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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Konec maja sva se v pogovoru z g. Zajcem (predsednikom 

upravnega odbora) spraševala glede števila uporabnikov, 

k i  ga bomo imel i  s  koncem našega poslovnega leta. 

Napovedal sem 20.250 uporabnikov. 20.000. uporabnika 

smo dosegli prav 30.6.2010 ob 9:32. Nadaljeval se je 

najbo l j  nor  dan v zgodovin i  Data laba,  saj  smo po 

vknjiženju vseh prodaj in pogodb s koncem poslovnega 

leta 2010 zabeležili 20.151 licenc. 

Največji prispevek v juniju je prišel iz Hrvaške. Posebna 

zasluga za to gre podjetju Excel iz Osijeka. Naš dolgoletni 

konkurent  se  nam je  v  decembru  pr ik l juči l  i n  p o  

intenzivnem šolanju njegovih zaposlenih (hvala ekipi 

Datalab Hrvaške!) ter predstavitveni konferenci konec 

maja pr iče l  v  j un i j u  s  po lno  pa ro  s  konve r z i j am i  

uporabnikov iz svoje rešitve na PANTHEON. V pogovorih s 

Tihomirjem, direktorjem podjetja Excel, opažava vedno 

večjo gotovost o pravilnosti odločitve po sodelovanju. In 

k a r  m e  p o s e b e j  n a v d ušuje ,  so  reakc i je  n jegov ih  

uporabnikov na PANTHEON, saj vsakodnevno odkrivajo 

pripomočke za produktivnejše delo. 
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V gore primerno oblečeni 

Novosti in nasveti 

E-novice v PDF obliki 

Med pisanjem tega odstavka smo ravno preleteli Osijek. Letim v Beograd, ker čez slabo uro 

podpisujemo pridružitev skupine Blue Soft. Blue Soft 04 je najbolj razširjena ERP rešitev v mikro, 

malih in srednjih podjetjih v Srbiji z uporabniki v Črni gori in Bosni in Hercegovini. Preko 17.000 jih 

je, neupoštevajoč  piratske kopije v uporabi. Z Blue Softom načrtujemo, da jih bo na PANTHEON 

prešlo med 5.000 in 11.000. Hkrati pa bomo izboljšali tudi partnersko omrežje, saj bo 30 

obstoječih Blue Soft distributerjev postalo Datalab partner. 

Ekonomija obsega in akumulacija znanja, ki jo ustvarjamo s pridružitvami, je neverjetna. Našim 

skupnim uporabnikom omogoča  n ižje al i enake stroške programske opreme ob ohranjanju 

razvojno vedno dražje tehnološke naprednosti. Doprinosi v odprto skupnost znanja (ste že 

preizkusili wikije?) informatikov celotne regije JV Evrope prinaša hkrati najboljše prakse, 

preddefinirane baze in neprecenljive izkušnje in prekaljenost v praksi. Medtem ko mednarodni 

konkurenti gojijo svojo partnersko mrežo večinoma z novinci s področja ERP-ja, naša mreža raste 

s prvoborci, ki so se uspeli desetletja obdržati v domačem okolju. Medtem ko drugi nekritično 

prinašajo zahodne managementske prijeme, jih naša skupina zna prilagoditi tukajšnjim razmeram 

in kreirati rešitev, ki deluje v praksi in z resursi, ki jih imamo – ne le v teoriji z dolgim spiskom 

želja (bi bilo, če bi bilo). 

Vsi smo se rahlo bali julija, saj smo v začetku meseca izdali nov refaktoriran build. Sprememb je 

bilo ogromno, saj smo pregledali in uredili približno eno tretjino od preko dveh milijonov vrstic 

programske kode, ki tvori PANTHEON. Včeraj, po 1.200 opravljenih nadgradnjah, smo imeli 27(!) 

prijavljenih napak, kar bi bilo še pred pol leta malo celo za precej manj ambiciozen build. Zasluga 

za to gre pozornosti razvojne ekipe ter predvsem delujočemu sistemu avtotestiranja. Še ena 

ogromna investicija, ki počasi začenja prinašati rezultate. 

Hvala celotni ekipi partnerjev, svetovalcev in vseh Datalabov za preteklo leto. Bilo je ekstra. 

Predvsem pa hvala vsem vam – uporabnikom! 

