno prenesejo poljubna besedila, ki ste jih vnesli v
polja: »Dodaten prejemek k BOD, Druge obveznosti iz BOD in Dodaten znesek k neto
izplačilu.« V primeru, da ste vnesli v omenjena polja svoje besedilo, se bo ta izpisal
tudi na plačilni listi, v nasprotnem primeru pa zgoraj napisano prednastavljeno
besedilo.

*** 1.0.041

XML

06.05.2009

Manjše spremembe v programu:
- popravljen XML obrazec za regres
- popravljen izpis REK obrazca (sedaj brez prednastavljenega datuma obračuna/izplačila)
- datum pri kreiranju plačilnih nalogov ni več obvezen
- pri izpisu PN se v primeru, da je znesek = 0 ne izpiše več "***0.00" ampak samo prazno
polje
- popravek za kreiranje TKDIS datoteke in sklica v njej (sedaj pravilno prebere sklic TRR)

*** 1.0.040

XML

20.04.2009

Manjše spremembe v programu:
XML iRek obrazec:
- pred kreiranjem iRek XML obrazca je dodano polje v katerem lahko popravimo naziv firme in
na tak način preprečimo napako pri uporabi znaka »&« (npr. Janez & CO d.o.o.)
- pred kreiranjem iRek XML obrazca je dodano vprašanje ali se obračunani zneski prispevkov
preneseju tudi v polja »plačani«. V primeru izbora »N« se namesto plačanih zneskov napiše
»0.00«
- možnost izbrisa datuma plačila prispevkov. V tem primeru so polja:
<F12a_TaxPaymentDate></F12a_TaxPaymentDate>
<F12b_PaymentNumber>0</F12b_PaymentNumber>
prazna - oziroma se ne izpišejo.
Mesečni pregledi:
- v kumulativnem mesečnem izpisu obračunanih plač je dodan prikaz »Dodatni zneseki k neto
izplačilu«, ki je manjkal še iz DOSovih časov.
- pri kreiranju plačilnih nalogov je »Dodatni znesek k netu izplačilu« upoštevan pri
izplačilu prevoza in prehrane (... + ostalo)

*** 1.0.039

PROGRAM

12.02.2009

Manjše spremembe v programu:

VNOS PODATKOV za izračun
- V masko za vnos mesečnih podatkov o opravljenem delu je dodano polje (seštevek) vseh
vnešenih ur, ki se avtomatsko spreminja glede na spremembo vnešenih ur.
- V masko za vnos mesečnih podatkov o opravljenem delu je dodan še prikaz skupne delovne
dobe in procenta dodatka za delovno dobo in stalnost pri firmi

MATIČNI ŠIFRANTI
- V kadrovsko evidenco je dodano sortiranje pregleda zaposlenih po šifri ali priimku.
Sortiranje se izvede z klikom miške na glavo stolpca v razpredelnici.
- V kadrovsko evidenco je dodan izpis zaposlenih z seznamom njihovih bank / TRR za nakazilo
plač
- v datumska polja je dodana posebna kontrola, ki ob pritisku na gumb ob samem polju prikaže
windows sistemski koledar. Kontrola dovoljuje vnos praznega polja, torej podatka brez
vnešenega datuma, prikazan koledar je samo za pomoč pri vnosu.
- Seznamu dodatnih besedil dodana še oznaka za »prednastavljeno« besedilo
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*** 1.0.038

MATIČNI ŠIFRANTI

03.01.2009

Manjše spremembe v programu:
- Popravljena stopnja in znesek dodatne letne dohodninske olajšave (v kadrovski evidenci):
- osnova: prej 8300 se spremeni na 8557.30 EUR – olajšava znaša 2062 EUR
- osnova: prej 9600 se spremeni na 9897.60 EUR – olajšava znaša 1031 EUR

*** 1.0.037

MATIČNI ŠIFRANTI

22.11.2008

Dodan modul za BRISANJE zapisov v nekaterih bolj pomembnih šifrantih.
- Zaradi kontrole brisanja in same varnosti vnešenih podatkov smo izdelali poseben
modul, ki nam omogoča oziroma dovoli brisanje šifrantov, vendar le tam, kjer ne
obstajajo prometni podatki v matičnih datotekah. Primer: Če želimo zbrisati šifro
banke bo program najprej preveril, ali obstaja ta v kadrovski evidenci in nam šele v
nasprotnem primeru ponudil banko za brisanje.
V seznamu za brisanje, ki se prikaže na ekranu, so torej samo elementi, ki jih lahko
brez bojazni odstranimo – program pa na koncu obdelave tudi fizično odstrani zapis iz
datoteke in ponovno naredi ključe.
»Pametno« brisanje smo uvedli v naslednjih šifrantih:
- seznam DELOVNIH MEST
- seznam POSLOVNIH BANK in TRR
- seznam BONITET
- seznam STROŠKOVNIH MEST

