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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Smo tik pred zaključkom leta in še zadnjim releasom 

PANTHEON-a v  le tu  2011.  Vanj  dodajamo še zadnje 

zakonske spremembe za naslednje leto, hkrati pa smo 

vgradili tudi precej uporabnih funkcionalnosti (letno 

poročilo, prodajni/storitveni paketi itd.).  

Ko pogledam nazaj leto 2011, je bilo izredno zanimivo. 

Veliko narejenega, veliko začetega in v dokončevanju. 

Dokumentno/arhivski sistemi, prilagoditve za računovodje, 

poliranje L-družine, poročanja v ZEUS-u itd. Stvari, ki smo 

j ih dolgo časa kuhali, sedaj pa zavezujemo pentljo in 

čist imo zadnje pripombe. Ne bi preveč  dolgočasi l  s  

ponavljanji – preteklih 12 uvodnikov lepo navaja naš 
napredek. 

A od vseh dogajanj preteklega leta me najbolj navdušuje 

sodelovanje in komunikacija z vami. Od nič do skoraj 800 

uporabnikov dnevno na našem UserSite-u je precejšen 

uspeh in dokaz kvalitete vsebine, ki se na portalu nahaja. 

KAZALO 

Vabilo na Datalabovo 
novoletno zabavo 

Lepa presenečenja na poti do 
25.000. uporabnika 

Dokumentni sistem 
PANTHEON – Shake 

Za nami je PANTHEON 
konferenca 

Ste pred odločitvijo o menjavi 
računovodskega servisa? 

Ali lahko avstrijska davkarija 
zahteva DDV od opravljenega 
obdavčenega prometa? 

Osmo srečanje PANTHEON 
uporabnikov 

Donacija vrtcu Tržič 

Novosti in nasveti: Pošiljanje 
IOP-jev po e-pošti 

E-novice v PDF obliki 

Organizirati kar dve konferenci v enem letu (eno splošno in eno namenjeno računovodjem) je 

izredno lep uspeh in hkrati najboljša priložnost za dvosmerno izmenjavo. Kjer mi lahko pokažemo 

optimalno uporabo, vi pa predlagate, kaj bi si v PANTHEON-u  še  želeli oz. kaj bi se dalo narediti 

optimalneje in enostavnejše za uporabo. Tudi uporabniške delovne skupine (UserGroups) lepo 

napredujejo, in od kolegov dobivam povratno informacijo, da bistveno narašča znanje in kvaliteta 

diskutiranih tem. Čudovito! 

Na  žalost glede na zadnja dogajanja v svetu in pri nas ne morem napovedovati ugodnega in 

umirjenega leta pred nami. Recesija in kriza ne bo ponehala in verjetno ostaja z nami za več let. 

Najhuje je, če nas prevzame apatija in brezvoljnost ter se v štartu predamo oz. se ne trudimo 

dovolj.  

Zato: ker je letos varčevanje očitno (vabil na novoletne zabave praktično ni), smo se 

odločili, da vsaj mi za uporabnike in partnerje naredimo konkreten žur. Ter dvignemo 

razpoloženje! 

Upam, da se v čim večjem številu vidimo ta petek, 16.12.2011, ob 21:00 v klubu Top na 

Tomšičevi 2 v Ljubljani. 

Dobičkonosno poslovanje vam želim 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

 

Kdaj: petek 16.12.2011 ob 21:00 

Kje: Klub TOP, taxi pošljite na Tomšičeva ulica 2, Ljubljana 

Dobra plesna glasba z DJ-jem, mehiška kulinarika in opojne pijače 

Dress code: obvezno nekaj rumenega (srajčka, pas, vezalke, hlače, šal, ... bodite izvirni) 

Udeležbo potrdite tukaj. 

Nazaj na kazalo 

 

Z veseljem objavljamo, da se število PANTHEON uporabnikov še vedno hitro povečuje: presegli 

smo mejo 24.000 uporabnikov in se pospešeno bližamo že 25.000. članu naše družine. 

