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Uvodnik 

Pozdravljeni 

Vstop v šesto leto krize se kaže na vseh ravneh. Od 

gospodarske in še posebej investicijske aktivnosti do 

psihičnega razpoloženja ljudi. 

Pri nas pa opažamo drugo specifiko: bolj ali manj pametno 

spreminjanje zakonodaje z željo po zaprtju kakih pipic ali 

preprosto dodatnim obdavčenjem. Že dalj časa opažamo, 

da za spremembe zakonodaje v določeni državi porabimo 

vedno več  razvojnih resursov. Poglejmo neto porabljene 

razvojne ure: 

KAZALO 

Izid builda 55.62.00 

Zlata medalja na Agri za 
PANTHEON Farm Accounting 

PANTHEON izobraževanja v 
septembru 

Kaj morate vedeti o davčnem 
inšpekcijskem nadzoru? 

S PANTHEON-om spremenite 
cene v trenutku 

Novosti in nasveti v 
PANTHEON-u 

E-novice v PDF obliki 

  

Imamo veliko srečo, da so si sistemi precej podobni in da torej lahko razvito v Sloveniji uporabimo 

tudi v kaki drugi državi ter s tem zmanjšamo stroške razvoja. V poslovnem letu 2013 smo močno 

delali na dvigu produktivnosti (odpravljanje spotikanja, praznih ciklov ipd.) ter zmanjševanju 

stroškov, kar se kaže tudi v tem, da smo bruto strošek neto razvojne ure zmanjšali iz 89,95€ v 

PL'10 na 65,86€ v PL '13 (več o zmanjševanju stroškov v prihajajočem Letnem poročilu). Stroške 

bomo še naprej krčili in zelo verjetno bomo morali tudi v cenejše prostore. Enako kot leta 2008 

spet iščemo notranje rezerve da obdržimo razvoj in rast. 

A kljub temu nam ne bo uspelo popolnoma amortizirati naraščajočega stroška zakonodajnih 

prilagoditev. Ko smo razmišljali o tem, kako najmanj občutno porazdeliti breme pričakovanega 

povečanja zakonodajnih prilagoditev v poslovnem letu '14, smo imeli na voljo tri ukrepe: 

povečanje cene licenčnine in s tem avtomatski dvig osveževanja, povišanje cene osveževalnih 

pogodb ali pa rez v osveževalne bonuse. Glede na to, da smo že lani za 14% povišali ceno 

osveževanja (15%->17%) in s tem kompenzirali 80% skok stroška, se nam ta pot ni zdela 

primerna. Dvig licenčnine bi imel podoben učinek. Torej nam je preostala le še tretja možnost: 

spremeniti bonus iz 5% na leto na 3% na leto, s čimer smo efektivno ceno večletnega osveževanja 

povišali iz 12,75% na 14,45%, kar je še vedno najnižje glede na konkurenco. Glede na to, da gre 

pri našem priznavanju bonusov za unikum med ponudniki informacijskih sistemov (zgleda da 

najbolj cenimo dolgoletne uporabnike), se nam je ta ukrep zdel še najprimernejši. Predvidevamo, 

da bomo na ta način povečali prihodke za približno 90,000€ ter upamo na razumnost vlad, da bo 

zadoščalo. Vam pa se opravičujemo zaradi te nam vsem neprijetne spremembe. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

PS: Pacta sund servanda! Obstoječe petletne pogodbe ostanejo v veljavi z nespremenjenim 

bonusom. 

Nazaj na kazalo 

SI HR BA RS ME MK BG KS AL RO Skupaj Povečanje

FY'13 3.258 1.535 691 975 237 465 27 50 150 7.388 18%

FY'12 2.886 1.041 982 791 144 321 51 38 6.254 80%

FY'11 1.300 937 496 435 68 160 39 47 3.482 4%

FY'10 999 1.032 476 581 59 89 101 20 1 3.358 6%

FY'09 990 829 461 442 75 153 198 10 10 3.168 31%

FY'08 881 667 156 326 143 28 98 35 80 2.414

10.314 6.041 3.262 3.550 726 1.216 514 200 150 91

Izid builda 55.62.00 

4. septembra je izšel build 55.62.00. Povzetek novosti boste našli na Uporabniških straneh, 

vabljeni pa tudi k ogledu videoposnetkov o novostih, ki jih pripravljamo ob vsakem izidu in v 

katerih boste hitro in pregledno izvedeli, kaj je novega. 

