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Uvodnik 

Oprostite, vendar ne 
zmoremo več! 

Od nekdaj smo se ponašali s tem, da je PANTHEON 

pravočasno pripravljen na zakonske spremembe. A kaj, 

ko včasih časa ne moremo zavrteti nazaj. Poglejmo zadnja 

dva primera iz Slovenije. 

Kljub temu, da je bil predlog Pravilnika o novih M obrazcih 

objavjen že v  začetku leta 2011, se je izvedba le-tega 

zav l ek l a ,  s a j  s o  b i l e  s  s t r an i  ZZZS-j a  sheme  za  

elektronske oddaje z vsebinskimi kontrolami dodane šele 

v torek, 28.6.2011, ob 14:32 h. Zaradi novih shem je bila 

na  s t r an i  SRC-a potrebna prilagoditev kadrovskega 

vmesnika ter na naši strani ponovno testiranje in izdelava 

izrednega popravka. Pravilnik je stopil v veljavo že  v  

četrtek, 1.7.2011, pri čemer pa uporabniki niso imeli 

možnosti prehodnega obdobja, saj je bi la oddaja M 

obrazcev po 1.7.2011 možna le na novih obrazcih. V času 

dvodnevnega testiranja in prilagoditev na nove sheme 

smo na strani SRC-a ugotovili tudi nekaj napak, ki so jih 

odpravlili šele 7.7.2011. 

KAZALO 
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E-novice v PDF obliki 

Ravno tako so bile težave na strani izdelave tiskanih M obrazcev. Navkjub sodelovanju na 

sestanku MJU ter opozarjanju, kakšno obliko obrazca bodo sprejemali referenti na enotah ZZZS, 

smo odgovor s strani ZPIZ-a prejeli šele 20.6.2011. Odgovor je bil, da naj bi bila podlaga za 

programiranje le obrazci, ki bodo natisnjeni in pri katerih bo odmik od roba poenoten ter usklajen 

z informacijskimi zahtevami. Torej naj bi uporabljali obrazce, kakršne bo natisnil DZS, katere pa 

smo ravno tako prejeli šele v torek popoldan, 28.6.2011. Pustimo misel na monopolno pozicijo pri 

strani, saj imamo bolj pereče težave. V praksi se dogaja, da tiskane M obrazce sprejemajo po celi 

Sloveniji, edino na enoti ZZZS v Krškem jih zavračajo (stare M obrazce so na tej enoti zavračali 

tako nam kot Četrti poti, letos pa so nove M obrazce že zavrnili še GRAD-u). Tako da trenutno spet 

vsi razvijalci od ZPIZ-a  čakamo uradno pojasnilo, kakšna mora biti pravilna oblika M obrazca, da 

bo veljala tudi za enoto v Krškem. 

Drug primer je povezan z DDV-jem. 66.a člen ZDDV je prinesel obilico spremeb pri sami sestavi 

davčnih knjig in DDV obračuna, prav tako nekaj novih evidenc, ki so stopile v veljavnost v aprilu. 

Zakonodajalec poleg navedbe 66.a člena (ZDDV-1D), ki je začel veljati praktično čez noč,  ni dal 

ven nikakršne druge zakonske podlage (npr. Pravilnik, kjer so bile do sedaj objavljene davčne 

evidence). 

Na strani DURS-a  s o  z ačeli postopoma objavljati določene razlage, predvsem na podlagi 

problemov, ki so se pojavili v praksi. Torej precej prepozno. Prvo pojasnilo so objavili dne 

23.3.2011, ki pa je puščalo še veliko prostora za nejasnosti. Dne 18.4. so objavili nekaj odgovorov 

na naša vprašanja. Šele dne 16.5.2011 so izdali nekaj primerov iz prakse, kako naj bi se računi 

uvrščali v davčne evidence (v tem času je morala vsaj večina davčnih zavezancev davčni obračun 

oddati že dvakrat!). 

