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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Po 17 mesecih zares trdega dela smo dosegli drugo 

recesijsko točk o  o b r a t a  – po zaustavljanju padanja 

začenjamo ponovno rasti. Zasluge za to gredo celotni ekipi 

tako v Datalabu kot pri naših partnerjih. 

V  z ačetku tega obdobja smo imel i  težave  s  samim 

produktom, likvidnostjo in dobičkonosnostjo. Razvoj tako 

ogromnega produkta kot je PANTHEON zahteva svoj davek 

in v začetku smo ustvarjali skoraj 180,000€  negativnega 

denarnega toka na mesec. Zunanjim pretresom se je 

pridružila še osebna nesreča, saj sem v začetku decembra 

'09 trikrat zlomil hrbtenico in se za las izognil življenju 

tetraplegika. Po vrnitvi v Ljubljano je bi la potrebna 

temeljita reorganizacija, saj se je večina takratne uprave 

predala malodušju in bila tako bolj vzrok težav kot pa 

rešitev. Težko se je borit i, če soborci mečejo puške v 

koruzo in bežijo v navidezne varne oaze. Tromesečno 

»posteljno«  obdobje reorganizacije se je nadaljevalo v 

bitke z bankami, kjer so se pokazale vse pomanjkljivosti 

slovenske finančne industrije. Glede na moje prejšnje 

uvodnike verjetno tu ni kaj za dodati. Trg investicijske 

opreme, kamor spada PANTHEON, se je v letu 2009 

praktično ustavil. Zato je malenkostna rast, ki smo jo v 

preteklem koledarskem letu dosegli, še toliko več vredna. 
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E-novice v PDF obliki 

Danes že 6. mesec zaporedoma ustvarjamo pozitivni denarni tok. Zamenjana je celotna ekipa v 

računovodstvu in rezultati se kažejo v izboljšanem nadzoru nad denarjem. PANTHEON 5.5 smo 

stabilizirali do te mere, da se nam v razvoju ni potrebno več prilagajati dinamike »presenečenjem« 
v izvorni kodi – dediščino slabo vodenega razvoja. Zagotavljanje zanesljivosti delovanja je še 

vedno glavno težišče razvoja in z uvedbo nove generacije avtotestnega sistema smo naredili 

ogromno. 

Prodaja narašča in na mnogo trgih smo praktično edini poslovni softver, ki še najde nove 

uporabnike. In to s kakšnim tempom: pred tremi tedni smo dosegli 19.000 uporabnikov. V 

trenutku, ko to pišem, jih imamo 19.231 in do konca poslovnega leta konec junija moramo preseči 
številko 20.000. Uredili smo zaledne sisteme, zmanjšali birokracijo, prenovili uporabniški portal in z 

njim celoten koncept naše komunikacije z uporabniki. 

Prav na slednjem je potekal drugi najpomembnejši podprojekt – znižati obseg podpore, ki jo 

potrebuje uporabnik PANTHEON-a za uspešno delo s programom. Tudi o tem sem že obilno pisal in 

se ne bi ponavljal. 

Marčevski izid bo zadnji mesečni izid novega builda. Z aprilom prehajamo na kvartalne izboljšave, 

kar pomeni da bomo imeli več časa za zagotavljanje kvalitete. V novih buildih prihajajo nove 

funkcionalnosti, popravke napak pa bomo izdajali sprotno. V izdajah do konca leta nameravamo 

odpraviti dodatne nelogičnosti in redundance v izvorni kodi, kar pomeni da bo PANTHEON deloval 

bolj hitro in stabilno. Pri tem pa ne bomo zanemarjali funkcionalnosti, saj načrtujemo precej dolgo 

zaželenih izboljšav. 

Kombinacija finančne krize, recesije, interneta in globalizacije je ustvarila pogoj za poslovni orkan 

– mislim da celo za »perfect storm«,  ki bo vplival na vse nas. Razmere nas silijo v poglobljen 

razmislek ter drugačno ravnanje. Vrednote dela, inovativnosti, odkritega komuniciranja (pri čemer 

pojavljanje v časopisih niti najmanj ni prijetno), vlaganja v pomembne stvari in jasno »no retreat, 

no surrender«  filozofija je Datalab rešilo nevihte. Sedaj lahko izkoristimo nastale razmere 

(močnejše vetrove?) za plovbo hitreje od konkurence, ki večinoma šele (prepozno) razpenja 

nevihtna jadra. 