Nazaj na kazalo 

Zlata medalja na Agri za PANTHEON  
Farm Accounting 

Na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra je Datalabova informacijska rešitev za 

kmetije PANTHEON Farm Accounting osvojila zlato medaljo v kategoriji Mehanizacija in oprema. Na 

podelitvi nagrad je bila rešitev tudi posredno omenjena kot edina tovrstna rešitev na sejmu v 

mednarodni konkurenci. 

 

Nazaj na kazalo 

Gašper Petelin 

 

PANTHEON izobraževanja v septembru 

Za vas smo pripravili program aktualnih in rednih izobraževanj. 

Prijave in informacije: 

Spletna prijavnica: www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/prijava 

email: mirjam.koroman@datalab.si 

telefon: 01 252 89 52 ali 040 196 109 

Popusti: 

2 = 1 + ½ (druga oseba plača polovično kotizacijo) 

3 = 2 (plačate 2 kotizaciji, tretji udeleženec gratis) 

Nazaj na kazalo 

Naziv Datum in cena

Dvojček 1: 
 
Denar – izboljšajmo in poenostavimo delo v računovodstvu 
 
Vsebina: Podatki, na katere pogosto pozabimo; knjiženje; kompenzacije; 
pobot; opomini; vprašanja. 
 
Predznanje: namenjeno je PANTHEON uporabnikom, ki že poznajo osnove 
dela z modulom Denar. 
 
Pravilna računovodska pripoznava sredstev ter davčni vidiki 
sredstev 
Vsebina: Rračunovodski in davčni vidiki: opredmetenih osnovnih sredstev, 
neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin; finančnih naložb; 
terjatev in zalog; vprašanja.  
 
Izobraževanje je namenjeno direktorjem in vodjam računovodstev, 
knjigovodjam osnovnih sredstev, proizvodnje in finančnih naložb, zaposlenim 
v računovodskem servisu, revizorjem in poslovnim svetovalcem.

5.9.2013 ob 9:00 
(6h) Ljubljana 
 
129 € + 
DDV/osebo, 
prijava na oba 
sklopa 
 
89 € + 
DDV/osebo, 
prijava na 
posamezen sklop

Intenzivna linija za začetnike: 
 
Vse v enem dnevu: osnove o šifrantih subjektov, identov, vrst dokumentov, 
osvnove blagovno-materialnega poslovanja, avtomatsko knjiženje prejetih in 
izdanih računov, personalne mape, potni nalogi. 
 
Predznanje: primerno za vse vas, ki ste obiskali tečaj Začnimo s PANTHEON-
om (ali ste samouki) ter želite pridobiti in izpopolniti svoje znanje za vodenje 
poslovanja v PANTHEON-u.

10.9.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Praktično skozi Blago in zaloge v PANTHEON-u: 
 
Vsebina: Podjetje; blago; dokumenti; Nabava (kreiranje računa, vrste 
dokumentov in nabave); Prodaja (kreiranje računa, rabati, interni in zbirni 
dokument, dobropisi..); Inventura (nastavitve, kreiranje dokumenta, izpisi); 
Zaloge (vrednotenje, pregledi, vrednost blaga, preračun prometov itd.). 
 
Predznanje: Tečaj je namenjen uporabnikom, ki že uporabljajo program – 
osnove blagovno-materialnega poslovanja. Poudarek bo na vrednotenju in 
vodenju zalog in pravilni uporabi nastavitev v programu.

12.9.2013 ob 
9:00 (4h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Intenzivna linija za začetnike – računovodje: 
 
Vsebina: Kontni plan in nastavitve; avtomatsko knjiženje in nastavitve; 
ročno knjiženje; register osnovnih sredstev in šifrant amortizacijskih 
stopenj; osnovne nastavitve modula Denar v administratorski konzoli; in še 
več. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEON-a. Tečaj priporočamo 
slušateljem – bodočim računovodjem v PANTHEON-u, ki so obiskali tečaj 
Začnimo s PANTHEON-om, ali samouke, ki bi znanje osnov PANTHEON-a 
želeli nadgraditi in pričenjajo svoje delo s PANTHEON-om v računovodskem 
oddelku podjetja ali računovodskem servisu.