Lep dopust vam želim, 

Andrej Mertelj 

Nazaj na kazalo 

20.000 PANTHEON uporabnikov 

Naša družina je od 30.6. bogatejša za 20.000. člana, ki je ob 9:22 začel z uporabo PANTHEON-a. 

Na tem mestu bi se še posebno zahvalili Vam, dragi uporabniki, za vso izkazano zaupanje in 

zvestobo skozi leta našega razvoja in skupno pot k uspehu. 

Za prvih 5.000 uporabnikov smo potrebovali 88 mesecev. Naslednjih 5.000 uporabnikov smo 

pridobili v 25 mesecih, za še dodatnih 5.000 smo potrebovali manj kot 21 mesecev, zadnjih 5.000 

uporabnikov pa smo celo v teh izredno težkih kriznih razmerah svetovne finančne krize pridobili v 

prav tako v manj kot 21 mesecih. 

 

Ta izjemni dogodek smo proslavili ob odlični hrani z žara in športnih aktivnostih ob reki Ljubljanici 

v Podpeči. 

   

Da je za podjetje to res pomembna številka, še posebno v času krize, se je videlo že v nagovoru 

izvršnega direktorja Andreja Mertlja, ki se nam je zahvalil za naš trud in z optimizmom zaključil 
govor z zelo spodbudnimi besedami in vizijo za vnaprej. 

Nazaj na kazalo 

Sledili so odbojka na mivki, košarka in ročni nogomet,

kjer smo na vročem soncu zelo uspešno pokurili vse

zauži t e  čevapčiče  in  p leskav i ce .  Vs i  željni vodnih

športov pa smo piknik popestrili še z vožnjo s kanuji.

Piknik je obiskalo tudi lepo število naših poslovnih

partnerjev, ki so s svojim delom v preteklih letih

močno pripomogli tem uspešnim rezultatom, zato je bil

dan tudi za njih nekaj posebnega. Piknik smo zaključili
v kolektivnem duhu in polni energije za obetavno

prihodnost. 

 

Nov sistem partnerske mreže 

V Datalabu smo s 1.7.2010 naredili nekaj sprememb v naši partnerski mreži, za katere mislimo, da 

bodo pozitivno vplivale predvsem na vas uporabnike. Partnerje bomo od sedaj ločevali predvsem 

na prodajne in implementacijske, saj želimo doseči jasno ločnico med prodajniki in tehniki. Na ta 

način mislimo, da bomo lahko zagotavljali večjo kakovost opravljenih storitev v celotni Datalab 

PANTHEON mreži. Prav tako Vas bomo o pretečenih osveževanjih zdaj obveščali direktno iz 

Datalaba, ker nam bo to omogočilo boljši kontakt s končnimi kupci in nam boste lažje sporočili tudi 

vaše zadovoljstvo, mnenja in predloge glede našega programa. Če  želite spremeniti prejemnika 

predračunov ali posodobiti podatke, lahko to storite na Uporabniških straneh, zavihek Moji podatki. 

Upamo da bo celotna reorganizacija pozitivno vplivala tudi na vaše zadovoljstvo s produktom, saj 

nam je zadovoljstvo uporabnikov vedno na prvem mestu. 

Vaša vprašanja v zvezi s funkcijami, težavami in izboljšavami programa nam lahko sporočate na 

podpora@datalab.si oziroma svojemu partnerju, katerih spisek lahko najdete tudi na strani: 

http://www.datalab.si/datalab_partnerji/implementatorji/.  Če pa vas zanima karkol i  v zvezi z 

osveževanjem in prodajo licenc, pa nam prosim pišite na prodaja@datalab.si. 

V upanju na nadaljnje uspešno sodelovanje Vas lepo pozdravljam ter Vam želim, da karseda lepo 

preživite tudi poletne dopuste. 

Zmago Ožura 

Vodja prodaje in partnerskega kanala 

Nazaj na kazalo 

Poštne številke v PANTHEON-u 

Z verzijo PANTHEON-a 554901 (od 6.7.2010 dalje) bomo poštnim številkam avtomatično dodali 

ISO kodo države. 

Primer: iz pošte »1231 Črnuče« bomo dobili »SI-1231 Črnuče«. Če ne bo možno določiti države, 

se bo pošta zapisala kot »??-1231«; v tem primeru bo potrebno znaka ?? spremeniti v ustrezno 

predpono države (v ta namen bomo izdelali čarovnika »Popravi poštne številke« iz šifranta poštnih 

številk). 