Predvsem zaradi pomanjkljivosti v razlagah novega 66.a člena zakona in zaradi obsežnosti novosti 

smo imeli tudi pri nas kar nekaj težav pri implementaciji omenjenega člena. Ker pa to še ni bilo 

dovolj, smo zgolj po srečnem naključju izvedeli za informacijo, kako naj bi se osnove prikazovale 

na DDV obračunu, kar še vedno ni nikjer uradno objavljeno in gre zgolj za nek interni dogovor na 

DURS-u. Podobna zadeva je s spletnim portalom eDavki, ki ima na voljo testno različico 

beta.eDavki, kjer pa novega DDV obračuna ni možno testno uvažati. Ko smo jih povprašali, zakaj 

je temu tako, smo pr ib l ižn o  čez kak mesec dobi l i  odgovor,  da naj  test i ramo kar  na 

produkciji!?!?!?!?! 

V lanskem letu smo v razvoju evidentirali 16.477 produktivnih ur na PANTHEON-u (brez spletnih 

strežnikov, video navodil idr.). Torej tistih, kjer efektivno programiramo, dokumentiramo ali 

testiramo. Študij materije, izobraževanje in diagnostiko v teh urah ne računamo. Od tega smo jih 

porabili za lokalizacije 3.482 ali pribl. 21%. Samo za spremljanje zakonodaje smo torej porabili 

254.186€.  Poleg tega nas posredovanje podatkov, ki ga nudimo uporabnikom z osveževalno 

pogodbo, stane še 42.000€  letno stroškov dobaviteljev registrov ter pribl. 50.000€  notranjih 

stroškov. Od julija naprej moramo plačevati tudi informacije o blokiranih računih, saj jih AJPES ne 

zagotavlja več  brezplačno. V poslovnem letu 2012, ki smo ga ravnokar začeli, kakega večjega 

izboljšanja situacije ne pričakujemo, saj se bo zakonodaja še spreminjala (če ne drugega, bo 

počasi tale ZDDV moral prenehati), čakajo nas davčne blagajne itd. 

Od leta 1997 nismo spreminjali cen osveževanja. V 14 letih delovanja smo začetne cene 

programov spremenili le enkrat – konec leta 2005. Danes se nahajamo v situaciji, ko moramo 

zaradi zunanjih vplivov še enkrat v to neprijetno opravilo. A drugače ne gre: če  želimo ohranjati 

pravočasnost zakonskih sprememb ter zadrževati in povečevati kvaliteto, moramo razvoju 

zagotoviti povečana sredstva iz naslova osveževalnih pogodb. Tehtali smo več možnosti. Ohranitev 

15% letno je dober marketing, ki pripomore pri prodajah novih licenc. Konkurenti so namreč na 

18% (MS) ali 21% (SAP, Oracle). A ohranitev 15% pomeni obvezo krčenja bonusov, kar pa 

prizadane najbolj zveste uporabnike z večletno sklenitvijo. Naj mar kaznujemo najbolj pridne? Ta 

slovenska lastnost nam je tuja. 

Nekaj rezerve imamo še v cassa-scontih, ki jih priznavamo ob enkratnem plačilu. 10% popusta 

pomeni praktično 20% obresti letno, ki jih priznavamo kupcem. Ker nam porazdeljen, a stabilen 

bodoči denarni tok predstavlja skoraj tako dobro financiranje kot takojšnje plačilo, je tu možnost 

za prihranek. Popust za takojšnje plačilo lahko torej zamenjamo za pravi cassa-sconto, dogovorjen 

od primera do primera. Ko smo zagnali simulacijo (hvala bogu za PANTHEON in 14-letno 

zgodovino) smo ugotovili, da bi pretekla leta izkazovala dostojen prihranek, a da se v zadnjih letih 

vedno več  podjetij odloča za mesečna ali kvartalna plačila. Kar jasno glede na situacijo ne 

preseneča. 

Zato smo morali povečati osnovo za osveževanje na 17%, jasno pa smo ohranili obstoječo shemo 

diskontiranja zvestih uporabnikov do -25% po petih letih. Kar poveča mesečni strošek za vašo 

programsko opremo za 0,3€ pri mikro podjetjih in 1,8€ pri tipični SE licenci. 

Za ta poseg se vam najgloblje opravičujemo in upamo, da razumete našo zavezo in prioriteto 

zagotavljanja nadaljevanja razvoja. 