19.9.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Dvojček 2: 
 
DDV v PANTHEON-u 
 
Vsebina: Nastavitve za DDV v Pantheon-u; Davčne evidence; DDV-O; 
Oproščen promet; DDV po plačani realizaciji. 
 
Predznanje: Tečaj je namenjen uporabnikom, ki že uporabljajo program – 
osnove blagovno-materialnega poslovanja. 
 
Uspešno sodelovanje računovodje v davčnem postopku 
Vsebina: uvod v prakso davčnega postopka; vprašanja in klici davčnega 
organa - kako sodelovati, kako komunicirati; davčni inšpekcijski nadzor; 
plačilo davčne obveznosti - posebni primeri; kako ravnati v "posebnih" 
davčnih postopkih in več. 
 
Izobraževanje je namenjeno direktorjem in vodjam računovodstev, vodjam 
in zaposlenim v računovodskem servisu, notranjim revizorjem in poslovnim 
svetovalcem ter vsem, ki so v stiku s kontrolorji in davčnimi inšpektorji.

25.9.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
129 € + 
DDV/osebo, 
prijava na oba 
sklopa 
 
89 € + 
DDV/osebo, 
prijava na 
posamezen sklop

Mirjam Koroman 

 

Kaj morate vedeti o davčnem inšpekcijskem 
nadzoru? 

Davčni nadzor v večini podjetnikov vzpodbudi občutek nelagodja. V članku vam bomo na kratko 

razložili kaj sploh je davčni nadzor in kako poteka. Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega 

nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju 

in Zakona o davčnem postopku. 

Kako se izbere zavezance za davčni nadzor? 

Davčni inšpekcijski nadzor se opravi na podlagi objektivnih kriterijev (ki so pripravljeni zlasti 

na podlagi statističnih metod, naključnega izbora in predhodnih ugotovitev v postopkih nadzora), ki 

morajo upoštevati načelo enakomernega inšpekcijskega nadziranja vseh zavezancev za davek in 

načelo pomembnosti davka, ki ga zavezanec za davek prispeva v javnofinančnih prihodkih. 

Nadzor lahko predlagajo tudi pristojni državni organi. 

Kdo je dolžan davčnemu organu podati informacije? 

Osebe, ki vodijo poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ter druge osebe, ki so 

pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, 

morajo davčnemu organu dati na razpolago vse podatke, ki so potrebni za pobiranje 

davkov, ter mu omogočiti vpogled v svojo dokumentacijo. Davčni organ lahko zahteva tudi od 

fizičnih oseb podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolagajo, če imajo le-ti vpliv na njihovo 

davčno obveznost ali davčno izvršbo oziroma davčno obveznost drugih zavezancev za davek ali na 

davčno izvršbo obveznosti pri teh zavezancih za davek. 

Obseg nadzora 

Obseg nadzora 

Začetek nadzora 

Inšpekcijski nadzor se začn e  z  vročitvijo sklepa o davčnem inšpekcijskem nadzoru, 

inšpektor pa ga lahko začne opravljati po poteku osmih dni od vročitve sklepa.  Če bi bil 

zaradi sklepa, ogrožen nadzor, lahko davčni inšpektor presodi, da se nadzor opravi brez 

predhodnega sklepa. V tem primeru se nadzor začne, ko inšpektor pri zavezancu opravi 

kakršno koli dejanje z namenom opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora. 

Potek nadzora 

Osem dni po sklepu inšpektor obišče zavezanca za davek v njegovih poslovnih prostorih in 

opravi z njim uvodni pogovor. Po pogovoru inšpektor glede na okoliščine pregleda poslovne in 

druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, poslovne knjige, pogodbe, listine in 

druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca za davek. Med nadzorom 

zavezanec in inšpektor sodelujeta pri ugotavljanju dejanskega stanja, ki je pomembno za 

obdavčenje. Dejstva in dokazi pomembni za obdavčenje zavezanca za davek se navedejo v 

zapisniku o davčnem inšpekcijskem nadzoru. Temu zapisniku lahko sledijo pripombe na zapisnik, 

morebitni dodatni zapisnik ter odločba,  s  katero  se  sk lene in  konča postopek davčnega 

inšpekcijskega nadzora na prvi stopnji, če so v postopku ugotovljene nepravilnosti. 