Pomembno! 

Pred nadgradnjo na verzijo 554901 preverite, ali imate v šifrantu držav vnešene pravilne 

dvomestne ISO kode. V kolikor imate 3-mestno kodo ali kodo z znakom ? jo ustrezno popravite. 

Seznam pravilnih ISO kod: http://www.posta.si/iso-kode. 

Do šifranta držav pridemo preko menija Nastavitve -> Subjekti -> Države. 

 

Prednosti se bodo pokazale na dveh nivojih: 

Na izpisih računov in ostalih mestih, kjer je potrebno, smo dodatne znake »SI-« ustrezno odrezali. 

bostjan.pecar@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

1. Olajšali bomo vnos pošt na subjektih (seznam se bo omejil na pošte, ki pripadajo določeni

državi). Primer: vnos subjekta z državo Slovenija -> v polju Pošta se bodo najprej avtomatično

pokazale pošte SI-1000, SI-1001 itd. Padajoči szenam bo možno uporabljati kot do sedaj z

vnosom 1231 ali po novem z vnosom SI-1231. 

2. Možno bo imeti dve isti poštni številki za dva kraja iz različne države. Primer: HR-21241

Obrovac Sinjski in RS-21241 Kać. 

Prihranite 20% denarja  
in pridobite 25 minut vsak dan 

•  Porabite preveč časa za iskanje dokumentov po disku, fasciklih in omarah? 

•  Nimate pregleda nad stanjem zadolžitev in projektov v podjetju? 

•  Želite prihraniti čas pri vašem delu in uspešno voditi projekte? 

vsak zaposleni pri naših strankah prihranijo 25 minut. Vsak dan, zadnjih pet let. 

Prihranite tudi 20% denarja. Samo do 31.8. 

S programoma PANTHEON in Manto Insight pokrijete vse potrebe v podjetju. Datalab in Manto 

zato v juliju in avgustu (podaljšano do sredine septembra) 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 v juliju ali avgustu povabite, da vam predstavimo delo s 

programom Manto Insight. Tako se boste najprej prepričali, da je to tisti del, ki vam še manjka. 

Če se nato najkasneje do 15.9. 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 

P.S.: 

S PANTHEON-om obvladujete finančno in materialno poslovanje vašega podjetja. Manto Insight 

vam pomaga učinkovito obvladovati dokumente, projekte in ljudi ter tako, končno, vse dele 

vašega poslovanja. 

Nazaj na kazalo 

S programom Manto Insight, ki vsebuje: 

•  dokumentni sistem, 

•  spremljanje zadolžitev in projektno vodenje, 

•  upravljanje odnosov s strankami (CRM) in 

•  je integriran s programom PANTHEON, 

Prihranite 20% denarja 
in 

pridobite 25 minut vsak dan!

Spremembe v modulu Kadri 

Z željo po izboljšanju modula Kadri smo v releasu 554901 pripravili nekaj temeljnih novosti. 

V  Administratorski konzoli | Nastavitve | Parametri programa | Kadri | Plače | Osnovni podatki se 

je odstranil preklopnik Več delovnih mest v obračunu plače. 

 

V ta namen se je  v Personalni mapi | Delovno mesto/Plače | Parametri za izračun plač na 

delovnem mestu odstranil preklopnik Aktivno. 

 

V  Personalni mapi | Delovno mesto/Plače | Parametri za izračun plač  se je vnos iz spodaj 

označenih polj prenesel v panel Računi kar pomeni, da so polja samo za branje. 

 

 

mateja.cejan@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

 

Funkcionalnost delovanja je po obdobju, kar pomeni, da program 

upošteva obdobje (Začetek in Konec) za delovno mesto, na katerega je 

delavec razporejen. 

 

Podatke: 

•  Način izplačila, 

•  Kreranje plač. nal., 

•  Račun pri, 

•  Račun, 

•  Enota banke, 

•  Številka partije, 

izbirate v panelu Računi. 

Ključni podatki o poslovanju vedno na voljo, 
1. del 

Od zadnjega, recimo temu »preglednega« prispevka o ZEUS-u, je preteklo že precej časa. In ker 

je bilo v zadnjem času dokončanih veliko novosti kar se tiče funkcionalnosti ZEUS-a, je prav, da 

naredimo pregled glavnih možnosti, ki nam jih ZEUS omogoča danes. Tako bomo v naslednjih 

nekaj e-Novicah pregledali posamezne dele ZEUS-a, začenši danes z ZEUS Analizami. 

