
 
 

 

MNOŽIČNO POŠILJANJE IZPISOV 
 

MEHANIZEM MNOŽIČNO POŠILJANJE IZPISOV DELAVCEM PO ELEKTRONSKI POŠTI. 

Množično pošiljanje pomeni, da bo mogoče izbranim oz. vsem delavcem na klik posredovati npr. 

plačilno listo, obvestilo za delavce za M4 ipd po e-pošti. Pošiljanje se mora omogočiti tudi za 

posamezno oz. več enot podjetja (npr. finančna služba, uprava….) oz. glede na izbrane kriterije 

na posameznem izpisu. 

Izpis bo posredovan delavcem, ki so bili izbrani na npr. plačilni listi in imajo na osnovnih podatkih 

zapisan elektronski naslov ter označeno pridobljeno izjavo delavca, da dovoli posredovanje 

obračunskih izpisov na zapisan elektronski naslov. Če delavec na osnovnih podatkih nima 

vnesenega elektronskega naslova in Izjave pa je izbran na izpisu bo program javil opozorilo, da 

izbrani delavec Janez Novak nima vnesenega elektronskega naslova ali izjave, zato mu po e-pošti 

plačilna lista ne bo posredovana. Na maskah na naboru izpisov bo dodan Gumb za izbor delavcev, 

za katere delodajalec nima pridobljene Izjave in se mu plačilna lista pošlje po standardni poti.  

Na Izpisi --> Obračunski --> Seznam izplačil --> Podpisna lista -  se doda oznaka ali je delavec 

dobil plačilno listo na elektronski naslov ali po standardni poti.  

Mehanizem je pripravljen tako, da se za vsakega delavca pripravil svoj PDF z geslom, prebere 

njegov e- naslov in preko e- pošte uporabnika kreira zanj e-pošto.  

Da bi zagotovili varnost poslanega dokumenta bo PDF dokument zaščiten z geslom, ki bo za 

vsakega delavca zapisan v programu plač. Geslo bomo prvič kreirali programsko (random) in le 

tega zapisali delavcem med njihove podatke. V kolikor bo delavec želel spremeniti geslo bo to 

sporočil obračunovalcu plač. Ta bo novo geslo vnesel v program plač. 

 

Omogočeno bo tudi pošiljanje gesla delavcu na zadnji plačilni listi pred elektronskim pošiljanjem. 

V kolikor gesla ne želite posredovati na plačilni listi te funkcionalnosti ne boste vklopili. 
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Množično pošiljanje bo omogočeno za izpise: 

1. IZPISI/OBRAČUNSKI 

 Plačilna lista 

 Plačilna lista ZSPJS 

 Avtorski honorarji/Obračun 

 Pogodbeno delo/ Obračun 

 Sejnine/Obračun 

 Najemnine/Obračun 

 Nagrade/ Obračun 
 

2. DOHODNINA 

 Za delavce 
 

Na vsako masko za pripravo omenjenih izpisov se doda gumb »Pošiljanje po e- pošti« v katerega 

se vgradi mehanizem za množično pošiljanje izpisov po e- pošti. 

POSTOPEK POŠILJANJA 

V prvem koraku se izberejo kriteriji za izpis oz. pošiljanje e- pošte. Omogočeno mora biti pošiljanje 

izpisov glede na možnosti izbire kriterijev na obstoječih izpisih. To pomeni, da bo mogoče 

množično posredovati npr. PLL vsem ali samo izbranim enotam, vsem ali samo izbranim delavcem 

ipd.   

V naslednjem koraku boste kliknili na gumb »Pošiljanje po e- pošti«. Program bo za vsakega 

delavca kreiral svoj PDF s geslom in ga poslal na njegov e- naslov. Pred pošiljanjem bo program 

prikazal izbrane izpise. V kolikor delavec ne bo imel vnesenega e- naslova oz. gesla pa je bil izbran 

za pošiljanje po e- pošti bo program javil opozorilo. 

 

Predpogoj za pošiljanje podatkov po e- pošti je pravilno vnesen  elektronski naslov  

in geslo na podatkih delavca (2. Osnovno II --> Klasifikacije, Drugo ). 
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