Nazaj na kazalo 

– Davčni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni. 

– Celostni davčni inšpekcijski nadzor obsega vsa področja poslovanja oziroma vse vrste 

davkov za eno ali več davčnih obdobij. 

– Delni davčni  inšpekcijski nadzor obsega posamezna področja poslovanja oziroma je 

omejen na enega ali več davkov oziroma eno ali več davčnih obdobij. 

– Davčni inšpekcijski nadzor pri zavezancu za davek, ki samostojno opravlja dejavnost, se lahko 

nanaša tudi na dejstva, ki niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti, in so pomembna za 

obdavčenje zavezanca za davek, zlasti na dejstva v zvezi z opravljanjem aktivnosti nosilca 

dejavnosti fizične osebe. 

– Davčni  inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi pri fizični osebi, ki opravlja 

neregistrirano dejavnost, oziroma se ukvarja s posli ali prejema dohodke, ki so pomembni za 

obdavčenje davčnega zavezanca. 

– Davčni inšpekcijski nadzor pri pravnih osebah lahko vključuje tudi razmerja med lastniki 

pravnih oseb in pravnimi osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami. 

– Nadzor se lahko izvede do zastaranja pravice do odmere davka – pet let od dneva, ko bi 

bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati). 

– Za večje gospodarske družbe se nadzor praviloma nadaljuje od zadnjega davčnega obdobja, za 

katerega je bil opravljen predhodni davčni inšpekcijski nadzor. 

– Za gospodarske družbe, ki niso velike, ter pri fizičnih osebah – samostojnih podjetnikih, obsega 

davčni inšpekcijski nadzor največ tri predhodna davčna obdobja, če gre za davčno obdobje, ki 

je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu, oziroma največ  36 mesecev, če gre za 

davčno obdobje, ki ni enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu. 

– V primeru suma zmanjšanja davčne obveznosti zaradi neplačila davkov se lahko nadzor tudi 

razširi na predhodna obdobja. 

Pripravila: Alenka Bizilj 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

S PANTHEON-om spremenite cene v trenutku 

Danes ključno vprašanje za trgovce je: Kako zagotoviti elegantno prikazovanje cen z 

možnostjo hitrega in točnega spreminajnja? 

Povečevanje obsega prodaje je stalna naloga vsakega trgovskega podjetja. Vendar kako to 

doseči? Ena od možnosti, s katero si zagotovimo korak pred konkurenco, je uvedba sistema 

elektronskega prikazovanja cen artiklov na policah trgovin. Gre za sistem Pricer, ki omogoča 

popolno usklajenost cen artiklov v informacijskem sistemu PANTHEON™ s tistimi v trgovinah, 
katalogih in oglasih. Takšen sistem daje trgovcem do zdaj neslutene možnosti prilagajanja 

ponudbe povpraševanju. Trgovci lahko s sistemom Pricer nenehno prilagajajo cene in se izjemno 

hitro odzivajo na stopnjo trenutnega povpraševanja. 

Cene vseh artiklov na policah trgovin lahko spremenimo v trenutku. Spremembe 

izvedemo brez dodatnega dela, prikazane cene tudi popolnoma nadzorujemo. Postopek poteka 

centralizirano in avtomatizirano z napredno tehnologijo, ki nam omogoča tudi povsem nove 

trženjske pri jeme, pri  katerih lahkocene spreminjamo pri ložnostno (akcije, razprodaje, 

dnevne/nočne cene, posebna priložnostna znižanja, »vesele urice« ipd.).  

Odpadejo s spremembami povezani stroški, kot so: nalepke, papir, toner in folije, ter še 

pomembneje, izognemo se zamudnemu postopku spreminjanja in človeškim napakam. 

Med uporabniki takšnih sistemov niso samo trgovine s pretežno prehrambenim programom, ampak 

tudi lekarne, tehnične trgovine, bencinski servisi, trgovine z oblači l i  in obutvijo ter celo v 

proizvodnji. Pricerjeve elektronske cenovke uspešno izkorišča več kot 200 trgovcev v 40 državah 

z več kot 6.000 namestitvami. Elektronsko prikazovanje cen je ključ do večje prodaje, vrhunske 

zunanje podobe trgovine, odprave napak povezanih z napačno označenimi artikli, predvsem pa 

zelo enostavno uvaja "vesele urice" in povečuje zadovoljstvo kupcev. 

