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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Še nekaj dni nas loči od vsakoletne PANTHEON konference. 

Slovenska je vedno prva in na njej predstavimo poudarke, 

narejene v zadnjem letu, ter tematiko, ki nas bo spremljala 

v naslednjem. 

Letošnji program se vrti okoli podjetništva v krizi. Na kaj 

moramo paziti, kje nam PANTHEON pri tem lahko pomaga. 

K sodelovanju smo povabili znane avtorje iz posameznih 

področij, da bi vam podali čim bolj relevantne informacije. 

Glede na najnovejše  »darilo«  glede umika 66.a člena nas 

čaka tudi nova epizoda soap opere »Spremljanje DDV-ja«, 
saj po stari  navadi naša l juba država spet spreminja 

zakone za nazaj. 

Cel kup tehničnih novosti čaka na masovno uporabo. Od 

dokumentno/arhivskih sistemov ki z novim univerzalnim 

vmesnikom dobivajo popolnoma nov nivo funkcionalnosti, 

elektronska izmenjava dokumentov kaže, da bo zaživela in 

predvidevam, da bo z vpeljavo e-izmenjave računov z 

državo (zahteva MF, prilagoditev MFERAC že poteka), taka 

praksa postala stalnica tudi med malimi podjetji. 
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Na kaj morajo biti podjetniki 
pozorni pri pridobivanju 
nepovratnih EU sredstev 

User Site novosti 

PANTHEON TV 

Novosti v PANTHEON-u 

E-novice v PDF obliki 

Vzporedno s temi temami bomo gostili tudi posebno linijo računovodenja v kmetijstvu, kjer 

predstavljamo rešitev PANTHEON FA, ter rešitev za veterinarje. 

Skratka, pestra konferenca in če še niste prijavljeni, priporočam hitro reakcijo. Se vidimo na 

PanCon-u!  

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

 

Generalni sponzor 

 

Sponzorji 

 

Gostujoči predavatelji 

 

Iskreno vabljeni! 

Nazaj na kazalo 

Ne zamudite! Še nekaj dni za prijavo. 

Kotizacija: 49,50 EUR + DDV 

15 EUR od kotizacije bo namenjeno otrokom Mladinskega doma Malči Beličeve  

– skupaj jih bomo popeljali na morje. 

Program 

Prijava 

Vanja Cigoj 

S priporočilom PANTHEON-a do iPada 

Vsi uporabniki, ki širite svoje izkušnje s PANTHEON-om in ga priporočate drugim, 

boste za svoje delo še posebej nagrajeni. 

Od vseh, ki nam boste preko navedene povezave priporočili svoje poslovne partnerje in znance, 

za katere mislite, da bi jim PANTHEON olajšal poslovanje, bomo izžrebali srečnega nagrajenca, ki 

bo dobil iPad 2. Pogoj je, da to podjetje, kateremu ste priporočili PANTHEON, kupi 

licenco ali se odloči za PANTHEON Gostovanje. 

Obrazec za priporočilo 

V sklopu nagradne igre imate čas, da oddate priporočilo do 31. maja. Žrebanje bo v četrtek 

28.6.2012. 

Pravila nagradne igre 

Dodatne ugodnosti 

Vsak, ki priporoči nakup programa PANTHEON, je nagrajen z 10% od licenčne vrednosti 

PANTHEON-a, ki ga podjetje kupi na podlagi vašega priporočila. Znesek lahko uporabite za vrsto 

bonitet in dobropisov, s čimer prihranite stroške oziroma zaslužite. 

V primeru priporočila PANTHEON gostovanja pa vam priznamo 20% vrednosti mesečnega 

najema licenc novega uporabnika za obdobje enega leta. 

Več informacij na prodaja@datalab.si ali na 01 252 89 50. 

Nazaj na kazalo 

– Organizator nagradne igre je Datalab SI d.o.o. 

– V  žrebanje bodo vključeni vsi PANTHEON uporabniki, ki bodo priporočili program preko 

http://www.datalab.si/partnerji/priporocite-pantheon/ svojim poslovnim partnerjem in znancem, 

le-ti pa bodo PANTHEON kupili oz. se odločili za Gostovanje (mesečni najem). 

