
                     

Vsebina nadgradenj za modul Plače 
Pred vami je seznam nadgradenj z navedbami popravkov in dodatkov za modul Plače v padajočem 

vrstnem redu. V kolikor posamezna nadgradnja ni navedena, to ne pomeni, da v sami nadgradnji 

dodatkov za modul Plače ni. V tem primeru so spremembe izvedene v sami kodi, bazi ali drugih 

knjižnicah. Vedno je nujno namestiti vse manjkajoče nadgradnje po zaporedju od najmanjše do 

največje. Pred namestitvijo nadgradnje obvezno izvedite arhiviranje podatkov. 

UPG110 

- Nastavljene so olajšave za leto 2023. 

- Popravek obrazca O1144. 

- Kilometrina je pri obračunu stroškov povečana na 21 centov/km. 

- Popravek pri prispevkih za zaposlovanje (DD). 

UPG109 

- Pripravljen je nov REK O obrazec. 

UPG108 

- Dopolnitev za olajšave za dohodnino 2022. Posebna olajšava za plače manjše od 1143€. 

- Sprememba letnega izpisa dohodnine, da upošteva prispevke za razliko do minimalne osnove 

za prispevke. 

- Dopolnitev izpisa REK1 obrazca v Honorarjih: dodan letni sklad ur 2022. 

UPG107 

- Popravek XML datoteke za eDavke, v primeru bolniške in obdavčljivega prevoza na delo. 

- Dodan letni sklad ur za 2022 in 2023. 

UPG106 

- Popravek za Rek1A obrazec za dijake in študente za prakso. 

- Dopolnitve zaradi zakonskih sprememb prevoza na delo. 

UPG105 

- Dopolnitve izpisov plačilnih list. 

- Dodani so obračuni za Poslovno uspešnost 2020. 

- Dodan je nov stolpec Ure odsotnosti zaradi višje sile in karantene 100%. 

- Odpravljena je občasna težava z več REK obrazci pri decembrski plači. 

- Popravek formule za krizni dodatek. 

- Popravek pri upoštevanju poslovne uspešnosti na izpisu za dohodnino. 

UPG104 

- Dopolnitev računanja kriznega dodatka, da upošteva tudi praznike 1002. 

- Popravek in dopolnitev XML datoteke. 

- Dopolnitev plač s »Korona« posebnostmi. 

UPG103 

- Sprememba dohodninskih lestvic v letu 2020. 

- Popravek formul za računanje minimalne plače. Namestimo ga pred računanjem plače januar 

2020. 

- Sprememba pri izplačilu poslovne uspešnosti. Nov obračun se imenuje PU (in ne PU1151 ali 

PU1152). Izračunava hkrati tako izplačilo do meje za dohodnino, kot izplačila nad zneskom za 

obračun dohodnine. 



                     

- Dodaten izpis letnega seštevka plač, ki ga mora izplačevalec dati zaposlenemu. 

UPG102 

- Odprava občasnih težav pri obračunu, v primeru novih nadgradenj Win10. 

- Nadgradnja za Dopolnilno delo. 

- Dopolnitev za računanje posebne olajšave pri plačah za 2020. 

UPG100 

- Popravek pri XML datoteki za plače: v polju M2, da ne vključuje nadur; 

- Popravek besedila na izpisu dohodnine; 

- Popravek za izpis REK1 obrazca za odpravnine; 

- Popravek XML datoteke za PU1152 (obdobje izplačila); 

- Dodana je možnost izbire, kakšni plačilni nalogi naj se delajo iz plač: PN ali PP (posebne QR 

položnice); 

UPG99 

- Na maski za honorarje je dodana kontrola na lookup za zaposlenega, da skrije vse NE aktivne; 

- Na plačilni listi je zdaj možno izpisat tudi vrstico z delovno dobo in še neporabljenim 

dopustom; 

UPG98 

- Popravek obračuna letnih ur za 2018 (uporabi se v začetku leta 2019); 

UPG97 

- Dodana je možnost izračuna Jubilejne nagrade v izplačila; 

- Odpravljena težava pri predolgih imenih v kadrovski; 

- Popravek obračuna za izplačilo poslovne uspešnosti: spremenjena višina neobdavčenega 

zneska; upošteva tudi prispevke za zaposlene za določen čas (višji prispevki); 

- Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK1 za PU 1152; 

- Dopolnitev izpisa za dohodnino, da ne upošteva 1152; 

- Popravek lestvice olajšav za 2018; 

- Popravek za iREK obrazec: dodani sta polji B061 in B06b; 

UPG96 

- Odpravljena napaka v kombinaciji s KEW 4.5; 

- Odpravljena občasna napaka pri uvozu podatkov iz XLSa; 

- Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za REK2 obrazec v honorarjih. Po novem program v 

filtru vpraša tudi za obdobje, za katero so bila izplačila narejena in to vpiše v F11 v XML 

datoteko; 

UPG95 

- Popravek izpisa Obrazec ZAP/M za Ajpes; 

- Nove predloge za izplačila honorarjev; 

- Popravek iRek izpisa; 

UPG94 

- Izklopili smo računanje starosti zaposlenega pri plačah, ker je ukinjena olajšava za 

zaposlovanje starih nad 60 let; 

- Postavljena je dohodninska lestvica za leto 2017; 

- Dodan je obračun za poslovno uspešnost - PU1152; 



                     

- Spremembe zaradi nove strukture XML datotek za iRek podatke v 2017; 

- Dodan je obračun za poslovno uspešnost - PU1151; 

- Popravek prispevka za zavarovanje v predlogah honorarjev; 

- Popravek REK1 XML datoteke, ker je potrebno vpisati še znesek nadomestil, ne le leto 

osnove; 

- Popravek OBRE1ZapM Obrazca; 

- Popravek letnega sklada ur; 

- Popravek pri oblikovanju podatkov za OBR ZAP/M obrazec; 

- Dodano je polje za obdobje v REK1 obrazec pri rubriki M08; 

UPG93 

- Dodano preverjanje starosti delavcev, zaradi olajšave za tiste nad 60 let; 

- Dopolnitev pri pripravi XML datoteke za Regres. V XML se vpiše tudi M06 letni sklad ur; 

- Dopolnitev analize za rekapitulacije: sedaj je možno izbrati obračune tudi po datumu 

izplačila; 

- Priprava na dohodninske lestvice v 2017; 

UPG92 

- Dodatek za plače vsebuje popravke okoli minimalne plače in M4 obrazcev; 

- Dodana je možnost vključitve BOŽIČNICE v izpis obrazca M4; 

- Dopolnjena je koda pri preklicu obračuna/zaposlenega, da briše tudi podatke v 

odwmesm4.db; 

- Dodana možnost za obrazec REK1a; 

- Popravek pri pripravi XML datoteke za neaktivne delavce; 

- Popravek pri izračunu dohodnine, za delo pri drugem delodajalcu; 

UPG91 

- Program pred pripravo XML datoteke pokaže novo okno za pregled dodatnih podatkov, ki se 

morajo poročati na eDavke: Število ur za plače, znesek plače, obdobje izplačila, število ur 

nadomestil, nadure (omejeno na 20) in znesek nadur, Letni fond ur podjetja. Uporabnik te 

podatke potrdi/popravi, nato se pripravi XML datoteka; 


