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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Na žalost je konec poletja 2010. Še enega, v katerem so 

bile misli pogosto drugje kot na dopustu. 

Avgusta smo znotraj refaktor inga uredi l i  še zadnje 

podrobnost i  g lede poenotenja Microsof t  in  Orac le  

platforme. Tako bo po novem samo en Pantheon.exe, ki bo 

delal na kateremkoli strežniku. Poleg boljše ergonomije to 

pomeni tudi za polovico skrajša n  čas dnevne gradnje 

programa iz izvorne kode. Hkrati smo poenotili kreiranje 

form, kar bistveno zmanjšuje potreben programerski čas 

za dopolnjevanje PANTHEON-a, kot stranski efekt pa 

pohitri nalaganje in delovanje obrazcev. 

Izredno me vesel i ,  da so avtoteste začeli uporabljati 

nekateri naši partnerji, ki s tem zagotavljajo pravilno 

delovanje svojih PANTHEON dopolnitev. To poleg bistveno 

večje kakovosti storitve prinaša prihranek časa tako pri 

partnerju kot pri uporabnikih. Še posebno me veseli, da je 

sistem začela uporabljati Jamada, partner ki verjetno 

razvija največ rešitev, združljivih s PANTHEON-om. 

Ob opazovanju dogajanja na hostu smo odkrili kar nekaj 

priložnosti  za izboljšave.  Začetna baza je prevel ika, 

zmanjšali jo bomo za skoraj 100 MB. V septembru bomo 

izdali nabor orodij, ki bo zmanjševal porabo prostora na 

diskih, kar pomeni, da bo strošek s PANTHEON-om še nižji. 
Izboljšujemo nadgradnje ,  da  de la jo  vse  h i t re je .  Z  

opazovanjem strežniških aktivnosti lahko identificiramo 

potratne poizvedbe in jih optimiramo ter jasno takoj 

uporabimo prav pri klientih e-računovodstva. 
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Novosti in nasveti 

E-novice v PDF obliki 

Mantra o dvigu produktivnosti in ciljanemu delu na odpravi ozkih grl prinaša vidne rezultate. 

S prvim julijem smo spremenili partnerske pogodbe, tako da bo še bolj izraženo naše prepričanje, 

da mora vsak pospraviti za sabo in uživati rezultate svojega dela. 

Veliko neprijetnosti smo povzročali z nadgradnjami, ki niso delovale. V oktobru prevzemamo svoj 

del odgovornost i  v okviru »garantiranega osveževanja«.  Vsakemu uporabniku z veljavno 

osveževalno pogodbo, dostopom do interneta in prilagoditvami znotraj standardov bomo iz 

Datalaba popravili morebitne napake pri nadgradnji. Garantiramo delujoče nadgradnje ali 

popravimo naše napake brezplačno. Nič  več  prelaganja odgovornosti na partnerje. Verjetno bo 

prvih nekaj mesecev težkih, vendar pa tudi verjamem, da bomo tudi ta dvig kakovosti uspešno 

prebavili, saj se vse države pospešeno pripravljajo na to spremembo. Več informacij bo na voljo v 

naslednjih e-Novicah. 

S koncem avgusta smo prvič  izbirali tudi najbolj cenjene člane skupnosti – vas, ki sodelujete na 

F o r u m i h  i n  W i k i j i h .  J u l i j s k e  r e z u l t a t e  n a j d e t e  n a  s t r a n i  

https://usersite.datalab.eu/tabid/151/Default.aspx?NewsID=285. 

Hvala prav vsem, ki prispevate svoje predloge, komentarje in vsebine! 

Lep preostanek toplih dni vam želim, 

Andrej Mertelj 

 

Nazaj na kazalo 

Datalab Akademija: Izobraževanja september 
2010 

Objavili smo nov razpored rednih izobraževanj za PANTHEON, ki bodo izvajana v mesecu 

septembru v okviru Datalab Akademije, Koprska 92, Ljubljana. 