– V sklopu nagradne igre imate čas, da oddate priporočilo do 31. maja. Žrebanje bo v četrtek 

28.6.2012. 

– Nagrajenec bo obveščen po pošti, nagrada pa se prevzame na sedežu podjetja Datalab SI 

d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana. 

– Nagrada: Apple iPad 2, izplačilo v denarju ni možno. 

Maja Fujan 

Sprememba zakona o DDV 

V Uradnem listu 38/12 je objavljena sprememba zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F), 

ki posega v odbitke DDV. 

Glede na spremembo bomo popravili obračun DDV tako, da bo program račune, ki so bili 

neuveljavljeni po 66.a členu, upošteval (prijavil kot odbitne) v davčnem obračunu za maj (oziroma 

pri tromesečnem obračunu v obračunu za junij). 

Popravek bo izdan s popravkom verzije 55.56.33 okoli 11.6. ter z redno verzijo 55.57.00, ki bo 

izšla 19.6.2012, tako da boste imeli dovolj časa tudi tisti, ki prijavljate Rekapitulacijsko poročilo 

RPO. 

Ker kar nekaj detajlov še ni jasnih in čakamo pravilnik (npr. kako narediti preseke, kako predati 

na eDavke ipd.), bo verjetno potrebnih še nekaj popravkov po izidu zato vas prosimo, da pozorno 

spremljate naša obvestila. 

Pripenjamo tudi uradno obvestilo glede datumov poročanja. 

S spremembo ZDDV-1F, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 38/12 in je začela 

veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, je črtan 66.a člen ZDDV-1 ,  s  čimer je 

ukinjeno omejevanje pravice do odbitka DDV v pr imerih, ko davčni zavezanec, 

identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja 

preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno ter neplačanega 

računa ne vključi v sistem obveznega pobota po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri 

plačilih. 

V prehodnih določbah ZDDV-1F je določeno, da davčni zavezanec, ki v skladu s 66.a členom 

ZDDV-1  še ni uveljavil odbitka DDV, lahko DDV odbije v skladu s 67. členom ZDDV-1. Ta 

davčni zavezanec odbitka DDV ne more uveljaviti prej kakor v obračunu DDV za davčno 

obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati, torej v obračunu DDV za mesec maj 2012 (oz. 

trimesečni za obdobje april-junij 2012). 

Sprememba ZDDV-1 ne pomeni popravkov obračunov DDV, torej ne bo treba popravljati 

obračune DDV od marca 2011, ampak boste DDV, ki ga niste odbijali, lahko vključili v tekoči 
obračun DDV (od meseca maja 2012 naprej). 

Generalni davčni urad Ljubljana 

Nazaj na kazalo 

Klavdija Kopač Zagožen 

Na kaj morajo biti podjetniki pozorni pri 
pridobivanju nepovratnih EU sredstev 

Pri pripravi uspešnega projekta s katerim kandidiramo na razpisih za nepovratna sredstva je 

najpomembnejša ideja, ki jo hočemo realizirati in cilji, ki jih hočemo s projektom doseči. Na 

razpise naj se ne bi prijavljali samo zaradi tega, da pridemo do »nepovratnih« sredstev, ampak s 

konkretno idejo, katere realizacija nam bo koristila pri poslovanju in razvoju podjetja. 

Pri postavljanju ciljev ne bodimo preveč  optimistični in ambiciozni, saj nam se lahko nerealno 

postavljeni cilji hitro maščujejo in bomo zaradi nedoseganja rezultatov, ki smo jih napisali v 

prijavnico prisiljeni sredstva vračati skupaj z zamudnimi obrestmi. Podrobno moramo preučiti 
razpis in projekt pripraviti v skladu z pogoji ter opis našega projekta prilagoditi kriterijem, na 

podlagi katerih bo izvedeno ocenjevanje. Potrebno je spoznati tudi širše okvirje in cilje, ki jih 

zasleduje določen razpis (državne in evropske strategije razvoja in podobno). 