Sedaj pa še k bolj veselim novicam. Najprej je tu dodana možnost »Nudi podporo na daljavo« na 

Uporabniških straneh. Le-ta omogoča, da vam sodelavec al i  znanec pomaga pri  uporabi 

PANTHEON-a enako, kot vam lahko pomaga podpornik – z  vpogledom na vaše namizje. 

Medsebojna pomoč  je v vseh težkih situacijah povečana in upam, da bo tako tudi pri PANTHEON 

skupnosti. Z vklopom te funkcije želimo dodati naš delež pri olajšanju take pomoči. 

Video navodila beležijo vedno več obiskovalcev. Pa tudi videonovosti ob izidu nove verzije se že 

prijemajo (BTW: ste si pogledali mogoče, kako enostaven je po novem uvoz podatkov iz Excela?) 

In ko smo pri videu: na Uporabniških straneh – PantheonTV – si lahko pogledate vsa predavanja s 

konference! 

I n  še povabilo na jadranje: 9 izmed vas bomo povabili, da se nam brezplačno priključite na 

vsakoletnem jadranju s partnerji in razvojniki. U-site ima več informacij, kako se kvalificirate. 

Dobro poletje, mirno morje in čimveč dobičkonosne uporabe PANTHEON-a! 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Izšel build 55.53, novi M obrazci, sprememba 
DDV-O obrazca 

Izšla je nova različica PANTHEON 55.53. Po uspešni nadgradnji programa si ob ponovnem zagonu 

PANTHEON-lahko ogledate video novosti, izboljšave v tej različici ter odpravljene napake. Do 

novosti, izboljšav ter informacij o odpravljenih napakah dostopate tako, da v prijavnem oknu 

izberete povezavo (označeno rumeno na spodnji sliki). 

 

Do video posnetkov PANTHEON novosti pa lahko dostopate tudi preko Uporabniških strani in 

PANTHEON TV. 

V  pregledu novosti (potrebna prijava) si lahko pogledate vse spremembe in videoposnetke za ta 

build. 

Novi M obrazci od 1.7.2011 dalje 

Skladno z novim Pravilnikom oddaje M obrazcev (Ur. l. 37/2011), ki stopi v veljavo 1.7.2011, smo 

v PANTHEON-u v buildu 555530 dodali vse novosti, katere so nam bile do današnjega dne 

posredovane s strani zakonodajalcev. 

Žal smo od ZZZS-ja šele 28.6.2011 prejeli dopolnjene sheme z vsebinskimi kontrolami za oddajo 

preko eVEM, medtem ko smo oblikovno predpisane M obrazce prejeli šele 29.6.2011, zaradi česar 

smo bili primorani izdati izredni popravek v četrtek, 30.6.2011. 

V  času od izida builda 555530 pa do izrednega popravka ni bila možna elektronska oddaja M 

obrazcev preko PANTHEON-a na portal eVEM, ampak samo ročna odaja na tiskanih obrazcih. 

Spremembe na izpisu DDV-O obrazca 

Na podlagi pisnega odgovora, ki smo ga dobili v sredo, 22.6.2011, s strani Generalnega davčnega 

urada, smo v verziji 55.53 naredili spremembo na izpisu DDV-O obrazca. Sprememba se nanaša 

na vnos osnov v rubrikah 31, 31a, 33, 34 in 35, kjer se sedaj vpisuje samo osnova računov, 

zajetih v davčno obdobje in osnova od neuveljavljenega davka v davčnem obdobju. Osnovi 

povečanega oz. zmanjšanega davka iz preteklih davčnih obdobij se v teh poljih ne izkazujeta. 

Na tem mestu bi radi opozorili tudi na to, da na straneh DURS-a to nikjer ni uradno objavljeno. 

Nazaj na kazalo 

Teden direktne podpore 

Glede na lanskoletni pozitivni odziv bomo tudi letos ponovili direktno podporo po 

modulih, ki bo namenjena izboljšanju razumevanja potreb končnih uporabnikov in 

približevanja PANTHEON-a tem zahtevam. 