Informacije, urnik, opisi in prijave na http://www.datalab.si/akademija/, na telefonski številki 01 

252 89 18 (040 196 109) ali na elektronskem naslovu vanja.cigoj@datalab.si. 

Napovednik PANTHEON izobraževanj – september 2010 

* Na vseh osnovnih tečajih in tečaju Začnimo s PANTHEON-om lahko prejmete tudi tiskan in vezan priročnik 

PANTHEON za začetnike za 26 EUR + DDV. Č e ga želite prejeti, vas prosimo, da ga naroč ite ob prijavi na tečaj. 

** Prijava na brezplačen tečaj je enaka ostalim rednim tečajem. V primeru vaše nepravočasne pisne odjave 

(najkasneje 2 delovna dneva pred izvedbo tečaja) ali neprisotnosti na tečaju (razen v primeru višje sile) vam bomo 

obračunali redno ceno 3-urnega usposabljanja v znesku 69 EUR + DDV. 

Nazaj na kazalo 

Naziv delavnice/predavanja Datum/cena

Začnimo s PANTHEON-om **
6.9.2010, ob 9:00 (3h) 
BREZPLAČNO!

Enostavna proizvodnja
8.9.2010, ob 9:00 (4h) 
129 EUR

Osnove Blago *
13.9.2010, ob 9:00 (3h)  
69 EUR

Osnove PA Računovodstvo *
15.9.2010, ob 9:00 (3h) 
69 EUR

Osnove nastavitev in oblikovanja izpisov *
21.9.2010, ob 9:00 (4h) 
89 EUR

Osnovna sredstva
22.9.2010, ob 9:00 (2h) 
69 EUR

Pridružite se nam 

Datalabova ekipa je ambiciozna, inovativna in zavezana k ciljem, saj si želimo razviti najboljši 
poslovnoinformacijski sistem na svetu. Če ste najboljši tudi vi in če  želite, da vaše delo nekaj 

pomeni, potem vas vabimo, da se nam pridružite. 

Trenutno prosta delovna mesta: 

•  Prodajalec produkta PANTHEON M/Ž 

•  Podpornik produktu za kadre in plače M/Ž 

•  Podpornik produktu za blago (prodaja, nabava, skladišča) M/Ž 

Prijave zbiramo na zaposlitev@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON Gostovanje - dostop do programa, 
baze in arhiva preko interneta 

Najbolj razširjen poslovni program za računovodstvo PANTHEON vam je od sedaj na voljo tudi 

preko interneta in omogoča vse, kar potrebuje računovodski servis pri opravljanju kakovostnih 

storitev. 

Vse funkcionalnosti PANTHEON-a so vam od sedaj na voljo od kjerkoli, do baze lahko hkrati 

dostopata tako računovodski servis kot stranka, miren spanec vam omogoča elektronsko 

arhiviranje podatkov, debelejšo denarnico pa prihranki na potnih stroških, plačilo po dejanski 

porabi in odpadli stroški za nakup in vzdrževanje strežnika in licenc. 

Več  o PANTHEON gostovanju boste lahko izvedeli v  četrtek, 2.9.2010, ob 9:00 na sedežu 

podjetja Datalab na Koprski ul. 92 v Ljubljani, kjer vam bomo predstavili program PANTHEON in 

delovanje e-računovodstva. Veseli bomo, če boste na predstavitev povabili tudi svoje stranke. 

Prijave zbiramo na e-racunovodstvo@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

Oddaja M-obrazcev preko portala e-VEM 

V PANTHEON-u smo dodali možnost elektronske oddaje M-obrazcev neposredno iz kadrovskega 

sistema na ZZZS po pravilih sistema e-VEM. S tem se bo zavezancem olajšala oddaja obrazcev na 

ZZZS, kar pomeni, da ne bo potrebno več pošiljati M-obrazcev po pošti ali ročno vpisovati podatke 

na portal e-VEM. 