Pri pripravi prijave moramo natančno slediti navodilom za pripravo dokumentacije, saj je za 

izločitev iz nadaljnjega ocenjevanja včasih dovolj že napačno naslovljena kuverta v kateri smo 

poslali prijavo ali pa pomanjkljivo izpolnjeni podatki o podjetju prijavitelja. 

Podjetniki imajo o razpisih in nepovratnih sredstvih velikokrat napačno predstavo, v smislu, da se 

to tega denarja pride zelo enostavno in je postopek končan, ko pride denar na podjetnikov 

transakcijski račun. Nepovratna sredstva imajo prav tako svojo ceno, ki jo moramo plačati bodisi 

zunanjemu strokovnjaku ali pa so to stroški našega dela in zaposlenih v podjetju (pisanje 

prijavnice, zbiranje dokumentacije, pisanje poroči l, dodatne računovodske evidence v času 

izvajanja projekta in tudi še nekaj let po zaključku projekta). 

Pri nepovratnih sredstvih je zelo pomembna višina sofinanciranja, ki je pogojena z različnimi 

oblikami državne pomoči. Podjetje mora preveriti ali pridobljena nepovratna sredstva iz enega vira 

omogočajo ponovno kandidiranje na drugih razpisih, saj lahko zelo hitro pridemo v situacijo, da 

posamezne aktivnosti financiramo s pomočjo različnih razpisov in obstaja nevarnost dvojnega 

financiranja. V tem primeru pa bomo prisiljeni vračati del ali vsa pridobljena sredstva. 

Zavedati se moramo, da z uspešno prijavo še nismo prišli do denarja. Dobili smo samo priložnost, 

da odobrena sredstva uspešno izkoristimo. Kvalitetna izvedba načrtovanega projekta, striktno 

spoštovanje navodil (posebej glede upravičenih stroškov v projektu in pravi l  f inančnega 

spremljanja) je najpomembnejši element, ki se ga moramo zavedati že ob prijavi. 

Nazaj na kazalo 

Podjetje Data d.o.o. vsem zainteresiranim nudi pomoč  in svetovanje pri pripravi 

razpisne dokumentacije za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev 

in pri vodenju projektov. Izkoristite priložnost in s sodelovanjem na razpisih 

poiščite nove poslovne priložnosti in pridobite nepovratna sredstva! Pokličete nas 

lahko na 01/6001 525. 

Udeležite se lahko tudi našega brezplačnega izobraževanja Nepovratna sredstva – 

aktualno!, kjer boste izvedeli vse o razpisih. 

Avtor: Roman Medved 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

User Site novosti 

U-site ves čas diha z vami... 

...in vam tokrat predlaga, da si zapolnite deževne pomladne popoldneve s čim tako koristnim, kot 

je denimo brskanje med zanimivimi prispevki v Podjetniški enciklopediji, med katerimi naj 

izpostavimo dva najnovejša :  Veste za koga, ki bi ga med javnim nastopanjem pojedel lev? 

svetovalke za javno nastopanje in direktorice podjetja Heliopolis,  Saše Einsiedler in na članek 

Nataše Tovornik, svetovalke za javno nastopanje in direktorice podjetja Inspiris: Vodja kot član 

tima. 

Glede novosti v PANTHEON-u si preberite več o enostavni povezavi z vašim računovodjem, 

vse privržence video vsebin pa vabimo k ogledu Ares internacionalnega boot campa, Brčko, Bosna 

in posnetkov aprilskih tečajev v okviru PANTHEON TV. 

Ne nazadnje pa se na U-siteu lahko pohvalimo tudi z nekaterimi tehničnimi novostmi; v kratkem 

boste imeli možnost glasovati za novosti v PANTHEON-u, na HelpDesku boste ob zaključku 

zahtevka avtomatično prejeli elektronsko pošto o obračunanih urah ali obvestilo o brezplačni 

podpori, nov grafični urejevalnik besedil pa vam odslej omogoča lažje dodajanje informacij v 

wiki. 