Za vsak nadaljnji korak na poti do magične meje 25.000 uporabnikov smo pripravili jubilejne 

nagrade: 

Akcija velja tudi za obstoječe PANTHEON uporabnike, ki kupijo dodatne licence. 

Več informacij na 01 25 28 950 ali na prodaja@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

• 24.925. uporabnik dobi brezplačno PANTHEON licenco ali 1 leto brezplačne uporabe ene

licence za PANTHEON Gostovanje. 

• 24.950. uporabnik dobi brezplačno PANTHEON licenco ali 1 leto brezplačne uporabe ene

licence za PANTHEON Gostovanje. 

• 24.975. uporabnik dobi brezplačno PANTHEON licenco ali 1 leto brezplačne uporabe ene

licence za PANTHEON Gostovanje. 

• 25.000. uporabnik dobi brezplačno PANTHEON l icenco in 3 leta brezplačnega

osveževanja  zanjo  a l i  3  leta  brezplačne uporabe ene l icence za PANTHEON

Gostovanje. 

Dokumentni sistem PANTHEON – Shake 

 

Uredite pisarno in se približajte brezpapirnemu poslovanju s paketom poslovnega 

programa, arhivsko-dokumentnega sistema in skenerja. 

Za enostavno vodenje in sledenje dokumentov, ki vsakodnevno prihajajo v vaše podjetje, smo 

razvili PANTHEON – Shake dokumentni sistem. Podatke iz vhodnih dokumentov vnesete v program 

PANTHEON, originale pa poskenirate in spravite v dokumentni sistem (DMS – Document 

Management System), pri čemer se povezava ohrani – iz podatkov, ki so vnešeni v program lahko 

prikličete originalni dokument. 

Izbirate lahko med številnimi kombinacijami poslovnega programa, dokumentnega sistema in 

skenerja. Dokumentni sistem lahko tudi brezplačno preizkusite. Kontaktirajte nas za pomoč  pri 

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

Več informacij na naši spletni strani. 

Nazaj na kazalo 

Dokumentni sistem 10 MB Prvih 500 MB Dodaten 1 GB

(cena na podjetje brez DDV, na mesec) brezplačno 4,99 € / mesec 4,99 € / mesec

PANTHEON konferenca za računovodje 

Za nami je PANTHEON konferenca, ki smo jo skupaj uresničili 25.11.2011, na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Na PANTHEON konferenci podjetja Datalab je po krajšem uvodu ga. Vanje Cigoj, vodje Datalab 

Akademije in Davida Čeplaka, direktorja Datalab SI, izvršni direktor Datalab Tehnologije, d.d., 

Andrej Mertelj, s sodelavci predstavil novosti poslovno-informacijskega programa PANTHEON. 

Sledila je okrogla miza z direktorji treh računovodskih servisov, prejemnikov naziva 

»Finalist/Naj računovodski servis«  ,  ki jo je moderirala Edita Cetinski Malnar, urednica in 

voditeljica oddaje Prava ideja na RTV Slovenija. 

V nadaljevanju PANTHON konference, najpomembnejšega poslovno-izobraževalnega dogodka 

podjetja Datalab, so se zvrstila predavanja o delu s PANTHEON-om in številnih drugih področjih – 
računovodstvu, poslovodstvu, davkih, prodaji itd.  

Letos vas je konferenco obiskalo več  kot 300 udeležencev. Hvala spoštovani uporabniki 

PANTHEON-a in tistim, ki boste to šele postali, za vaše zaupanje in vaš obisk. 

Iskrena hvala naši m  častnim gostom;  ga. Dragici Kosterov, direktorici računovodskega 

servisa Lermani (Na j  računovodski servis 2010 v kategoriji SREDNJI), g. Dragu Bučarju, 

direktorju podjetja Biro Bonus (finalist za Naj računovodski servis 2008) in ga. Janji Praznik, 

direktorici računovodskega servisa APO VIZIJA (Na j  računovodski servis 2011 v kategoriji 

SREDNJI). V iskrivem pogovoru, ki ga je moderirala ga. Edita Cetinski Malnar, urednica in 

avtorica oddaje Prava ideja, so spregovorili o svojih poslovnih poteh in delili z občinstvom 

marsikateri uporabni recept za uspešno poslovanje računovodskega servisa. 