Nekatere prednosti elektronskega prikazovanja cen: 

•  centralizirano prikazovanje cen 

•  avtomatizirano spreminanje cen 

•  možnost vsakodnevnega večkratnega spreminjanja cen (različne akcije) brez izgube časa s 
tiskanjem novih cen 

•  konec menjavanja poličnih etiket/regalnih kartončkov 

•  možnost določiati čas spremembe cene 

•  možnost dodatnega prikaza za akcije (utripanje PROMO) 

•  zanesljivo pritrjevanje cenovk 

•  sistem Pricer dokazano poveča promet in dviguje zunanjo podobo trgovine 

•  vse cene in akcije so vedno točne 

Če vas zanima, kako sistem deluje, ste vabljeni na ogled v LEOSS d.o.o., na Dunajsko c. 106 v 

Ljubljano. 

Nazaj na kazalo 

Dodatne informacije: 

Gašper Lukšič, T: (01) 530 90 37 in 040 480 006 

www.leoss.si in www.mleoss.com 

Novosti in nasveti 
Povzemamo pomembnejše novosti, ki so nastale šez poletje, ce l  članek pa boste  našl i na 

Uporabniških straneh. Posamezne povezave vodijo do ustreznih poglavij v članku. 

Šifranti 

Uvoz subjektov in identov iz Excela je poenostavljen in omogoča nektere kasnejše uvoze oz. 

posodobitve. Zahteva predpisano strukturo Excelove datoteke.  

Podatkovne baze je mogoče iz lokalnega računalnika prenesti na host neposredno iz PANTHEON-a. 

Dodan je izpis kosovnic za sestavljene pakete tipa G in H. 

Nov je  čarovnik za spreminjanje statusa subjektov (davčni zavezanec, končni kupec itd.) za 

posamezno državo. 

Blago 

Naredili smo več  splošnih izboljšav, med drugim smo prenovili in pohitrili navadno in zbirno 

dodajanje, na dokumente izdaje smo dodali rekapitulacijo davkov, dodali smo novo funkcijo 

Načrtovanje naročil (forecasting). 

Za potrebe zakonodajnih sprememb smo dodali izvoz dveh zahtevanih datotek za namene 38. 

člena ZDavP ter nove davčne evidence zaradi povišanih davčnih stopenj in nov tip obračuna DDV. 

Denar 

Na časovnih razmejitvah je bilo narejenih veliko sprememb: prikazanih je več podatkov, na voljo 

je več kriterijev ipd. 

Druge novosti so: 

•  knjiženje na konto zadržanih sredstev, 

•  opomnik za plačevanje iz iste banke, 

•  spremenljivka za število delavcec v bilancah, 

•  izpis za določen razpon dokumentov, 

•  knjiženje na konte načinov plačil samo za obročna plačila, 

•  še več pa jih je naštetih v članku. 

Zeus 

V Zeusu smo se v poletnih mesecih posvečali predvsem novemu podmodulu za Ad-hoc analitiko 

ter prenovi SQL urejevalnika. Ad-hoc analitika je tako dobila nove funkcionalnosti, kot so: možnost 

izbire tabel namesto SQL poizvedb (integracija SQL urejevalnika s QueryBuilderjem), priklic Ad-

hoc analize iz posameznega gradnika nadzorne plošče ter priklic Ad-hoc analiz iz Pantheon izpisov 

in obrazcev, slednje preko SQL urejevalnika, v katerega smo vgradili novo orodje QueryBuilder. 

QueryBuilder uporabniku omogoča, da poizvedbe sestavlja kar z izbiranjem tabel in view-ev ter 

določanjem povezav med njimi (vse seveda na drag and drop način). Slednje je zahtevalo tudi 

temeljito prenovo SQL urejevalnika, da bo le-ta sedaj preglednejši in prijaznejši za uporabo. 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Artnik 

Mateja Korelc Qureshi 

Simon Klemen 

Borut Puklavec 

 

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. 

Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel: +386 1 252 89 00 | Fax: +386 1 252 89 10 | info@datalab.si | www.datalab.si 
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