V ta namen je bil v PANTHEON-u (od builda 5547.20 dalje) dodan panel e-VEM, do katerega 

dostopate preko Kadri | Obrazci | e-VEM. 

 

Pred prvo oddajo M-obrazcev preko kadrovskega vmesnika e-VEM je potrebno storiti naslednje: 

Če  n a  s v o j em  r ačunalniku še nimate shranjene datoteke capicom.dll,  jo  prenes i te  iz  

ftp://ftp.datalab.si/Programi/DL-utils/ i n  s h r a n i t e  n a  s v o j  r aču n a l n i k  v  m a p o  

C:\WINDOWS\system32 (glej navodila v Oddaja M-obrazcev preko e-VEM). 

Več o postopku oddaje M-obrazcev preko sistema e-VEM si lahko ogledate v navodilih na naslednji 

povezavi: 

mateja.cejan@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

– imeti morate digitalno potrdilo od enega izmed kvalificiranih overiteljev kot so MJU (SIGEN-CA),

Pošta Slovenije (POŠTAR-CA), Nova ljubljanska banka (AC-NLB) in Halcom d.d. (Halcom-CA); 

– digitalno potrdilo prijaviti na Ministrstvu za javno upravo preko obrazca Prijava odjemalca za

k a d r o v s k i  v m e s n i k  e-VEM,  k i  g a  n a j d e t e  n a  n a s l e d n j i  p o v e z a v i

http://evem.gov.si/evem/cms/page/hrs.  

Od ministrstva prejmete štirimestno številko enoličnega identifikatorja, ki jo vpišete v

PANTHEON v Administratorsko konzolo | ... | Kadri | Osnovni podatki v polje ID Številka za e-

VEM.  

– odda j a  M-ob razcev  p reko  e-V E M :  https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-

SI/Default.aspx?tocid=10140, 

– e-VEM: https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=9950.  

Spremembe v modulu Kadri: Računi po buildu 
5549.01 

Od builda 5549.01 da l je  se  je  vnos  računov v Personalni mapi | Delovno mesto/Plače  |  

Parametri za izračun plač iz spodaj označenih polj prenesel v panel Računi kar pomeni, da so 

polja samo za branje. 

 

Naprošamo vse uporabnike, ki imajo še starejše builde pred 5549.01, ki bodo nadgrajevali na 

5549.01 ali kasnejše builde, da si pred nadgradnjo uredijo oz. preverijo, ali so v Personalni mapi | 

Delovno mesto/Plače  |  Parametri za izračun plač pravilno vpisani vsi potrebni podatki o 

računih, ki so: 

•  Način izplačila, 

•  Kreiranje plač. nal. (P, S ali Z), 

•  Račun pri, 

•  Račun (izpolnjeni obe polji – št. računa in Domač oz. Tuj), 

•  Enota banke (če imamo pri kreiranju plačilnega naloga izbrano Z ali S), 

•  Številka partije (če imamo pri kreiranju plačilnega naloga izbrano Z ali S). 

Več o pravilnosti vnosa podatkov najdete tudi na naslednjih povezavah: 

https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=1825 

https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=1826 

  

mateja.cejan@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Zaradi prenosa računov je potrebno imeti obračun in virmane kreirane v istem buildu. Če
so plače obračunane pred nadgradnjo, virmani za plače pa kreirani po nadgradnji, je
potrebno ponovno pognati obračun ter kreirati virmane.

Davčni nasvet meseca 

Prevoz blaga in DDV 

Imamo primer, ko slovenski davčni zavezanec opravi drugemu slovenskemu 

davčnemu zavezancu prevoz blaga iz Srbije v Slovenijo. Kako je z obračunom DDV? 

Izdajatelj računa je obračunal DDV na celoten znesek. 