Hvala vsem Vam dragi predavatelji. Hvala ga. Saši Einsiedler, iz podjetja Heliopolis,  mag. 

Dejanu Petkoviču, iz podjetja Abeceda Svetovanje i n  Inštitutu za poslovodno računovodstvo, 

mag. Klari Koželj i z  Inštituta za domače in mednarodno pravo,  ga. Aleksandri Heinzer iz 

podjetja Pakta Svetovanje,  g. Gašperju Kamenšku iz podjetja KompasXNet,  g. Philipu Jan 

Nagelu iz podjetja Mint International House,  g. Franciju Žgajnarju iz podjetja Uhy revizija in 

svetovanje, ga. Nataši Tovornik iz podjetja Inspiris, mag. Aleksandru Igličarju iz Ekonomske 

fakultete v Ljubljani,  mag. Borutu Ambrožiču i z  Zavoda za specializirana pravna znanja,  g. 

Andreju Grah Whatmoughu i z  pod je t ja  Protokorp,  d r .  Živku Bergantu i z  Inštituta za 

poslovodno računovodstvo,  g. Srečku Blasu iz podjetja Dafnis,  g. Gregorju Varlu i n  ga. 

Gordani Jelenko iz podjetja Asistent, g. Matjažu Reku in ga. Romani Lesjak iz podjetja Stroka 

Produkt,  ga. Blanki Poglajen Čuvalo iz podjetja Kerion,  ga. Tatjani Brumat iz podjetja 

Lucrum,  ga. Marij i  Tomc Muc t e r  g. Dragu Bučarju i z  pod je t j a  BiroBonus te r  vsem 

predavateljem iz podjetja Datalab. Hvala za vaše sodelovanje, vašo energijo in vaše znanje, ki ste 

ga prenašali na več kot 300 udeležencev konference. 

Najboljši predavatelji bodo v nekaj prihodnjih dneh objavljeni na spletni strani konference in bodo 

prejeli priznanje »Najboljši predavatelj PANTHEON konference, november 2011«. 

Hvala vsem Vam, dragi kolegi, ki ste nam pomagali snemati, tehnično izvesti predavanja in 

pripraviti vse potrebno za konferenco, skrbeli za dobro počutje naših udeležencev, pomagali pri 

prenašanju težkih bremen in pripravi učilnic. 

Najlepše  s e  zahva l ju jemo tud i  vsem Vam,  spošt o v a n i  pokrovitelji PANTHEON 

konference. Z vašo pomočjo smo lažje uresničili konferenco ter zaključno zabavo ob 1. obletnici 

prenovljenih PANTHEON uporabniških strani. Veselimo se sodelovanja z vami na prihodnjem 

PANTHEON dogodku! 

Brez vseh Vas bi nam ne uspelo izpeljati takšnega dogodka. 

Vabimo vas, da si ogledate reportažo o konferenci ter sponzorjih in podoživite vtise z ogledom 

iskrive galerije slik. 

Vanja Cigoj 

Nazaj na kazalo 

 

Nazaj na kazalo 

Ali lahko avstrijska davkarija zahteva DDV od 
opravljenega obdavčenega prometa? 

Tokrat smo za vas razdelali primer iz prakse. Na izdanem računu je bila zaračunana 

storitev: izvedba montažnih del na gradbišču v Gradcu (Avstrija) ter posebej potni 

stroški na relaciji Slovenija - Avstrija. Slovenski davčni zavezanec je zaračunal 

storitev slovenskemu davčnemu zavezancu. 