ZEUS Analize - Učinkovita analiza večje količine podatkov o poslovanju 

Prva in najstarejša izmed funkcionalnosti ZEUS-a, so ZEUS Analize, ki predstavljajo izredno močno 

analitično orodje. Glavna odlika tega dela ZEUS-a je, da nam prihrani veliko časa pri različnih 

opravilih, ki vključujejo velike količine podatkov. Vzemimo banalen primer iskanja napake, ko je 

vrednost skupne prodaje, ki jo izkazuje PANTHEON, očitno napačna (denimo zaradi napačnega 

vnosa na dokumentu prodaje. 

 

Vrtilna tabela, s katero bomo pričeli z analizo, nam preko svojih naprednih možnosti, kot so 

vrtenje, filtriranje in vrtanje v globino, pomaga, da z nekaj kliki močno omejimo nabor podatkov, 

med katerimi se skriva napačni vnos. Ko smo nabor omejili, z enostavnim dvoklikom odpremo (s 

prejšnjim dejanjem maksimalno omejen) seznam dokumentov (izvedemo t.i. »vrtanje skozi«), na 

katerem s ponovnim dvoklikom odpiramo posamezne žive dokumente in na ta način hitro najdemo 

tistega, na katerem se je pripetila napaka. 

 

Poleg možnosti vrtanja skozi – torej povezave v smeri analitika ->  transakcijski sistem – pa je 

ZEUS z ostalim PANTHEON-om uporabniško tesno povezan tudi v obratni smeri. Tako lahko s 

posameznega dokumenta ali šifranta PANTHEON-a prikličemo različne ZEUS Analize, ki se odprejo 

z ustreznimi omejitvami. Primer: če iz šifranta subjektov (kjer je trenutno izbrano npr. podjetje 

Primer d.o.o.) pokličemo Analize prodaje, se bodo te odprle tako, da bo subjekt, ki je bil izbran v 

šifrantu, že izbran tudi v ZEUS Analizah. Kar drugače povedano pomeni, da z eno potezo pridemo 

do analize prodaje podjetju Primer d.o.o. 

ZEUS Analize omogočajo tudi grafični prikaz, ki je tesno povezan s tabelaričnim. Ta povezanost se 

v praksi odraža tako, da je vsaka sprememba, ki jo naredimo na vrtilni tabeli, takoj vidna na grafu 

in obratno. Torej je tudi graf »živ«  in na njem lahko izvajamo podobne operacije kot na vrtilni 

tabeli (vrtanje v globino, filtriranje itd.), kar velikokrat pripomore k učinkovitejši analizi. Grafični 

prikaz je lahko različnih, tudi tridimenzionalnih, oblik (črtni, stolpični, tortni ipd.), kot sliko pa ga 

lahko izvozimo s pomočjo enega klika. 

 

Tako kot je mogoče izvoziti graf kot sliko, je mogoče izvoziti tudi podatke s tabele direktno v 

Excel, tudi to seveda s preprostim klikom na ustrezen gumb. 

Izmed ostalih možnosti, ki nam jih nudijo ZEUS Analize, pa za konec omenimo le še možnost 

shranjevanja izdelane analize, ki bo po priklicu vedno aktualna, torej bo prikazovala sveže 

podatke. 

Se nadaljuje ... 

Več o ZEUS Analizah: 

•  https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=6062 

•  https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=6970 

borut.puklavec@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Kako v desetih minutah izvedeti, kako knjižiti 
povračila stroškov samostojnega podjetnika? 

V priročniku Konti, knjižbe, protiknjižbe poglejte geslo »Samostojni podjetniki posamezniki«, kjer 

najdete: PRIMER: Knjiženje povračila stroškov samostojnega podjetnika. 

Samostojni podjetnik si po opravljeni službeni poti izdela obračun potnih stroškov. Za določitev 

višine povračil stroškov na službeni poti uporabi Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Za službeno pot nad 12 ur mu tako pripada dnevnica v 

višini 21,37 EUR in kilometrina za 200 prevoženih km v višini 0,37 EUR na prevoženi kilometer v 

znesku 74,00 EUR. Povračil stroškov na službeni poti si podjetnik posebej ne izplačuje. 