Prevoz blaga, zaračunan davčnemu zavezancu, je od 1.1.2010 obdavčen po splošnem pravilu (prvi 

odstavek 25. člena Zakona o DDV, Ur. l. RS, št. 117/06, … in 85/09, odslej ZDDV-1). To pomeni, 

da ko slovenski davčni zavezanec zaračuna drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu prevoz 

blaga, je ta obdavčen z DDV. 

Do obdavčitve ne pride, če gre za takšne prevozne storitve, ki so oproščene DDV. Tako so 

oproščene tudi storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev vključena v davčno 

osnovo pri uvozu blaga (13. točka prvega odstavka 50. člena ZDDV-1). V davčno osnovo pri uvozu 

b laga  se  vštevajo tudi postranski stroški, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in 

zavarovanja, ki nastanejo do prvega namembnega kraja na ozemlju države članice uvoza, kot tudi 

postranski stroški, ki nastanejo pri prevozu v drug namembni kraj na ozemlju Skupnosti, če je ta 

kraj znan v trenutku nastanka obdavčljivega dogodka (točka b) drugega odstavka 38. člena 

ZDDV-1). 

Iz navedenega sledi, da imamo pri uvozu blaga, kar se tiče obdavčitve prevoza, povezanega s tem 

uvozom, dve možnosti: 

V vašem konkretnem primeru je potrebno torej preveriti, ali je bil pri uvozu blaga prevoz vključen 

v davčno osnovo ali ne in temu primerno bi moral prevoznik na svojem računu prevoz obdavčiti ali 

ne. 

Glede na to, da je prevoznik na izdanem računu obračunal DDV, predvidevamo, da prevoz ni bil 

vključen v davčno osnovo pri uvozu blaga. Svetujemo vam, da navedeno preverite. 

Nazaj na kazalo 

– če prevoz ni vključen v davčno osnovo pri uvozu blaga, mora prevoznik na izdanem računu za

prevoz obračunati DDV, 

– če je prevoz vključen v davčno osnovo pri uvozu blaga, mora prevoznik izdati račun za prevoz

brez obračunanega DDV in na račun napisati klavzulo, da gre za oprostitev po 13. točki prvega

odstavka 50. člena ZDDV-1. 

Vir: Vestnik DDV v poslovni praksi Založba Verlag Dashöfer, d.o.o.

Maja Dolinar Dubokovič, številka 14/2010 

Sprememba podatkov na naših računih 

Obveščamo vas, da sedaj ponudbe PANTHEON licenc in njegovega osveževanja pošiljamo iz 

podjetja Datalab SI d.o.o., zato vas prosimo za pozornost pri plačevanju, saj imamo kot novo 

ustanovljeno podjetje tudi novo številko transakcijskega računa (RAIFFEISEN BANKA D.D.- 

IBAN SI56 2420 3901 0662 880, NLB d.d., Ljubljana - IBAN SI56 TRR: 0292 2025 8768 835). 

prodaja@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Popis osnovnih sredstev 

Zavezanec za izvedbo inventure osnovnih sredstev ugotavlja dejansko stanje svojega premoženja 

in obveznosti, ki izvirajo iz njega. Slednje vpliva na samo bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida, 

zato je zelo pomembno, da je opravljen v skladu s predpisi. Inventura OS je učinkovita le, če je 

zasnovana na načelih resničnosti, razdelitve nalog, kontroliranja izvajanja poslov, sprotnosti 

razvidov, usklajenosti stanja v poslovnih knjigah in dejanskega stanja, ločenosti knjigovodenja od 

izvajanja poslov, strokovnosti, neodvisnosti in gospodarnosti. 

Klasičen popis osnovnih sredstev »na roke«  je namreč  zelo zamuden, izjemno drag in ne 

zagotavlja optimalnega obvladovanja osnovnih sredstev, ki ga predvidevajo in zahtevajo pravni 

predpisi. Za zagotovitev in izvajanje teh načel smo v našem podjetju, Info-kod d.o.o., pripravili 

različne rešitve z uporabo tehnologije črtne kode (popis osnovnih sredstev, inventura, prejem in 

izdaja blaga iz skladišča). 