Še enkrat hvala za vašo zvestobo in razumevanje v tem težkem obdobju. Brez vas nam ne bi 

uspelo! In to je motivacija in odgovornost, da vam bomo v prihodnosti še bolje služili. Kajti služiti 
malim in srednjim podjetjem, da delajo bolje, je nadvse častno in nagrajujoče. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

P.S.: rezultati prinašajo zaupanje bank in privatnih investitorjev. Zato lahko dokapitalizacijo sedaj 

izvedemo na bistveno drugačnih temeljih kot pred nekaj meseci. Ni več  rešilna bilka, ampak 

energija za prihodnjo rast. Zakaj ne bi sodelovali v njej? Nenazadnje je Datalab ena redkih 

»neokuženih« delnic na ljubljanski borzi. 

Nazaj na kazalo 

Kam v shopping? Na Datalab Tržnico! 

 

Po obsežnem načrtovanju, razvoju, pogovorih in testiranju lahko končno najavimo Datalab Tržnico 

– spletno mesto PANTHEON uporabnikov in razvijalcev dodatnih rešitev. Tržnica je v zadnji fazi 

testiranja in bo na voljo v nekaj dneh na Uporabniških straneh https://usersite.datalab.eu/, vidna 

pa bo tudi na glavni spletni strani. 

S spletno tržnico želimo uporabnikom ponuditi na enem mestu možnost pregleda in celo nakupa 

vseh rešitev, ki jih za PANTHEON razvijajo naši Developer partnerji. Dobre predstavitve rešitev, 

standardiziran podporni mehanizem in urejen prodajni kanal z jasno definiranimi pravili bodo 

glavne prednosti Tržnice. 

Za več informacij spremljajte našo spletno stran in Uporabniške strani, lahko pa se tudi obrnete na 

developer@datalab.si. 

gal.kocar@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON video vodnik 

Ste se naveličali prebiranja besedila, ki vas v nekaj korakih, na nekaj straneh vodi do rešitve 

problema? Si ne znate predstavljati rešitve in raje povprašate kolege, da vam zadevo praktično 

pokažejo in razložijo? Imamo odlično rešitev za vas! Ponujamo vam dobrega prijatelja, ki ga boste 

lahko tudi 100-krat prosili za razlago in prikaz določene tematike. Ponujamo vam PANTHEON video 

vodnik! Vodil vas bo po področjih in smiselnih sklopih ter dopolnjeval vaše znanje preko video 

prikazov. 

Kako do PANTHEON Video Vodnika? Do video vodnika dostopate tako, da v PANTHEON-u 

izberete meni Pomoč in potem Poglej Video navodila ali preko Datalabovih uporabniških strani. 

Vpišete svoje uporabniško ime in geslo in se prijavite. 

Če  še nimate uporabniškega imena in gesla, se morate na uporabniške strani prijaviti neposredno 

iz PANTHEON-a. Kjerkoli v programu kliknite na ikono z vprašajem. Program vas bo avtomatično 

preusmeril na prijavni obrazec za uporabniške strani. Izpolnite prijavni obrazec in že ste dobrodošli 
član PANTHEON spletne skupnosti. 

Ste bili po ogledu zadovoljni? Smo izpolnili vaša pričakovanja? Prosimo vas, da si vzamete 

neka j  minut  in  i zpo ln i te  vpraša l n i k ,  k i  g a  n a j d e t e  v  p r i p o n k i ,  i n  g a  p ošl je te  na 

vanja.cigoj@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Datalab Akademija 

Razpisani so novi termini tečajev za mesec april. Vsi tečaji bodo potekali na sedežu podjetja 

Datalab d.d., Koprska 92, 1000 Ljubljana. 

Tečaji predvidoma trajajo 4 ure. Če imate lastne predloge in želje glede obravnavane tematike, 

vas prosimo, da nam to sporočite. 

Prijave na tečaj posredujte na vanja.cigoj@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

Termin Čas Naslov tečaja Cena brez DDV

6.4.2010 9:00 - 13:00 Izdelava zaključka leta v PANTHEON-u 129,00€

8.4.2010 9:00 - 13:00 Učinkovito delo s kadri in potnimi nalogi 89,00€

13.4.2010 9:00 - 12:00 Ne prezrite! Pravilna priprava obrazca M4 69,00€

15.4.2010 9:00 - 13:00 Napredno oblikovanje izpisov 129,00€

20.4.2010 9:00 - 12:00 Terjatve – nič več trn v peti 69,00€

22.4.2010 9:00 - 12:00
Odpravimo najpogostejše napake pri  
vodenju poslovanja

69,00€

Že 19.000 uporabnikov zaupa poslovanje 
PANTHEON-u 

Kljub neugodni gospodarski klimi se število PANTHEON uporabnikov še vedno povečuje: presegli 

smo mejo 19.000 uporabnikov! 

