
E - N O V I C E  P O D J E T J A  D A T A L A B ,  D .  D .  |  L E T O  V I I  |  Š T E V I L K A  5 2  |  A V G U S T  2 0 1 2

Uvodnik 

Sušno poletje na polju, 
sušna jesen v denarnicah? 

Danes nas je pričakalo težko pričakovano deževje. Na 

žalost prepozno za večino pridelka in tako beremo, da bo v 

celotni regiji pridelano najmanj 40% manj hrane in krme. 

Tu lahko potegnemo paralelo z gospodarstvom: tako kot 

vodo moramo tudi f inančne vire dozirat i  sprotno in 

konstantno. Ne pomaga preobilje v enem času (npr. 

abotna lahkost kreditiranja pred 2008), saj je viške težko 

»uskladiščiti« ali pametno porabiti. In vsekakor je smrtno, 

če se znajdemo v daljšem obdobju, ko vira ni na voljo. 

Za razliko od vremena, na katerega le težko vplivamo, pa 

je  dos topnost  denarn ih  v i rov  v  domen i  človeškega 

de lovan ja .  Po rabo  v  pod je t ju  l ahko  p r i l agod imo  

(zmanjšamo, prestrukturiramo), gospodarske in finančne 

polit ike pa lahko ob prisotnosti volje in trdega dela 

oblikujemo proticiklično. 
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E-novice v PDF obliki 

Na makronivo lahko le omejeno vplivamo. Največkrat le z volitvami, ko izberemo eno ali drugo 

generalno smer. Malenkost več  torej  kot na vreme. Vendar pa lahko več  postorimo na 

mikronivoju. V podjetju lahko pozorneje in hitreje merimo, kaj se dogaja z denarnim tokom, tem 

življenjskim sokom človeške dejavnosti. Pomen računovodenja in predvsem informacijskega 

sistema je v takih obdobjih izreden in skrajni čas je, da instinkte, vračarstvo in napovedovanje 

prihodnosti iz kavne usedline zamenjamo s kvantificiranimi podatki. Aktivnosti pa sproti merimo in 

pr imerjamo s pr ičakovanimi rezultati. Če  k d o  še  m i s l i ,  d a  j e  f unkc i j a  r ačunovodstva 

zadovoljevanje inšpektorjev in davkarije, naj hitro spremeni svoje pojmovanje in ažurne bilančne 

številke vključi med strateške prioritete.  

Marca sem, videč da zaradi pomanjkanja snega v hribih ni akumulacije vode, predvidel sušno 

poletje. In kupil ter vgradil rezervar za deževnico (hvala našemu uporabniku, podjetju Roto za 

nasvet in dober produkt). Rezultat premisleka vnaprej je edini zeleni vrt v ulici. Lekcija, ki jo velja 

uporabiti tudi v poslovnem življenju. 

V jeseni vam želim dovolj vode, 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Datalab na Agri 

Datalab se je v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije udeležil kmetijsko-živilskega sejma 

Agra, ki poteka v Gornji Radgoni. Številnim obikovalcem, predvsem iz Slovenije, Avstrije, Italije in 

Madžarske, smo predstavili naš novi produkt PANTHEON Farm Accounting, ki je namenjen vodenju 

poslovanja na kmetijah. 

Poleg knjigovodstva so v program vključene pomembne druge evidence, ki so potrebne za 

poročanje državi in Evropski uniji. Vključena je tudi evidenca registrov živali (govedoreja, 

drobnica, prašičjereja), knjigovodstvo po metodologiji FADN (Farm Accountancy Data Network), 

evidence KOP (kmetijsko-okoljski program) itd. S tem omogočimo kmetovalcem, da imajo vse 

podatke na enem mestu in jih lahko elektronsko dostavljajo ustreznim institucijam v obdelavo. 

 

Nazaj na kazalo 

Brezplačen neomejen mobilni prenos podatkov 

Za več informacij o PANTHEON Gostovanju in posebni ponudbi  

nas kontaktirajte na  

01 25 28 950 ali pišite na prodaja@datalab.si. 

Splošni pogoji 

•  Brezplačno testno obdobje za prenos podatkov velja od 1.8.2012 do 31.10.2012. 

•  Prenos podatkov je brezplačen samo na področju Slovenije (omrežje Mobitel). 

•  Ponudba velja za vse Mobitelove naročnike, ki uporabljajo storitev prenosa podatkov. 

•  Ponudba velja tudi za storitev 4 pad, ki se obračuna po ceniku. 

•  Ponudba velja za uporabnike PANTHEON Gostovanja (hosting). 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON v sodelovanju z Mobitelom svojim uporabnikom 

omogoča brezplačen neomejen prenos podatkov pri čemer 

lahko preko prenosnega računalnika, pametnega telefona ali 

tabličnega računalnika dostopate do programa PANTHEON in 

spremljate svoje poslovanje. 