 

Za natančen, hiter in finančno optimalen, predvsem pa verodostojen popis osnovnih sredstev 

predlagamo uporabo ročnega terminala z vgrajenim čitalcem črtne kode, programsko opremo za 

vodenje osnovnih sredstev (po finančnih kategorijah, po različnih lokacijah itd.) ter programsko 

opremo za prenos podatkov. V ročnem terminalu se hranijo vsi podatki, ki jih popisna komisija 

potrebuje pri svojem delu, ob tem pa je prenos podatkov (sinhronizacija na drug računalnik) 

avtomatski tako, da se podatki obdelajo na stacionarnem računalniku v okviru programa za 

vodenje osnovnih sredstev. Vsak sistem za popis osnovnih sredstev je namreč  povezan s 

programom za evidenco osnovnih sredstev. Podatke vnašamo v terminal na dva načina: ročno s 

tipkovnico ali z laserskim čitalnikom črtne kode. Da bi lahko uporabljali drug način, moramo 

seveda vsa osnovna sredstva predhodno označi t i  s  črtnimi kodami. Sredstva se označujejo s 

poliestrskimi nalepkami, zelo odpornimi na zunanje vplive. Z ustrezno opremo črtne kode lahko 

natisnete sami, če nimate ustrezne opreme, vam jih lahko natisnemo tudi mi. 

 

Pomembno je poudariti, da tovrstni terminali omogočajo hranjenje izredno velikega števila 

podatkov in različne nastavitve (npr. hramba podatkov o zadnji inventuri, hramba podatkov o 

lokacijah in osnovnih sredstvih itd.). Da bi na najboljši  možni način izkoristili vse zmogljivosti 

terminala, smo v Info-kodu razvili napreden program za popis osnovnih srestev. Vnos podatkov s 

pomočjo črtnih kod je hiter in brez napak, ki jih sicer lahko naredimo pri ročnemu vnosu. Vse 

funkcije programa pa so obenem zelo enostavne za uporabo. Zaradi enostavnosti uporabe in 

številnih možnosti, ki jih ponujata tako terminal kot tudi program, je inventura OS bistveno hitrejša 

in bolj natančna. 

Za uporabnika je prednost popisa osnovnih sredstev s tehnologijo črtne kode v ekonomični, 

enostavni in preprosti uporabi ter hitrem ugotavljanju razkoraka med dejanskim in knjigovodskim 

stanjem sredstev v samem podjetju. 

S  črtno kodo lahko torej uporabnik doseže visoko stopnjo točnosti in s tem verodostojno 

obvladovanje osnovnih sredstev, ki ga predvidevajo in zahtevajo pravni predpisi. 

Nazaj na kazalo 

Vas zanima, kako poslovati s tehnologijo črtne kode? Podjetje

Info-kod d.o.o. je pravi naslov za vas. Za več  informacij si

poglejte našo spletno stran http://www.info-kod.si, pokličite
nas na 01 256 24 99 ali nam pišite na info@info-kod.si. 

Prihranite 20% denarja  
in pridobite 25 minut vsak dan 

Poletje se končuje. Korespondenca v podjetju se bo zopet povečala, poveča lo  se  bo število 

aktivnih projektov, potrebovali boste vedno več  podatkov o strankah, povečala se bo potreba po 

raznoraznih pregledih ipd. 

Za boljši vpogled v te dele poslovanja vam je lahko v pomoč Manto Insight. 

S programom Manto Insight vsak zaposleni pri naših strankah prihrani 25 minut.  Vsak dan, 

zadnjih šest let. 

Z uporabo programa Manto Insight: 

Prihranite tudi 20% denarja. Samo do 15. 9. 2010. 