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 4.000 

uporabnikov pa smo pridobili v le 17 mesecih. 

Za vsak nadaljnji korak na poti do magične meje 20.000 uporabnikov smo pripravili jubilejne 

nagrade: 

•  19.250. uporabnik dobi brezplačno licenco in 1 leto brezplačnega osveževanja zanjo, 

•  19.500. uporabnik dobi brezplačno licenco in 2 leti brezplačnega osveževanja zanjo, 

•  19.750. uporabnik dobi brezplačno licenco in 3 leta brezplačnega osveževanja zanjo, 

•  20.000. uporabnik dobi brezplačno licenco in 4 leta brezplačnega osveževanja zanjo. 

 

Nazaj na kazalo 

Davčni obračun 2009 - III. del 

Pred nami je še tretji in zadnji del sestavka Davčni obračun 2009. V nadaljevanju bomo predstavili 

izvzemanje prihodkov, poslovanje s povezanimi osebami ter prenašanje in pokrivanje davčne 

izgube. 

IZVZEM PRIHODKOV 

a) Izvzem dividend in dohodkov podobnih dividendam (24. člen ZDDPO-2) 

Pri določanju davčne osnove se izvzamejo prejete dividende oz. drugi deleži iz dobička, vključno z 

dohodki, ki so podobni dividendam iz 74. člena ZDDPO-2 (razen skritih rezerv iz 74. člena, ki niso 

bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu), pod pogoji, da je izplačevalec: 

Zgoraj navedene določbe se nanašajo tudi za prejemnika nerezidenta, če je njegova udeležba v 

kapitalu oz. opravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi oz. posli, ki jih nerezident 

opravlja v ali preko poslovne enote v Sloveniji. 

b) Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev (25. člen ZDDPO-2)  

50% dobička doseženega iz odsvojitve lastniškega deleža v gospodarskih družbah, zadrugah in 

drugih oblikah organiziranja, se izvzame iz davčne osnove zavezanca (tudi izguba se ne prizna v 

višini 50%). 

Pogoja, ki morata biti izpolnjena sta, da je bil zavezanec imetnik poslovnega deleža, delnic ali 

glasovalnih pravic najmanj v višini 8% hkrati pa je čas trajanja te udeležbe najmanj 6 mesecev (v 

tem obdobju višina deleža ne sme pasti pod 8% - Pojasnilo DURS, št. 4200-89/2007-2, 24. 1. 

2008) ter je v tem obdobju nepretrgoma za poln delovni čas zaposloval vsaj eno osebo. 

Zgoraj navedene določbe se ne uporabljajo za dobičke iz naložb v lastniške deleže v gospodarske 

družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki imajo sedež  ali kraj dejanskega delovanja 

poslovodstva državah objavljenih na seznamu 

http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/Seznamdrzav020307DRUGIC2022008.pdf. 

c) Izvzem odhodkov 

Pri določanju davčne osnove po 24. in 25. členu ZDDPO-2, se z njimi povezani odhodki,ne priznajo 

v znesku enakemu 5% v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov. 

d) Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti – 27. člen ZDDPO-2 

Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona se prihodki iz opravljanja 

dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne 

osnove. V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 

nepridobitne dejavnost (Ur.l. RS 68/2009) je objavljeno, da se za nepridobitno dejavnost štejejo 

tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska javna 

sredstva. 

e) Izvzem prihodkov iz odpisa dolgov postopku prisilne poravnave – 28. Člen ZDDPO-2 

Prihodki iz naslova odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave, se v delu, ki se nanaša na 

oblikovanje rezerv po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, ne vključijo v davčno osnovo. 

PRENAŠANJE IN POKRIVANJE DAVČNE IZGUBE 

Davčna izguba se lahko prenaša neomejeno v naslednja obdobja razen nekaterih izjem (npr. pri 

spremembi lastništva). 