*** 1.0.036

PROGRAM

21.11.2008

V vse programe paketa SPECTER je dodana kontrola za pravico dostopa do modulov vnosa in
kreiranja mesečnih obdelav. Tako uporabnik, ki te pravice nima lahko le preglejuje
podatke, ne more pa jih popravljati ali kakorkoli vplivati nanje. Na začetku programa se
zato pojavi maska za vnos imena uporabnika in gesla.
Posameznemu uporabniku lahko določimo pravice do dostopa šifrantov, vnosa podatkov,
mesečnim obdelavam (skupaj z vnosom plačil), ter izpisom poročil in pregledov.
Pravice dostopa za posameznega uporabnika se določijo ob inštalaciji programa z uporabo
t.i. »master« šifre, ki jo dobi pooblaščeni skrbnik (vzdrževalec) programske opreme.

*** 1.0.035

PROGRAM

01.09.2008

1. Manjše spremembe v programih:
- vgrajena podpora za nove zaslonske resolucije (koristno predvsem pri novih prenosnikih in
»wide screen« monitorjih) in sicer:
1024 * 768
1152 * 864
1280 * 720
1280 * 800
1280 * 960
1280 * 1024
2. Uporaba (zamenjava) grafičnih elementov kjer so do sedaj bile t.i. »terminalske« maske
oziroma dialogi:
- uporaba grafične preglednice podatkov (data browse), ki v popolnosti izkorišča miško
(vrtilni gumb, trak za pomikanje pozicije pregleda, dvojni klik na pozicijo za klic
funkcije »spremeni«, možnost zapiranja vnosnega okna z »X« gumbom – do sedaj samo ESC
tipka...)
3. Nov program za Arhiviranje podatkov. BCK datoteka sedaj v imenu vsebuje še uro nastanka.
Tako lahko shranimo več zip arhivov za isti dan kar prej ni bilo mogoče.
4. Spremembe v podatkovnih bazah:
- PRGSTART
vk_xls
N1
(določa izbor prenosa podatkov v MS Excel ali OpenOFFICE Calc)
5. Maski za določanje imena izpisne datoteke je dodan še gumb »Nazaj« (prav tako ESC ali X),
ki prekliče namero tiskanja.

*** 1.0.034

PROGRAM

16.09.2008

Manjše spremembe v programu:
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- Matični podatki o firmi: Dodana polja za odgovorno osebo (priimek in telefon), ki ju
potrebujemo pri kreiranju XML obrazca.
- Dodana polja TRR_SKLIC1 in TRR_SKLIC2 C2, ki ju potrebujemo za definiranje sklica na
plačilnih nalogih (običajno »99« - torej brez kontrole na sklic)

*** 1.0.033

PROGRAM

16.09.2008

Manjše spremembe v programu:
- dodan modul za avtomatsko kreiranje direktorija XML v katerega se bodo shranjevali iREK
obrazci v XML obliki namenjeni prenosu na DURSov spletni portal e-davki.

*** 1.0.032

PROGRAM

01.09.2008

Manjše spremembe v programu:
- V matični seznam komitentov (firm) za katere izvajamo storitev obračuna plač, sta dodani
polji za odgovorno osebo (priimek in telefon), ki se potrebujejo prizdelavi XML obrazca.
- Popravljena stopnja in znesek dodatne letne dohodninske olajšave (v kadrovski evidenci):
- prej 6800 se spremeni na 8300
- prej 9000 se spremeni na 9600
- nov program GLAVNI MENI za izbor programov poleg grafičnega izgleda in dela z miško,
omogoča tudi označitev komitenta za neaktivnega, kar je še posebej dobrodošlo pri večji
količini strank, ki jih obdelujemo. Za lažje preklapljanje med rednimi strankami (torej
samo aktivnimi) in arhivom (prikazom vseh strank) smo uvedli še dva gumba za sortiranje.
- dodano še polje, ki označuje komitenta na pravno (d.o.o.) ali fizično (s.p.) osebo, kar
potrebujemo pri izdelavi iRek obrazca v XML obliki !