Program Manto Insight je integriran s programom PANTHEON. Tako lahko z uporabo obeh 

programov pokrijete vse potrebe v podjetju. Datalab in Manto vsem uporabnikom PANTHEON-a 

ponujata možnost, da v svojih podjetjih dopolnijo svoj informacijski sistem in vzpostavijo celovit 

vpogled v vse dele poslovanja. 

Priložnost izkoristite tako, da nas pokličete. Dogovorili se bomo za termin na vašem podjetju in 

vam prestavili hitro in enostavno delo s programom Manto Insight. Tako se boste najhitreje 

prepričali, da je to tisti del, ki vam še manjka. Če se nato najkasneje do 15.9.2010 odločite za 

nakup, boste prihranili kar petino denarja. 

Za termin se dogovorite tako, da: 

•  pokličete na številko 02/330 51 80 

•  ali nam pišete na info@manto.net. 

Nasvidenje na predstavitvi. 

 

Marko Bezjak, direktor 

Nazaj na kazalo 

– dokumentov ne boste več  iskali po fasciklih, mizah

ali omarah, 

– enostavno boste spremljali zadolžitve zaposlenih in

vodili projekte, 

– vse podatke o strankah boste imeli na dosegu dveh

klikov. 

Prihranite 20% denarja 
in 

pridobite 25 minut vsak dan!

9. Trans Slovenija, najbolj brutalna tekma na 
sončni strani Alp 

5. avgusta letos se je 19 tekačev iz petih držav odloči lo štartati na najzahtevnejši posamični 

preizkušnji v Sloveniji. Čakalo nas je štiri dni počitnic v obliki dveh pretečenih maratonov vsak dan 

ob dobrih 1.000 metrih višinske razlike. Poenostavljeno povedano - 84 km teka na dan z višinsko 

razliko večjo od Vršiča. Vsak dan. 

Sistem te ultra tekme je povsem enostaven, vsak dan so odmerjene točke začetka in konca, 

napreduješ  lahko samo s tekom ali peš,  dovoljene so vse oblike pomoči s strani spremljevalnih 

oseb ... in to je to. Organizator zagotovi tri statične okrepčevalnice ter nekaj vozil, ki so hkrati 

okrepčevalnice, foto centri in sodniki v enem. Spremljevalna ekipa, ki je opcijski del vsakega 

tekača posebej, pa zagotavlja popolno udobje v obliki hrane in tekočin »na zahtevo«, kremica ali 

tableta kadarkoli in vse stvari za preobleči ter preobuti na dosegu roke. Pri avtorju članka je bil v 

spremljevalni ekipi zlati prijatelj Džangir Kolar v rdečem Renault Cliu, ki se mu za nesebično 

pomoč v najtežjih trenutkih zahvaljujem iz vsega srca. 

 

Skupaj približno 336 km, 39:27h, 24.000 kcal, zamenjanih 8 parov superg (zaradi zmanjševanja 

možnosti žuljev), nešteto tablet proti driski in želodčnim težavam. 

Na vprašanje zakaj seveda ni pametnega odgovora. Angleški  »because it's there« se mi zdi, da 

najbolje opiše stanje. Ali pa alpinistični »zato, ker je težko«. 

... do naslednjič, ko bomo obdelali novo gorniško temo, bo za vas iskal zanimive pokrajine 

Boštjan »Macgyver« Pečar 

Nazaj na kazalo 

Štart in zbor tekačev je bil v planinskem

domu  v  L oga r s k i  d o l i n i  d an  p r ed

zače t k o m .  S e z n a n j a n j e  s  p r a v i l i

organizatorja, spoznavanje proge in

»road booka«,  pripravljanje oblačil,
pijače in hrane za prvo etapo so minili v

prijateljskem vzdušju. Nekaj nervoze

smo poplaknili s pivom, pravega spanca

pa kljub temu ni bilo 

1. Etapa: Logarska dolina – Pavličevo sedlo – Jezersko – Begunje (80 km, 1.400 m.n.v.). Nekaj

kilometrov ravnine nas ogreje za vzpon na Pavličevo sedlo in spust v Avstrijo, takoj nato

ponovni vzpon na Jezersko sedlo. Brez postanka dirjamo naprej v dolino s ciljem v Begunjah.