Davčni svetovalec je mnenja, da lahko potne stroške v zvezi z opravljenim delom (ki so sicer 

zaračunani kot ločena postavka na izdanem računu) pojmujemo kot del enotne gospodarske 

transakcije. Celoten znesek lahko obravnavamo kot opravljeno transakcijo v zvezi z nepremičnino 

(ki se nahaja v Avstriji). 

V skladu s 27. členom ZDDV-1  j e  kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, 

vključno s storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov, nastanitvijo v hotelih ali 

podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali 

na prostorih, namenjenih kampiranju, dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in storitvami 

za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo 

nadzor na kraju samem kraj, kjer se nepremičnina nahaja. 

Nepremičnina (objekt, ki se gradi na gradbišču) se nahaja v Avstriji, zato je storitev opravljenih 

montažnih del - v skladu s 27. členom ZDDV-1 v Sloveniji neobdavčljiva (in tako tudi ni možna 

uporaba 76.a člena ZDDV-1). Račun je bil tako izdan pravilno. 

Ali lahko avstrijska davkarija zahteva DDV od opravljenega obdavčenega prometa? Odgovor 

najdete tukaj. 

 

Poiščite odgovor na svojo dilemo na portalu DDV asistenca! Ustvarjalci portala vas trikrat tedensko 

obvestimo o aktualnih vesteh in praktičnih informacijah s področja DDV. Vsak torek vam v namigu 

tedna prišepnemo nekaj novega, torek pa je hkrati dan, ko naročniki e-novičk dobite lepo bero 

informacij kar v vaš elektronski predal!  

Nazaj na kazalo 

Vir: 

Verlag Dashöfer, založba, d.o.o. 

Strokovna založba ekonomske, pravne in tehnične literature

Dunajska 21, 1116 Ljubljana, SI 

Tel: 00386 1 434 55 90 

Fax: 00386 1 434 55 94 

Osmo srečanje PANTHEON uporabnikov 

V letu dni, odkar smo prenovili uporabniške strani, jih krstil za U-site in vas začeli vabiti, da se 

pridružite PANTHEON skupnosti – našemu vse večjemu plemenu, smo se vsak mesec v restavraciji 

Harfa srečali z najmanj dvema najbolj aktivnima obiskovalcema U-sitea. Nedavno smo tovrstno 

neformalno druženje ob izbrani hrani in pijači priredili že osmič! 

Kdo je bil tokrat z nami? Boštjan Arzenšek (razvijalec PANTHEON-a in podpornik v podjetju 

Jamada) in Vanja Varl Mertelj (zadolžena za marketing v APO VIZIJI d.o.o.), na srečanje pa smo 

povabili tudi Zmaga Ožuro, vodjo partnerskega kanala na Datalabu. 

 

Med prijetnim klepetom v restavraciji Harfa smo izvedeli marsikaj zanimivega; kaj je Vanji in 

Boštjanu, uporabnikoma PANTHEON-a, pri delu z njim všeč in kaj bi morali izboljšati, kakšne se 

jima zdijo uporabniške strani in seveda, kaj menita o naših mesečnih srečanjih, s katerimi želimo 

spodbuditi vse obiskovalce U-sitea k še intenzivnejši komunikaciji. 

Boštjan Arzenšek: »Menim, da so tovrstna srečanja zelo koristna, saj pripomorejo k izmenjavi 

mnenj in izkušenj med uporabniki.« Vanja Varl Mertelj: »Srečanja so dober primer, kako se v 

neformalnem in prijaznem okolju odprejo teme, ki so pomembne tako za nas, PANTHEON 

uporabnike, kakor tudi za Datalab. Vtis je dober, čeprav menim, da je na takem srečanju premalo 

časa, da bi se lahko tudi dogovorili o možnih rešitvah. Še bolj bi razširila in povezala PANTHEON 

skupnost prijaznejša obravnava uporabnikov, identifikacija tistih, ki v podjetjih zares uporabljajo 

PANTHEON in vzpodbuda, da aktivno sodelujejo na uporabniških straneh!« 

Datalabovci se že veselimo naslednjega druženja z vami, spoštovani obiskovalci PANTHEON-ovih 

uporabniških strani! In pogoj za to, da ste prav vi pocrkljani z izbrano hrano in pijačo v dobi 

družbi? Jah... - dajte si vsaj enkrat zares duška in brezmejno komunicirajte na tem našem 

»neskočnem virtualnem papirju« - veseli vas bomo! 