Davčno osnovo tekočega leta pa zmanjšujemo z davčnimi izgubami iz preteklih obdobij najprej z 

izgubo starejšega datuma ter največ do višine davčne osnove. 

Če se v davčnem obdobju lastništvo v kapitalu ali glasovalnih pravic spremeni za več  kot 50% 

glede na stanje na začetku davčnega obdobja in zavezanec dve leti pred spremembo lastništva ali 

dve leti pred ali po bistveno spremeni dejavnost, prenašanje izgub iz preteklih obdobij ne velja za 

izgube nastale v letu spremembe lastništva ali pred njim. 

POSLOVANJE S POVEZANIMI OSEBAMI 

Poslovanje s povezanimi osebami je opredeljeno v 16.,17. In 18. členu ZDDPO-2 ter 16. členu 

ZDOH-2 (metod v Pravilniku o transfernih cenah Ur. l. RS 114/06) in sicer: 

Praviloma povezanim osebam rezidentom ni potrebno povečati oz. zmanjšati davčne osnove, 

razen če eden izmed njiju v davčnem obdobju izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih 

obdobij (mora biti izkazana v davčnem obračunu pod Zap.št.15.3.), plačuje davek po stopnji 0% 

oz. stopnji nižji od 21% (za leto 2009) ali je oproščen plačevanja davka po ZDDPO-2. 

Veliko uspehov pri pripravi davčnih obračunov. 

Klara Koželj, davčna svetovalka 

Nazaj na kazalo 

– zavezanec za davek po ZDDPO-2; ali 

– za davčne namene zavezanec rezident v državi  članici EU za enega od davkov, v zvezi s

katerim se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz

različnih držav članic EU. Za zavezanca se ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima

možnost izbire obdavčitve; ali 

– zavezanec za davek od dohodka oz. dobička, ki pa ni rezident države (oz. v primeru poslovne

enote, se le ta ne nahaja v državi), v kateri je stopnja obdavčitve dobička družb nižja od

12,5% t e r  j e  t a  d ržava  navedena  na  seznamu,  k i  ga  ob jav l j a ta  MF  te r  DURS

(http://www.mf.gov.si/slov/dav_car/Seznamdrzav020307DRUGIC2022008.pdf). 

– poslovanje povezanih oseb v mednarodnih transakcijah je opredeljeno v 16. členu ZDDPO-2; 

– poslovanje povezanih oseb v domačih transakcijah pa v 17. člen ZDDPO-2. 

Ateconia Davčna hiša d.o.o. 

Spletna stran: www.ateconia.si

Odgovorna oseba: Klara Koželj

Telefon: 080 88 16 

Osveževanje PANTHEON-a 

Za optimalno delovanje PANTHEON-a je pomembno, da imate sklenjeno osveževalno pogodbo. S 

sklenjeno pogodbo vam zagotavljamo, da je program v skladu z zakonodajnimi spremembami, 

vključene pa so tudi nove funkcionalnosti in izboljšave programa. 

Od meseca aprila dalje boste teden dni pred iztekom obdobja, za katerega imate sklenjeno 

osveževanje, dobili obvestilo s strani Datalaba in priložen račun za letno osveževanje, ki ga lahko 

poravnate v enkratnem znesku oz. na največ 4 obroke. 

Brezskrbno osveževanje 

Od meseca aprila dalje imate možnost avtomatskega podaljšanja letne osveževalne pogodbe. 

Več informacij na prodaja@datalab.si. 

prodaja@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

ABC skupinskega dela (3. del) 

Ste tudi vi pisarniški suženj? 

Včasih so sužnji prelagali kamenje, danes pa…? 

Danes seveda nimamo več  sužnjev. Vendar se v pisarnah včasih počutimo, kot da smo sužnji 

dokumentov. Dokumente moramo kar naprej, iz dneva v dan, iskati, dopolnjevati, primerjati, 

shranjevati, kopirati, pošiljati... 

Če se nam rezultati te študije zdijo pretirani, lahko poskusimo oceniti sami. Pri oceni bodimo 

nalaš č  skromni. Če moramo vsak dan poiskati samo deset dokumentov in za to povprečno 

porabimo 3 minute (saj veste, da včasih iščemo kak presneti dokument tudi pet, deset ali več 
minut), znese to najmanj pol ure na dan. In to je res minimalni izračun. Kar pomeni, da prav 

gotovo porabimo 6%–10% svojega časa samo za iskanje dokumentov. Za kakšne nepotrebne 

stvari gre naš dragoceni čas. 