Navidezno spočiti na konec prve etape pridemo vsi tekmovalci. 

2. Etapa: Begunje – Bovec (83 km, cca 1.200 m.n.v.) Klasična tura preko Vršiča ponuja vrhunske

razglede ter poznano pot. Začenjajo se čutiti pretečeni kilometri, moči v stegnih je vedno manj,

klance začenjamo hoditi. Vreme na koncu za srednje hitre postreže z nemotečim nalivom.

Povprečna hitrost najboljših je še vedno več kot 10 km/h. 

3. Etapa: Bovec – Nova Gorica (83 km, cca 1.400 m.n.v.) Navidez lahka etapa če bi sledila glavni

cesti Bovec – Nova gorica. Seveda mi kmalu po Kobaridu obrnemo skoraj tisoč  nadmorskih

metrov višje proti vasi Livek. Fantastičen dan streže z najlepšimi možnimi pogledi, med drugim

srečamo tudi gamse. Število krav in konjev, ki smo jih srečali, se giblje v tromestnih okvirih.

Noge so na robu odstopa, ki jih prestavlja le trma. Boli praktično vsak korak. Prava umetnost

se je usesti na veliko potrebo brez opore rok. 

4. Etapa: Nova Gorica – Koper (90 km, cca 700 m.n.v.) Dolg finiš,  ob katerim si tisočkrat

prisežeš, da je to zadnja tekma. Vročina meša že tako zmešano glavo. Zatekel in boleč gleženj

zdravnica na Črnem kalu oceni kot »do Kopra bo zdržal, na dol bo malo bolj bolelo« … hvala

bogu da je samo še dobrih deset kilometrov spusta. Nikakor pa se ne bi pustil prepričati v

odstop ... tudi za ceno resne poškodbe noge. Koper, cilj, konec, pivo, cigaret, kopanje. 

Novosti in nasveti 

Brisanje in ponovni obračun za posamezno 
osnovno sredstvo 

Na osnovnih sredstvih imamo možnost brisanja obračuna za posamezno osnovno sredstvo. V 

nadaljevanju si bomo pogledali, kako to poteka. 

Najprej zbrišemo knjižbo za obdobje, v katerem želimo izločiti osnovno sredstvo, iz obračuna. V 

našem primeru smo brisali temeljnico 10-472-000004 (za mesec februar) (lahko brišemo celotno 

temeljnico, potem izgubimo zaporedje temeljnic, lahko pa posamezne pozicije). 

 

Nato gremo na register osnovnih sredstev in restavriramo osnovno sredstvo, ki ga želimo izločiti iz 
amortizacije. 

 

Ko kliknemo na Restavriranje amortizacije, se nam odpre forma, v katero vpišemo obdobje, v 

katerem želimo OS izločiti. V našem primeru je to 2010-02 in kliknemo gumb Zberi . 

Nato se nam izpišejo vsa OS, ki jih imamo v registru. 

 

Nato označimo OS, ki jih želimo izločiti iz obračuna amortizacije, in kliknemo na gumb Restavriraj 

. 

 

Po kliku na gumb Restavriraj  se pojavi sporočilo in kliknemo na gumb Potrdi 

. 

 

Nato se vrnemo nazaj na register osnovnih sredstev in vidimo, da se je amortizacija na tem OS 

restavrirala. 

 

Po končani restavracij i OS gremo na knjiženje amortizacije in obdobje 2010-02 ponovno 

poknjižimo. Na formi pa se tudi vidi izločeno OS. 

 

 

klavdijak@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, izpolnite prijavni obrazec. 

Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 
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