Posebna ponudba velja za uporabnike PANTHEON Gostovanja,  k i  v  

mesečnem najemu poleg uporabe programa vključuje tudi osveževanje 

zakonodaje in funkcionalnosti, arhiviranje podatkov in najem strežnika. 

Soustvarite plan PANTHEON izobraževanj 

Počitnice so za nami. Soustvarite plan PANTHEON izobraževanj za šolsko leto 

2012/2013 in osvojite bogate nagrade! 

Želimo pripraviti program PANTHEON izobraževanj in dogodkov, ki bo blizu željam vsem Vam, 

dragi PANTHEON uporabniki. V ta namen potrebujem vaše mnenje. Izpolnite anketo in sodelujte v 

žrebanju za bogate nagrade. Vaša mnenja bomo zbirali do 12.9.2012.  

Hvala za vaše sodelovanje, vaša Datalab Akademija. 

Nagrade so omogočili: 

  

Nazaj na kazalo 

KNJIGA: 

Zakon o 

davku na 

dodano 

vrednost s 

komentarjem 

(1x) 

Avtorji: 

Nevenka Beč in 

Mateja Vraničar  

KNJIGA: 

Zakon o 

davku od 

dohodkov 

pravnih oseb 

s 

komentarjem 

(1x) 

Avtorji: Saša 

Jerman in dr. 

Marjan Odar 

KNJIGA: 

Trajnostni 

razvoj 

organizacije 

(1x) 

Avtorji: dr. 

Andrej 

Bertoncelj, dr. 

Maja Meško, 

Andrej 

Naraločnik, 

mag. MBA 

Bojan Nastav 

Razvajanje v 

Wellness 

centru 

Thermana, 

Laško (2x) 

Masaža »Vrelec 

mladosti« za 1 

osebo 

Vanja Cigoj 

Poslovanje z gotovino 

Preberite kaj zakonodaja določa glede poslovanja z gotovino. Koliko gotovine imate lahko v 

blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.? Kaj je potrebno storiti s plačilom v gotovini in kako se plačuje za 

blago in storitve.  

Gotovina v blagajni 

D.O.O. 

Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi maksimum gotovine, ki sme biti blagajni in 

pogoje, kaj se sme in kaj ne plačevati iz te blagajne, seveda upoštevajoč  omejitve, zapisane v 

Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Podjetje ima lahko poleg gotovine v 

blagajni tudi gotovino, ki jo je dvignilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in 

storitev, taks, odkupa efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam. Do konca leta 2009 

je veljalo (skladno s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom), da so bila 

podjetja dolžna prejete gotovinske iztržke oz. višek od blagajniškega maksimuma, položiti isti dan 

ali naslednji dan oz. najkasneje v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena posameznega 

podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih aktih. 

S.P. 

Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj ni omejitev gotovine v blagajni, 

menimo pa, da je smiselno opredeliti tudi to, v kolikor so takšne potrebe dejavnosti, npr. gostinski 

lokal. 

Prejeto plačilo v gotovini  

D.O.O. 

Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni TR skladno s sprejetim internim aktom o 

blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino. 

S.P. 

Ni omejitev (razen v primeru sprejetega Sklepa o poslovanju z gotovino in blagajniškim 

maksimumom). 

Plačilo za blago ali storitve 

D.O.O. IN S.P.  

Podjetje plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na TRR in ne z gotovino. Podjetje lahko blago 

ali storitev plača tudi v gotovini, vendar največ  do višine 420 EUR. Z gotovino se lahko plačujejo 

tudi nekatera druga izplačila, kar najdete v 23. a členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem 

postopku. 

Pozor: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma 

D.O.O. IN S.P. 

Ta zakon določa osebe, ki so še posebej dolžne izvajati določene ukrepe (računovodski servisi, 

odvetniki, davčni svetovalci, trgovci z umetninami, banke itd.). Predvsem je pomembno vedeti, da 

podjetje pri prodaji blaga ne sme sprejeti plačila v gotovini, če znesek presega 15.000 EUR v eni 

ali več povezanih transakcijah. 

Pravne podlage 

a) Zakon o plačilnih storitvah in sistemih 

b) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 

c) Zakon o davčnem postopku 

d) Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

Nazaj na kazalo 

Avtorica: Sabina Dimnik 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

Septembrska izobraževanja v Datalab akademiji 

Za vas smo pripravili program aktualnih in rednih izobraževanj. 

Prijave in informacije na vanja.cigoj@datalab.si, telefon 01 252 89 18 ali 040 196 109. 