*** 1.0.031

PROGRAM

02.07.2008

S pričetkom uporabe iREK obrazca na davčnem spletnem portalu smo naleteli na neprijetno
dejstvo, da se podatki o posameznikovem priimku vnašajo z Imenom in Priimkom (do sedaj smo
imeli oba podatka združena v enem polju in seveda je bil na prvem mestu priimek).
Zato je bilo potrebno predelati podatkovne baze kadrovske evidence in ločiti priimek in ime
kot posebno polje, ter izdelati poseben program za pretvorbo starih podatkov iz DOSa v nove
windows tabele. Predelava je bila nujna tudi zaradi pošiljanja podatkov v XML obliki, saj ta
tudi zahteva na prvem mestu ime (... in ne priimek) !
Predelani naslednji moduli:
- izpis plačilne liste
- izpis iREK obrazca

*** 1.0.030

PROGRAM

29.06.2008

Dodani novi moduli v meniju »Letni pregledi«
- Pregled davkov in prispevkov po OBČINAH
- Kumulativni izpis izplačanega OD za celo leto
- Kumulativni izpis obračunanega OD za celo leto
- Letna kartica nagrajevanja
- Letna kartica obračunanih ur za celotno firmo
- Letna kartica obračunanih po posameznem delavcu

*** 1.0.029

PROGRAM

25.06.2008

Dodani novi moduli v meniju »Mesečni pregledi«
- Kumulativni izpis izplačanega OD/REGRESA
- Pregled davkov in prispevkov po OBČINAH
- Kartica izplačanega OD/REGRESA po posameznikih
- REK1 obrazec
- Obrazec ObrPL
- Obrazec Davka na izplačane plače
- iREK obrazec

*** 1.0.028

PROGRAM

21.06.2008

Modulu za vnos podatkov o opravljenem mesečnem delu dodane kontrole

*** 1.0.027

MATIČNI ŠIFRANTI

20.06.2008
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Kadrovska evidenca – dodane kontrole na pravilnost vnosa podatkov.

*** 1.0.026

PROGRAM

18.06.2008

V modulu »Lestvica olajšav za vzdrževane družinske člane« sta dodana še zneska dodatnih
letnih dohodninskih olajšav. Prej je bil znesek sestavni del programskih konstant - ker pa
se zakon spreminja tudi na tem področju, smo uvedli spremenljivko – vnosno polje, ki ga
stranka sama poljubno vnaša in spreminja.
V OLAJSAVE.dbf so dodana polja OLAJSAVA1 N9.2 in OLAJSAVA2 N9.2 pokrivajo pa zakonodajo:
1 - Zavezancem s SKUPNIMI LETNIMI BRUTO dohodki do 6800 EUR se splošna olajšava poveča za
2000 EUR (trenutno)
2 - Zavezancem s SKUPNIMI LETNIMI BRUTO dohodki do 9000 EUR se splošna olajšava poveča za
1000 EUR (trenutno)

*** 1.0.025

PROGRAM

18.06.2008

Dodan nov modul za vnos podatkov o opravljenem mesečnem delu.

*** 1.0.024

PROGRAM

03.06.2008

Dodan nov modul za vnos podatkov o obračunanih bonitetah. Ime stare DOSove datoteke BONITxx
se spremeni v SEZBONIT. OPIS se spremeni na C50 zaradi združljivosti z šifrantom.

*** 1.0.023

PROGRAM

02.06.2008

Sprememba modula in datoteke BAZAOD.dbf za vnos mesečnih podatkov o delu zaposlenega.
Dodana polja:
IZP_MESEC N2
IZP_LETO N4
Pri prenosu starih DOSovih podatkov v nove se bodo polja avtomatsko nadomestila z ukazom:
REPLACE IZP_MESEC WITH MESEC-1 ALL
REPLACE IZP_LETO WITH LETO
ALL

*** 1.0.022

PROGRAM

23.05.2008

Sprememba modula in datoteke FIKSNI.dbf za vnos FIKSNIH mesečnih podatkov.
Dodana polja:
IZP_MESEC N2
IZP_LETO N4
ki vsebujeta še podatek o mesecu in letu izplačila plače – do sedaj so fiksni podatki
vsebovali le obdobje obračuna, ne pa tudi izplačila, zato je v primeru več izplačil na isti
mesec program vedno jemal iste fiksne podatke. Sedaj lahko obračunamo več plač v istem
mesecu za različno obdobje – recimo za obračun za nazaj oziroma pretekla koledarska obdobja.
Pri prenosu starih DOSovih podatkov v nove se bodo polja avtomatsko nadomestila z ukazom:
REPLACE IZP_MESEC WITH MESEC-1 ALL
REPLACE IZP_LETO WITH LETO
ALL
Pri zagonu programa se v primeru, da ne obstajajo veljavni fiksni mesečni podatki, izpiše v
statusni vrstici opozorilo, ki se po vnosu podatkov izbriše.

*** 1.0.021

MATIČNI ŠIFRANTI

20.04.2008

Kadrovska evidenca.