Se vidimo na U-siteu! 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel 

PANTHEON TV 

Spoštovani prijatelji PANTHEON-a! 

V okviru Datalab Akademije mesečno dopolnjujemo Video galerijo na Uporabniških straneh in 

skupaj ustvarjamo interno »televizijo« PANTHEON TV. 

Znotraj medijskega »vročega« središča si lahko ogledate video navodila za PANTHEON, posnetke 

tečajev in konferenc, podjetniške vsebine in pričevanja ter PANTHEON novosti in nasvete. 

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

medijske vsebine. 

Novo: Vse razvojnike v Aresu vabimo k ogledu posnetkov Ares internacionalnega boot campa v 

Brčkem. Video posnetki zajemajo praktične primere v Aresu. Predavanje je v hrvaškem jeziku. 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj 

Novosti v PANTHEON-u 

Nekaj drobnih izboljšav v modulu Denar 

Poleg drugih (večjih) izboljšav v programu bosta v junijskem buildu tudi dve manjši, in sicer: 

•  možnost določitve tuje valute pri knjiženju deviznih bančnih izpiskov (opomba št. 32347) in 

•  šifrant za opombe na temeljnici (opomba št. 29683). 

Ker izid večjih opomb ponavadi pospremimo z kar nekaj rompompompa (video navodili, posebnimi 

predstavitvami itd.), manjše ostanejo neopažene pri uporabnikih. Da se enako ne bo zgodilo tudi s 

tema dvema izboljšavama, sta v nadaljevanju na kratko predstavljeni. 

Kar nekaj uporabnikov je pr i  ročnem knjiženju deviznih bančnih izpiskov pogrešalo 

možnost, da bi ob vnosu nove pozicije na temeljnici privzeto bila izbrana valuta, ki je na bančnem 

izpisku. Zato smo možnost izbire valute v šifrantu vrst dokumentov za uvoz izpiskov dopolnili tako, 

da se izbrana valuta samodejno vnese ob vnosu nove pozicije pri knjiženju bančnega izpiska. 

Predpogoj je, da je konto v kontnem načrtu označen, da je devizni konto ali da se ne izvaja 

kontrola, ali je ali ni devizni konto. 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1141 

 

Po novem boste pri ročnem knjiženju lahko izbirali tudi med opombami, ki jih boste vnesli v ločen 

šifrant. Z desnim klikom na naziv enega od stolpcev na temeljnici boste izbrali polje Opomba 

šifrant in ga dodali med že vidne stolpce. V novem stolpcu se samodejno prikazuje enaka vsebina 

kot v polju Opomba. Ima pa to novo polje nekaj novih lastnosti. Če dvokliknemo na polje, se 

odpre Šifrant opomb za temeljnico. Tu lahko vnesemo svoje opombe, ki jih bomo potem izbirali iz 

spustnega seznama na tem polju. 

 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=420 

Vrstni red prikaza dokumentov v navigatorju – dodatna nastavitev 

Osnovno privzeti vrstni red prikaza dokumentov v navigatorju je urejen oglede na stolpec 

»Številka« v naraščajočem vrstnem redu (od najstarejših dokumentov proti najnovejšim), kot 

je bilo to v vseh verzijah programa pred marcem 2012. 

Dodatna uporabniška nastavitev »Prikaz dokumentov v navigatorju razvrsti padajoče« 
omogoča, da se prikaz dokumentov v navigatorju prikazuje v padajočem vrstnem redu glede 

na stolpec »Številka«  (od najnovejših dokumentov proti najstarejšim), kot je bilo to privzeto v 

verzijah po marcu 2012. Uporabljena nastavitev je privzeta za vse dokumente in uporabnike 

programa. 

 

Nasvet: Na opisani način si lahko tako uporabnik sam nastavi, katera možnost mu bolj ustreza. 

Podrobnejša navodila za uporabo navedene vsebine 

Nazaj na kazalo 

Simon Klemen 

Boštjan Artnik 

 

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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