Razvojne ekipe iz Datalaba bodo v tem tednu stopile v direktni kontakt s končnimi uporabniki, da 

se bodo v praksi seznanile s problemi in predlogi. Problemi oz. predlogi se bodo skušali rešiti 
sproti, seveda v kolikor bo to izvedljivo. V nasprotnem primeru se bodo napisale opombe z 

določenim rokom za izvedbo. 

V izogib nesporazumom glede same izvedbe direktne podpore v nadaljevanju podajamo nekaj 

pravil: 

Termini po modulih 

Prijava na navedene e-naslove  

Pridržujemo si pravico do sprememb ter v primeru preveč  prijav pravico do zavrnitve nekaterih 

prijav. 

Nazaj na kazalo 

– Končni uporabnik se prijavi na podporo najkasneje do 30.6.2011 na elektronski naslov,

naveden za posamezen modul. 

– Ob prijavi uporabnik pošlje vprašanja oz. morebitne težave, ki se bodo reševala v času direktne

podpore (zastavljena vprašanja naj bodo jasno opredeljena). 

– Naknadno zastavljena vprašanja (po tem dnevu) se bodo preusmerila na Help Desk in bodo

plačljiva. 

– Pri direktni podpori je obvezna prisotnost podpornika iz Datalabovega partnerskega podjetja,

pri čemer se ure prisotnosti podpornika končnemu uporabniku ne računajo. 

– Podpora se izvaja izključno preko Skype konference. 

POS (blagajna) diana.mosnja@datalab.si 4. – 8.7.2011

PANTHEON (splošno, šifranti, admin. konzola, OTOS) bostjan.pecar@datalab.si 18. – 22.7.2011

DEMETER (finance) simon.klemen@datalab.si 18. – 22.7.2011

HERA (kadri, plače) mateja.cejan@datalab.si 4. – 8.7.2011

ARES, PANTHEON (sistem) dare.rihter@datalab.si 4. – 8.7.2011

ZEUS (poslovna analitika) borut.puklavec@datalab.si 18. – 22.7.2011

HERMES (blago, naročila) mateja.korelc@datalab.si 15. – 19.8.2011

Nov modul na financah – Opomini 

Izpis zapadlih odprtih postavk smo nadgradili z modulom Opomini. Njegove glavne prednosti pred 

izpisom zapadlih odprtih postavk so: 

 

Nov modul je na voljo v različicah programa 555300 in višjih. Najdete ga v meniju Denar. Ob 

prvem kliku na izbiro Opomini Vam bo program odprl šifrant vrst dokumentov, kjer boste lahko 

vnesli poljubno število obdobij za pošiljanje opominov. Pri tem so omejitev samo vaše potrebe. 

•  konto ali konte za zbiranje podatkov o zapadlih odprtih postavkah, 

•  prejemnike kopije ali skrite kopije opomina (npr. tajništvo, direktor itd.), 

•  vrsto obrestne mere itd. 

 

Glede na navedene nastavitve v šifrantu vrst dokumentov se bo ob ponovni prijavi v program 

prikazala nova vrsta dokumentov v podmeniju Opomini. Prej sem omenil, da lahko navedete 

poljubno število obdobij za posamezno opominjanje. Naj sedaj omenim tudi, da lahko kreirate 

poljubno število dokumentov za opominjanje z različno določenimi obdobji zamud. 

 

Pri zbiranju kandidatov za obračun obresti lahko izbor kriterijev omejite na: 

•  subjekt, 

•  oddelek, 

•  stroškovni nosilec, 

•  tip subjekta, 

•  minimalni znesek subjekta, 

•  minimalni znesek posameznega dokumenta. 

Program ob zbiranju podatkov glede na izbrano vrsto obrestne mere obračuna tudi zamudne 

obresti in jih prikaže sumarno za subjekt in za posamezen dokument. Seveda se lahko vi 

predhodno odloči te, da za določen subjekt ne boste obračunavali obresti. Program pri tem 

upošteva nastavitev Obračunaj obresti v šifrantu subjektov. 

Pri zbiranju podatkov polni tudi elektronske naslove, katerim bo poslan opomin za posamezen 

subjekt. V šifrantu kontaktnih oseb lahko navedete več oseb in program bo pri zbiranju podatkov 

zajel vse elektronske naslove, ki jih boste označili za pošiljanje opominov. 