*** 1.0.020

PROGRAM

20.04.2008

Dodan nov modul pri kreiranju izpisne datoteke. Program vas najprej vpraša za ime izpisne
datoteke, ki ga lahko poljubno spremenite – dolgo pa je lahko 15 znakov in ne sme vsebovati
šumnikov, raznih drugih klinopisov in črtic. Izberete pa lahko še vrsto (tip) dokumenta, ki
je lahko RTF (odpiramo z MS Wordom) ali PDF (Adobe reader) format.

*** 1.0.019

PROGRAM

10.02.2008 – 10.04.2008

Predelava programov zaradi uporabe nove grafične knjižnice: Seznam delovnih mest, seznam
bank, seznam bonitet, seznam stroškovnih mest, seznam poštnih številk in krajev, davčnih
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uradov, seznam držav, seznam koeficientov delovne dobe in stalnosti pri firmi, seznam
prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem (benific. delovna doba)

*** 1.0.018

MATIČNI ŠIFRANTI

16.12.2007

Dodan nov šifrant v Fiksnih mesečnih podatkih: Lestvica olajšav za vzdrževane družinske
člane + znesek splošne letne olajšave

*** 1.0.017

MATIČNI ŠIFRANTI

15.12.2007

Dodan nov šifrant v Fiksnih mesečnih podatkih: Lestvica za izračun akontacije dohodnine

*** 1.0.016

MATIČNI ŠIFRANTI

14.12.2007

Dodan nov šifrant v Fiksnih mesečnih podatkih: Stopnje davka na izplačane plače

*** 1.0.015

MATIČNI ŠIFRANTI

10.12.2007

Dodan nov šifrant v Fiksnih mesečnih podatkih: Seznam prispevkov na obračunane plače s
pripadajočimi TRR

*** 1.0.014

MATIČNI ŠIFRANTI

12.11.2007

Dodan nov šifrant v Fiksnih mesečnih podatkih: Fiksni mesečni podatki (osnova ur, delovnih
dni, prazniki, minimalna plača, regres za prehrano, vrednost kilometrine, izhodiščne bruto
plače po predpisanih tarifnih razredih, znesek uskladitve po kolektivni pogodbi ... )

*** 1.0.013

MATIČNI ŠIFRANTI

10.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Dodatnega besedila na plačilni listi

*** 1.0.012

MATIČNI ŠIFRANTI

10.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem (t.i. benificirana
delovna doba)

*** 1.0.011

MATIČNI ŠIFRANTI

10.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam % dodatka na delovno dobo in stalnost pri firmi

*** 1.0.010

MATIČNI ŠIFRANTI

07.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam držav, ki vsebuje šifro, naziv, kodo in identifikacijsko oznako
države za DDV. Šifro države je potrebno obvezno vnesti tudi pri vnosu novega zaposlenega
delavca.

*** 1.0.009

MATIČNI ŠIFRANTI

07.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Davčnih uradov

*** 1.0.008

MATIČNI ŠIFRANTI

07.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Občin in krajev

*** 1.0.007

MATIČNI ŠIFRANTI

05.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Stroškovnih mest pri obračunu plač

*** 1.0.006

MATIČNI ŠIFRANTI

05.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Bonitet

*** 1.0.005

MATIČNI ŠIFRANTI

04.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam Poslovnih bank za nakazilo plač ali ostalih dajatev (krediti) z
evidenco njihovih TRR
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*** 1.0.004

MATIČNI ŠIFRANTI

04.11.2007

Dodan nov šifrant: Seznam delovnih mest

*** 1.0.003

PROGRAM

03.11.2007

Določitev generalnih nastavitev v programu (podobno kot v DOS verziji), pomemben je le
dodatek, ki uporabniku omogoča določitev oblike (oz. vrste) izpisnih dokumentov, ki so v
naših programih RTF ali PDF oblike in tako prenosljivi tudi na druge sisteme.

*** 1.0.002

PROGRAM

02.11.2007

Postavitev začetnega menija – maske – ki nas povpraša o začetnih podatkih za delo s
programom, to je mesec in leto za katerega bomo obračunali plačo in mesec in leto izplačila
plače. V primeru uporabe tipke ESC se prevzamejo nastavitve prikazane na ekranu.

*** 1.0.001

PROGRAM

01.11.2007

Postavitev ogrodja programa, menijev, ozadja ...
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*** 2.6.xxx
Nov modul za
Spremembe so
- kadrovski
obrazce
- Ključi za
- Nov modul

PLAČE (v pripravi)
kreiranje poljubnih REK obrazcev (zato tudi nova verzija programa)
sledeče:
evidenci je dodan šifrant ostalih oseb za katere izdelujemo poljubne REK
kadrovsko evidenco se sedaj tvorijo po potrebi in ne več ob zagonu programa
Za kreiranje poljubnega REK obrazca (REK1 in REK2)
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