Različica 1: Preko konta pretokov 

Opomba: Konta 485-D in 485-K predstavljata analitična konta v okviru povrači l stroškov 

podjetnika za dnevnice in kilometrino. Lahko bi se vsa povračila stroškov podjetnika knjižila tudi 

na konto 485. 

Različica 2: Preko ostalih kratkoročnih poslovnih obveznosti 

Opomba: Menimo, da je knjiženje na konto 285 nekoliko sporno, kajti to bi pomenilo, da podjetnik 

izkazuje obveznosti do samega sebe. Praviloma se vse transakcije med podjetjem in podjetnikom 

kot fizično osebo evidentirajo znotraj razreda 9 - podjetnikov kapital. 

Več  o priročniku Konti, knjižbe, protiknjižbe za samostojne podjetnike posameznike: 

Samostojni podjetnik posameznik oziroma oseba, ki mu vodi poslovne knjige, v 3. delu 

priročnika Konti, knjižbe, protiknjižbe uporablja priročnik na naslednji način: 

Samostojni podjetnik posameznik oziroma oseba, ki mu vodi poslovne knjige, v 4.  delu 

priročnika »Leksikon gesel poslovnih dogodkov«  n a j d e  g e s l o  »Samostojni podjetniki 

posamezniki«, kjer so na 26 straneh opisane vse davčne posebnosti. 

Samostojni podjetnik posameznik oziroma oseba, ki mu vodi poslovne knjige, v 5.  delu 

priročnika »Letno poročilo in postopki za njegovo pripravo«  najde v poglavju »Priročnik za 

izdelavo letnega poročila po SRS za leto 2009«  pod točko 4 »Izdelava letnega računovodskega 

poročila pri majhnem samostojnem podjetniku«. 

Več  o priročn i k u  tukaj.  Konti, knjižbe, protiknjižbe je  najobsežnejši  pr iročnik  za  

samostojne podjetnike posameznike! 

Nazaj na kazalo 

Št. Dok. Besedilo Znesek V breme V dobro

1 TEM Obračun stroškov podjetnika na službeni poti 95,37 920

- dnevnica 21,37 485-D

- kilometrina 74,00 485-K

Št. Dok. Besedilo Znesek V breme V dobro

1 TEM Obračun stroškov podjetnika na službeni poti 95,37 285

- dnevnica 21,37 485-D

- kilometrina 74,00 485-K

2 TEM Izplačilo potnih stroškov iz poslovnega bančnega računa 95,37 285 110

1. V posebnem delu za samostojne podjetnike posameznike so predstavljeni primeri knjiženja na

konte iz kontnega načrta za male samostojne podjetnike posameznike, ki se po oznaki in

vsebini knjiženja razlikujejo od kontnega načrta za gospodarske družbe (na primer konti 090,

161, 282, 484, itd.). Za tukaj predstavljene konte samostojni podjetnik ne sme uporabljati

primerov knjižena iz razdelka za gospodarske družbe, pač pa samo iz razdelka za samostojne

podjetnike posameznike. 

2. Tisti konti, ki so samo številčno drugačni (na primer konto 742 - odhodki iz obveznosti do

dobaviteljev in meničnih obveznosti po kontnem načrtu za samostojne podjetnike posameznike

je primerljiv s kontom 745 po kontnem načrtu za gospodarske družbe), so prikazani v

preglednici in samostojni podjetnik uporablja primere knjiženja iz ustreznega konta za

gospodarske družbe. 

3. Vsi ostali konti so po oznaki in vsebini enaki kontom po kontnem načrtu za gospodarske družbe

in samostojni podjetniki posamezniki uporabljajo primere knjiženja iz razdelka za gospodarske

družbe (na primer konti za nepremičnine, opremo denarna sredstva, kratkoročne terjatve do

kupcev, itd.). 

Založba Verlag Dashöfer, d.o.o.

Video gradiva - izkoristite poletje za prijetno 
obliko samoučenja 

Na Uporabniškem portalu v meniju Video > Glej video si lahko brezplačno ogledate preko 70 ur 

video gradiv in tečajev iz  učilnice DLA, najnovejše posnetke iz PANTHEON izobraževalnega 

dogodka (9.6., Unija) in mnoge druge. 

Dostop do video gradiv je podrobno opisan na straneh Datalab akademije. Postopek je zelo 

enostaven in od vas ne zahteva skoraj nobenega napora, razen napora vaših sivih celic, ki se bodo 

napolnile z novim PANTHEON znanjem. 

Iskreno vabljeni k prijetnemu, poletnemu učenju! 