Nina Orel 

Nazaj na kazalo 

Kako Datalab prispeva k pravočasnemu  
IT-izobraževanju najmlajših? 

...tudi tako, da smo podarili vrtcu Tržič dva računalnika! 

V Datalabu prevzemamo skrb in odgovornost do ljudi in prostora, v katerem živimo. Z donacijami 

in sponzorstvi se aktivno vključujemo v širše družbeno dogajanje /ndash; odkar obstajamo, na ta 

način pomagamo po naših finančnih zmožnostih; vsako leto namenimo za donacije do 0,3% letnega 

dobička. 

Tako smo novembra letos vrtcu Tržič, PE Križe, podarili dva računalnika, da se bodo lahko petletni 

nadobudneži iz skupine Sončki spoznali z osnovami računalništva. 

Dragi otroci, podjetje Datalab vam želi veliko užitka pri spoznavanju virtualnih svetov in osvajanju 

osnov informacijske tehnologije! 

 

Maja Fujan 

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Nova možnošt v Odprtih postavkah –  
Pošiljanje IOP-jev po e-pošti 

V Odprtih postavkah smo dodali možnost pošiljanja IOP-jev po e-pošti. IOP-je je možno poslati 

po e-pošti samo v primeru, če imamo označen detaljni izpis (08R, 08U, 08V). 

Opomin lahko poš ljemo preko gumba za poš iljanje 

 

Nov modul pošiljanja je na voljo od verzije v 555300 in naprej. Pred zbiranjem podatkov bodite 

pozorni na pravilne kriterije na zbiranje (ustrezen konto, subjekt in datumi ). Pred pošiljanjem si 

lahko opomin natisnete in ogledate v predogledu. V novejših verzijah v 555500 in naprej bo možno 

sam opomin kot dokument pripeti e-pošti. 

Pred prvim pošiljanjem tekstov nastavite uvodni, končni in osrednji tekst. Same tekste lahko vedno 

poljubno oblikujete in program si jih bo zapomnil za naslednjič. 

 

Prednost pošiljanja opominov iz Odprtih postavk pred samim pošiljanjem iz modula Opomini je 

ta, da je tu možno poslati subjektu vse dokumente naenkrat in ne po obdobjih , kot pri modulu 

Opomini. V poslani e-pošti dobi subjekt podatke v tekstovni obliki , navedena je specifikacija 

dokumentov in zneski. V priponki e-pošte pa je pripet dokument IOP, ki je opremljen z glavo in 

ostalimi podatki. Program na podlagi nastavitve pri subjektih obračuna tudi obresti. E-pošta bo 

poslana enemu ali več  prejemnikom, ki so vpisani v osnovnih podatkih pri Subjektih v meniju: 

Nastavitve | Subjekti | Subjekti | Vloga. 

Tip kontakta za poš iljanje opominov po emailu mora biti: Naslov el.poš te az poš iljanje opominov. Subjekti morajo 

imeti v osnovnih nastavitvah nastavljeno Nač in poslovanja: Papirno in elektronsko 

 

Primer pošiljanja Opominov po e-pošti. Program navede podatke o zapadlih računih v tekstovni 

obliki. E-pošti je pripet dokument IOP z vsemi podatki. 

 

Sam dogodek tiskanja oz. pošiljanja Opominov si lahko preko izbranega dogodka s pomočjo 

čarovnika shranite v zgodovino izterjave v meniju Odprte postavke. 

 

Program odpre seznam subjektov, ki ustrezajo zgornjim kriterijem, katere lahko s poljubnim 

dogodkom za zgodovino zapisa zapišemo v Izterjavo. 

 

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. 

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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