
OBRESTI - SPREMEMBE, DOPOLNITVE IN ODPRAVLJENE NAPAKE 

 

 

Verzija V6.09.R02,  1.03.2019 

 

- Pohitritev iskanja poslovnih partnerjev po delu naziva; program uporabi hitro iskanje samo v primeru, 

da je indeks za hitro iskanje že kreiran s programom POSLI 

 

Verzija V6.09.R01,  14.01.2019 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2019 

(Uradni list RS, št. 1/2019) 

 

Verzija V6.08.R01,  17.07.2018 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2018  

(Uradni list RS, št. 46/2018) 

 

Verzija V6.08.R01,  13.01.2018 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2018  

(Uradni list RS, št. 1/2018) 

 

Verzija V6.04.R09,  22.08.2017 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2017  

(Uradni list RS, št. 34/2017) 

 

Verzija V6.04.R08,  07.01.2017 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2017  

(Uradni list RS, št. 1/2017) 

 

Verzija V6.04.R07,  21.09.2016 

 

- Uskladitev programa z zadnjo verzijo programa Meduza 

 

Verzija V6.04.R06, 10.7.2016 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2016  

(Uradni list RS, št. 48/2016) 

 

Verzija V6.04.R03, 12.1.2015 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2015  

(Uradni list RS, št. 48/15) 

 

Verzija V6.04.R04, 18.4.2015 

 

- Manjši popravki v prikazu podatkov na ekranu 

 

Verzija V6.04.R03, 12.1.2015 

 



- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2015  

(Uradni list RS, št. 2/15) 

 

Verzija V6.04.R02, 7.7.2014 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2014  

(Uradni list RS, št. 50/14) 

 

Verzija V6.04.R01, 7.1.2014 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2014  

(Uradni list RS, št. 1/14) 

 

PO NAMESTITVI JE POTREBNA AVTORIZACIJA PROGRAMA! 

 

Verzija V6.03.R02a, 3.7.2013 

 

- Izpis obresti pri izračunu vseh dokumentov (F5) je zdaj urejen po datumu in zaporedju vnosa (prej po 

datumu in dokumentu); pred obračunom je potrebno narediti indeksiranje podatkov! 

- V primeru preplačila so se negativne vrednosti obresti in glavnice v izpisu prikazovale kot pozitvne 

 

Verzija V6.03.R02, 2.7.2013 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2013  

(Uradni list RS, št. 56/13) 

- v primeru, da je v računu v programu POSLI vnesena originalna številka računa, program pri prenosu 

podatkov za obračun obresti iz programa POSLI v vezni dokument prenese originalno številko računa; 

originalno številko računa vnašajo računovodski servisi v primeru, da številčenje računov v programu 

POSLI in v programu, ki ga uporablja stranka, ni enako 

 

Verzija V6.03.R01, 8.1.2013 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.1. do 30.06.2013  

(Uradni list RS, št. 1/13) 

 

Po namestitvi nove verzije program zahteva registracijo! 

 

Verzija V6.02.R08, 6.10.2012 

 

- Dodana je možnost masovnega izračuna in izpisa obresti za več izbranih strank. Izbiramo lahko samo 

med strankami, za katere v programu Obresti obstajajo podatki za obračun obresti, ki smo jih 

predhodno ročno vnesli ali prenesli iz programov POSLI ali GLAVNA. Program izpisuje izračune 

obresti za vsako izbrano stranko posebej, zato v primeru izhoda v PDF kreira najmanj toliko različnih 

izpisov, kolikor je izbranih strank. V meniju masovni izračun obresti zaženemo z izbiro »Izračun za 

več strank«. 

 

Verzija V6.02.R07a, 14.9.2012 

 

- Program pri normalnem obračunu obresti ni več izpisoval rezultatov izračuna  

 

Verzija V6.02.R07, 3.9.2012 

 

- Uskladitev programa z novo verzijo programa POSLI 



 

Verzija V6.02.R06a, 10.7.2012 

 

- Popravek W-izpisa sumarnih obresti (napačen končni znesek glavnice) 

 

Verzija V6.02.R06, 9.7.2012 

 

- določitev predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1.7. do 31.12.2012  

(Uradni list RS, Št. 51/12) 

 

Verzija V6.02.R05, 19.3.2012 

 

- na skupnem področju ni bilo možno izdelati W-izpisov 

 

Verzija V6.02.R04, 4.11.2011 

 

- sprememba višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, Št. 1/12) 

- odpravljena napaka pri izpisu izračuna obresti oziroma izpisu anuitetnega načrta v "W" obliki 

 

Verzija V6.02.R03, 7.10.2011 

 

- izpisi obračunov obresti in anuitetnega plana so prilagojeni za izpisovanje na laserskih tiskalnikih; v 

primeru, da želite izpisovati na matrični tiskalnik, v nastavitvah spremenite obliko izpisa izračuna na 

»D« (privzeto »W«) 

- vse nastavitve, razen nastaviteve tiskalnikov, se lahko posebej nastavijo za uporabniško področje 

 

Verzija V6.02 R02a, 19.7.2011 

 

- program na skupnem področju indeksira samo podatke, ki jih uporablja samo program Obresti in 

datoteko o poslovnih strankah 

 

Verzija V6.02 R02, 1.7.2011 

 

- sprememba višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti  

     (Uradni list RS, Št. 54/11)  

 

Verzija V6.02 R01, 1.6.2011 

 

- Prilagoditev novi verziji programa Meduza 

 

Verzija V6.01 R02, 22.4.2011 

 

- popravljen izpis "5.Skupne obresti" (datum valute) 

 

Verzija V6.01 R00, 24.1.2011 

 

- sprememba višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti  

     (Uradni list RS, Št. 1/11)  

 

Verzija V6.00 R08b, 10.12.2010 

 

Odpravljene težave v verziji za Win98. 

 



Verzija V6.00 R08a, 9.12.2010 

 

Odpravljene težave pri vnosu šumnikov. 

 

Verzija V6.00 R08, 9.11.2010 

 

- sprememba višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti  

     (Uradni list RS, Št. 53/10)  

 

Verzija V6.00 R07, 29.5.2010 

 

   - proženje posameznega obračuna obresti s kombinacijo tipk Alt F5 je zdaj 

     možno tudi s kombinacijo tipk Ctrl F5; kombinacije Alt F5 namreč na  

     nekaterih računalnikih zaradi sistemskih nastavitev sistem ni posredoval  

     programu in je zato program ni zaznal 

 

Verzija V6.00 R06, 18.1.2010 

 

- Pri prenosu podatkov iz programa GLAVNA je program javil napako (IDXEXT) 

- Pri izbiranju področja (F2) je program prikazoval sporočilo, da podatki  

   o stopnjah zamudnih obresti niso ažurni 

- Na računalnikih brez LPT1 vrat je pri izpisu program javil napako 

 

Verzija V6.00 R05, 13.1.2010 

 

- sprememba višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti  

     (Uradni list RS, Št. 8/10)  

 

Verzija V6.00 R04a, 12.1.2010 

  

- odpravljena napaka pri obračunu obresti (F5 ali Alt F5)   

- dodana posebna verzija programa za Win98 okolje 

- uskladitev z verzijo programa POSLI V6.00 R04 (R04) 

- prenos podatkov iz programov POSLI ali GLAVNA je nepravilno 

  zapisal naziv uporabnika, zato preneseni podatki niso bili vidni 

 

Verzija V6.00 R01                                            1.12.2009 

 

1. Program Obresti je postal 32-bitna aplikacija s podporo za delo z miško. 

 

                           