Subjektom, k i  imajo izbran način  poslovanja e lektronsko in imajo vnešen elektronski 

naslov/naslove, lahko pošjete opomine po elektronski pošti s klikom na gumb Pošlji opomine. 

Subjekom, ki imajo označen način poslovanja papirno, pa jih lahko natisnete. 

Vsa zgodovina pošiljanja opominov se beleži in je na vpogled na posebnem zavihku. Vsako 

pošiljanje opominov pa se zabeleži tudi v Izterjavo. Tako imate tudi tam možnost pregleda, kdaj 

ste komu poslali opomin. 

Podroben in natančen opis modula Opomini bo tudi na naših spletnih straneh s pomočjo. 

Nazaj na kazalo 

– zbiranje kandidatov za pošiljanje opominov glede na poljubno število dni zamude po datumu

zapadlosti; 

– možnost tiskanja opominov na tiskalnik ali/in pošiljanje po elektronski pošti; 

– program vse to beleži, zato je omogočen pregled, kdaj in komu ste poslali opomin. 

Simon Klemen

Po raziskavi IDC Datalab po tržnem deležu na 
tretjem mestu 

Mednarodna analitska hiša IDC je objavila poročilo o trgu poslovne programske opreme v Sloveniji 

v letu 2010. Datalab je dosegel 8,6% tržni delež, kar nas uvršča na tretje mesto med ponudniki. 

Dobra uvrstitev Datalaba je odraz prevladujočega položaja na tržišču poslovnoinformacijskih 

sistemov v segmentu malih in srednjih podjetij. 

Poročilo tudi navaja, da so v letu 2010 še vedno bile vidne posledice krize, je bilo pa malo boljše v 

primerjavi z letom prej. Za prihodnost napovedujejo vse večjo pomembnost majhnih in srednje 

velikih podjetij za ponudnike poslovnih rešitev, ker je segment velikih podjetij že precej zasičen, 

pri manjših pa je še potencial za nove namestitve. Z izboljšanjem gospodarskih razmer bi naj tudi 

kupci iskali naprednejše funkcionalnosti, ki ustrezajo njihovim poslovnim procesom in ponudniki 

bodo temu morali slediti. Poročilo največjo rast napoveduje na področju poslovne analitike, saj ta 

uporabnikom omogoča boljši vpogled v delovanje njihovega podjetja, kar se je v tej krizi izkazalo 

kot ključno za pravočasno ukrepanje in preživetje podjetij. Datalab je ravno na teh področjih 

najbolj aktiven; številne nove funkcionalnosti lajšajo rutinska opravila, lastna poslovna analitika v 

PANTHEON-u pa je tudi nam razkrila, kje so luknje in kje je denar. 

Primož Rajbar 

Nazaj na kazalo 

Podelitev nagrad najboljšim predavateljem 
PANTHEON konference 

Nedavno smo na Datalabu podelili priznanja najboljšim predavateljem 6. PANTHEON konference 

(več  o  tem tud i  na  naši spletni strani), ki so j ih izbrali udeleženci konference z vestnim 

izpolnjevanjem anket (hvala vam za to!). 

Med prvih pet najboljših so se uvrstili: Blaž  Kos (Poslovni angeli Slovenije, Nataša Tovornik 

(Inspiris), Dare Rihter (Datalab), Branko Žunec (BMC Int.) in Borut Puklavec (Datalab). 

Na podelitvi smo s tremi prisotnimi nagrajenci - Blažem Kosem, Natašo Tovornik in Borutom 

Puklavcem strnili vtise o PANTHEON konferenci in začrtali poti prihodnjega sodelovanja. 

V imenu Datalaba še enkrat hvala vsem predavateljem PANTHEON konference za sodelovanje, za 

vašo energijo, znanje in izkušnje, ki ste jih delili z 250 udeleženci konference. 

 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

Video posnetki konference ter video navodila 

Spoštovani prijatelji PANTHEON-a! 

Video je danes zelo enostaven, vedno dostopen medij. Medij, po katerem vse pogosteje posegamo 

in ga potrebujemo. Verjetno ne mine dan, ko ne bi obiskali priljubljenega portala in si ogledali 

zanimivo smešnico, glasbeni video, novico, oddajo itd. 