Urnik izobraževanj september 2012 

Nazaj na kazalo 

Naziv Datum in cena

Izdani računi, prejeti računi in DDV evidence (osnovni nivo)
11.9.2012, ob 
8:00 (4h) 
69 EUR + DDV

Blago in zaloge v PANTHEON-u (napredni nivo)
13.9.2011, ob 
12:30 (4h) 
89 EUR + DDV

Intenzivna linija za PA začetnike, 6 ur (šifranti, osnove blagovno-
materialnega prometa, avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih računov, 
personalna mapa ter potni nalogi)

17.9.2012, ob 
9:00 (6h) 
69 EUR + DDV

Intenzivna linija za PA začetnike, RAČUNOVODJE, 6 ur (kontni plan in 
nastavitve, avtomatsko knjiženje in nastavitve, ročno knjiženje, osnovna 
sredstva, nastavitve za modul Denar, vrste dokumentov, blagajniško 
poslovanje, plačilni promet, DDV evidence)

21.9.2012, ob 
9:00 (6h) 
69 EUR + DDV

Dvojček Aktualno: Pomembne novosti, Zaključek leta ter podrobna 
uporaba modula Denar, Aktualne novosti DDV, DDPO 2012/2013

25.9.2012, od 
9:00 do 15:30 
(6h) 
129 EUR + DDV

Vanja Cigoj 

U-Site ob izteku tega vročega poletja 

Najbolj opazna novost je, da smo zamenjali predvajalnik videoposnetkov. Zdaj deluje v vseh 

večjih brskalnikih in mobilnih napravah, ki podpirajo tehnologijo Flash. 

V  najnovejše m  članku dr.  Živka Berganta v Podjetniški enciklopedijie »Ali res 'pokrivamo' 

obveznosti podjetja?« si preberite koristne nasvete za zmanjšanje tveganja v poslovanju. 

Med novicami si preberite več  o nedavnem izidu rednega popravka 55.57.30, ki med drugim 

vsebuje prilagoditve spremembam zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in se seznanite s 

prednostmi storitve PANTHEON 4 Pad, ki omogoča vodenje poslovanja v PANTHEON-u preko 

pametnih telefonov in tabličnih računalnikov tudi, ko niste doma! 

Želimo vam poslovno uspešen začetek jeseni! 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel 

Novosti v PANTHEON-u 

Nova možnost – Kontrolni izpisi za računovodjo 

Kontrolni izpisi v navodilih 

V program smo dodali  novo možnosto kontrole za računovodje. Do sedaj je bila kontola 

avtomatskih knjižb in kontrola za zaključek leta možna samo na vsaki posamični bazi. Zelo 

dobrodošla novost je ta, da bo lahko računovodja te kontrole na enostaven in hiter način pripravil 

na enem mestu in kontrolo zagnal v več bazah podatkov hkrati. 

 

Kontrolne izpise za računovodjo bo možno nastaviti v AutoDoctoring meniju in računovodji bo 

zagotovljen samodejni zagon kontrol ob času, ko si jih bo sam nastavil. Same možnosti kontrol 

bomo sproti dopolnjevali in posodabljali v skladu z idejami in željami naših uporabnikov programa. 

Nova možnost – WebService (prenos šifrantov preko spletnega servisa) 

Prenos šifrantov v navodilih 

Splošne  šifrante bo možno prenašati in posodabljati direktno preko interneta. Odpravljeno je 

zamudno iskanje datotek na internetu, shranjevanje datotek na trdi disk in uvoz datotek v 

program. Prenos šifrantov bo možen preko ikone za Uvoz/Izvoz podatkov , ki je dobila 

dodatno-razširjeno funkcionalnost za prenos šifrantov preko interneta. 

 

Program bo pri prenosu podatkov sam poiskal pravo datoteko in jo sam uvozil na pravo mesto. 

V začetku je predviden prenos osnovnih šifrantov, ki se bo po potrebi razširil in dopolnil. Začetni 

osnovni šifranti za prenos: 

•  kontni plan 

•  obrestne mere 

•  bilance 

•  predloge za avtomatsko knjiženje 

•  amortizacijske skupine 

•  kode namena plačila 

•  šifrant modelov 

Program pri prenosu šifrantov ne bo prepisoval obstoječe zapise, dodal bo nove zapise z drugo 

šifro. V primeru prenosa že obstoječe bilanco bo novo bilanco dodal pod drugo šifro, v primeru 

prenosa kontnega plana pa bo program prenesel samo nove številke kontov, obstoječi konti z opisi 

pa bodo ostali nespremenjeni. 

Spremembe pri pobotu (ZpreZP-1, Uradni list RS. št. 57/2012) 

Pobot v navodilih 

(1) Denarne obveznosti, ki je manjša od 250 EUR, ni več potrebno prijavljati v pobot. 

(2) Možnost izločitve povezanih oseb iz priprave pobota. 

Minimalni znesek in povezane osebe nastavimo v VD za pobot. 

 

Povezane osebe vnesemo v AK/Nastavitve/Parametri programa/Podjetje/Povezana podjetja. 

 

Nazaj na kazalo 

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, nam piš ite na marketing@datalab.si. 

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