Datalab Akademija 

Nazaj na kazalo 

V gore primerno oblečeni 

V slovenskih hribih je sezona lova na vrhove na vrhuncu. Časi, ko se je hodilo v gore v kavbojkah 

in karirasti srajci, so večinoma stvar preteklosti. Tehnologija in splošen napredek gospodarstva so 

nam poleg električnih avtomobilov prinesli tudi napredna oblačila. Omogočajo nam lažje gibanje, 

boljšo zaščito pred dežjem in veliko hitrejše odvajanje potu od kože. Ob tem pa so tudi precej 

lažja ter se hitreje (po)sušijo. Velja pripomniti, da se vsa oblačila v nadaljevanju perejo brez 

mehčalcev perila, za nekatera (GoreTex) pa obstajajo posebni detergenti, s katerim podaljšamo 

življenjsko dobo tkanine. 

Nogavice 

Verjetno najbolj kritičen del oblačil. Staro pravilo »ene tanke pa še ene debele nogavice čez« v 

splošnem ne velja več. Umetni materiali so zavzeli pozicije in nam omogočajo, da je žuljev manj, 

noge pa bolje dihajo. Bolj suhe noge avtomatično pomenijo manj težav. Vsekakor ne varčujemo 

pri nogavicah. 

Hlače 

Kavbojke za v kino in t.i. Schoeller (ali podobne) hlače za v hribe. Material Schoeller omogoča 

raztegljivost v obe smeri, dobro zaščito pred vetrom in izredno odpornost proti trganju. Na trgu je 

veliko izpeljank tega materiala – prilagojenega za bolj zimske razmere, za različne temperature 

idr. 

Spodnje hlače in spodnja majica 

Spodnje perilo mora imeti predvsem funkcijo hitrega odvajanja potu stran od kože. Torej 

zahtevamo dihanje in dobro počutje, ki ga dosežemo tudi z oprijetim krojem. Dodatki, kot so 

ploski in elastični šivi ter antibakterijska zaščita, so pozitivne značilnosti spodnjega perila. 

Pulover (termovelur, jopa ali flis) 

... nas predvsem greje. Eden pogostejših materialov Polartec ima z številkami 100, 200, 300 itd. 

označeno toplotno in paroprepustnost. Višja številka pomeni več toplote. 

Jakna 

Prihod materiala/membrene GoreTex na trg je pomenil pravo revolucijo. Številke, s katerimi se 

meri, koliko vode prenese material (vodni stolpec), so se dvignile v nebo. Jakna iz GoreTexa je 

uporabna predvsem v dežnih razmerah ali kot zasilno oblačilo, ki večino časa preživi v nahrbtniku. 

Za splošno rabo bolj priporočam t.i. soft shell jakne, ki ne vsebujejo membrane – zato bolje dihajo 

ob tem pa vseeno zagotavljajo solidno zaščito pred vetrom in dežjem. Tudi cena soft shell jakne je 

žepu bolj prijazna. 

Rokavice in kapa 

... so z nami tudi v poletnih mesecih. Vreme v gorah je bolj nagnjeno k spremembam, tako da 

nekaj sto gramov na videz odvečnega bremena lahko pride prav, ko se vreme skisa. V hudi 

vročini dodamo še klobuk z širokimi krajci. 

Do naslednjič, ko bomo obdelali temo presenečenja, bo za vas iskal zanimive države. 

Boštjan »Macgyver« Pečar 
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Novosti in nasveti 

Če  želimo v iskalni tabeli poiskati vrednost drugega podatka (zamenjati iskalni kriterij oziroma 

način razvrščanja zapisov), na primer v podatkovni bazi identov poiskati ident po nazivu, to lahko 

storimo na dva načina. 

Prvi način je izbor kriterija iz spustnega seznama v polju »Išči po«.  Odpre se padajoči meni z 

nazivi polj (kriterijev), po katerih lahko zapise iščemo (razvrščamo). 

 

Iskalni kriterij oziroma način razvrščanja lahko zamenjamo tudi z uporabo kombinacije tipke ALT 

in klika na naziv izbranega stolpca v iskalni tabeli. V polju »Išči po« se pojavi izbrani kriterij. 

 

Klik na naziv stolpca v iskalni tabeli brez uporabe tipke ALT pa nam izbrane podatke razvrsti 

naraščajoče oziroma padajoče. 

jure.bovha@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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