V okviru Datalab Akademije tako dnevno bogatimo Video galerijo na Uporabniških straneh in 

gradimo novo televizijo PANTHEON TV. Znotraj medijskega »vročega« središča boste tako lahko 

poiskali izobraževalne vsebine – video navodila za PANTHEON, posnetke tečajev in najnovejše 

posnetke PANTHEON konference 2011, podjetniške vsebine in pr ičevanja ter vedno sveže 

PANTHEON novosti in nasvete, na katere vas redno opozarjamo v tedenskih novicah. 

Vljudno vas vabimo, da postanete oboževalci PANTHEON TV in da redno spremljate zanimive 

medijske vsebine. Obenem pa vas pozivamo, da nam pomagate soustvarjati video vsebine in tudi 

sami prispevate in pomagate uporabniški skupnosti. 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

Članki gostujočih avtorjev na Uporabniških 
straneh 

Na uporabniški strežnik na mesečnem nivoju dodajamo zanimive članke gostujočih avtorjev in 

tako z njihovo pomočjo krepimo Podjetniško enciklopedijo. Naša želja je, da bi se Vaše znanje, z 

našo pomočjo redno nadgrajevalo in se plemenitilo. 

Berete lahko iskrive članke s področja poslovnega komuniciranja in javnega nastopanja ge. Saše 

Einsiedler, izboljšate svoje vodenje s pomočjo ge. Nataše Tovornik iz podjetja Inspiris d.o.o., bolje 

računovodite s pomočjo nasvetov računovodskega servisa Zeus, se poslužujete mediacije v 

podjetju s pomočjo nasvetov Zavoda RAKMO in mnogo več. 

Pomagate pa lahko tudi vi. V kolikor vas sodelovanje zanima in bi želeli svoje znanje deliti s 

celotno PANTHEON skupnostjo nam pišite na vanja.cigoj@datalab.si. Odprtih rok bomo sprejeli 

vaše pisne prispevke in vam omogočili še večjo prepoznavnost. 

Berite nas! 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

Datalab na podjetniškem inkubatorju v 
Šentjurju 

V okviru projekta P isarna na netu smo v četrtek 23.6.2011 na Inkubatorju v Šentrjurju 

podjetnikom in obrtnikom predstavili kako pomembno je, da vodijo svoje poslovanje na sodoben 

način  in  kako lahko s  PANTHEON-om poenostavijo svoje delo in izmenjavo podatkov z 

računovodskimi servisi. Srečanja smo se udeležili na povabilo podjetja Ateconia, ki je skupaj z 

Inkubatorjem pripravil dogodek z namenom predstavitve projekta elektronskega izdajanja 

računov in potnih nalogov. Predavateljica Vanja Cigoj je poudarila katere so ključne nadzorne 

točke poslovanja, ki so v domeni posameznega podjetnika in na katerih področjih potrebujejo 

pomoč  računovodje. Za zaključek smo udeležencem postavili še nagradno vprašanje, da smo 

preverili kako pozorno so poslušali predavanje in z veseljem ugotovili, da so večino vsi poznali 

pravilni odgovor. 

 

Nazaj na kazalo 

Maja Fujan

PANTHEON in 44. reli po Srbiji  

Avto-moto zveza Srbije (AMSS) je od 24. do 26. junija 2011 organizirala že 44. reli po Srbiji, 

enega najbolj prepoznavnih avtomobilskih tekmovanj na tem območju. Na reliju je nastopil tudi 

Vladan Petrović v Subaru Imprezi WRX STI, ki je dobila majhen vizualni "popravek". Vladanu in 

njegovemu kopilotu Srdjanu Kondiću smo zaželeli čim boljšo uvrstitev, da bi tako čim više ponesel 

tudi naš napis PANTHEON. Zasedla sta zelo dobro 5. mesto. 

Reli je obsegal 15 hitrostnih preizkušenj, prvi dan na trasi Valjevo - Divčibare - Valjevo, drugi dan 

v okolici Beograda (Košutnjak, Lisović in Avala). Skupna dolžina poti je bila 565 km, od tega 201 

km preizkušenj. 

 

Primož Rajbar 

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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