Koliko dokumentov se pri vas založi? 

o prej omenjeni študiji se v podjetjih izgubi ... 

Zaradi omejenega prostora v novicah si lahko nadaljevanje tega članka preberete tukaj. 

Nazaj na kazalo 

Koliko dokumentov imate v podjetju? 

V podjetjih se sploh ne zavedamo, koliko dokumentov

letno obdelamo. Na primer, v zelo malem podjetju, ki

povprečno sprejme 5 dokumentov dnevno po navadni

pošti, 10 po e-pošti, še polovico toliko pa jih ustvarijo

v samem podjetju, znese letno število dokumentov

preko 5.000. Dokumente v podjetjih torej štejemo v

deset tisočih, sto tisočih, celo v milijonih. 

Koliko časa porabite za delo z dokumenti? 

Zaradi velike količine dokumentov,  k i  se je  pr i

vsakdanjem delu niti ne zavedamo, tudi nimamo

občutka, koliko časa porabimo za delo z dokumenti.

Študija podjetja Cooper’s and Lybrand iz leta 1998 je

pokazala, da je 80% spomina podjetja (pogodbe,

zapisniki, poročila, dopisi, soglasja, projektni plani...)

v dokumentih. In da zaposleni v pisarnah porabijo

50% svojega časa za iskanje informacij in samo 5-

15% časa za njihovo branje. 
Imate tudi vi kdaj takšen občutek? 

Nasvet meseca v sodelovanju s partnerjem - 
založbo Verlag Dashöfer 

Prejemnica materiala 

Ko naročnik prevzame material, ob tem praviloma podpiše in prevzame izvod dobavnice. 

Dobavnica ni knjigovodska listina, ker dokazuje samo to, da je dobavitelj predal, naročnik pa 

prevzel pošiljko materiala. Pri tem niti ni potrebno, da je na dobavnici zabeležena vrednost 

materiala. 

Na osnovni dobavnice in možnega komisijskega pregleda prevzetega materiala se izdela 

prejemnica materiala. Prejemnica materiala vsebuje tudi znane odvisne stroške nabave, kot so 

na primer prevoz, carine in druge uvozne dajatve ter DDV, ki ga ne moremo vključiti v vstopni 

DDV. 

Prejemnica mora vsebovati najmanj sledeče podatke: 

•  datum prevzema, 

•  vrsta in šifra materiala, 

•  količina in cena materiala, 

•  odvisne stroške nabave, 

•  predpisane dajatve, 

•  celotna vrednost prejete pošiljke, 

•  dobavitelj, 

•  ime in podpis skladiščnika, ki je prejemnico sestavil. 

Na osnovi prejemnice v računovodstvu evidentirajo prejem materiala v ustrezne temeljne knjige 

(dnevnik in glavno knjigo) iz pomožne knjige materialnega knjigovodstva. 

Priloge k prejemici 

Zaradi tega je potrebno k prejemnici kot temeljni knjigovodski listini priložiti tudi druge listine, ki 

dodatno pojasnjujejo podatke na prejemnici, kot so zapisnik o prevzemu materiala, dobavnica, 

tovorni list, carinska deklaracija in podobno. 

Primer: 

Podjetje Janezxx d.o.o. se ukvarja z izdelovanjem poslovnih rokovnikov in koledarjev. Na osnovi 

ocene prodaje iz preteklih let in načrtovane proizvodnje rokovnikov, so pri dobavitelju Micka d.o.o. 

naročili 1.200 zavitkov pol papirja po 1.500 DE na polo. Za prevoz od dobavitelja do skladišča so 

najeli domačega avtoprevoznika, ki je pošiljko dostavil 12.julija 20x5. Ob prevzemu so podpisali 

dobavnico za celotno pošiljko. Po razpakiranju pošiljke so ugotovili, da je bilo 100 zavitkov 

poškodovanih pri prevozu v skladišče. Na osnovi znanih podatkov so sestavili prejemnico z 

naslednjimi podatki: 

 

Izvod prejemnice pošljejo v računovodstvo, kjer podatke vnesejo v poslovne knjige. 

Več  koristnih nasvetov in navodil boste našl i v priročniku Praktični vodič  po računovodstvu, 

oziroma njegovi ONLINE verziji.  Če si  želite ogledati online verzijo priročnika, napišite nam na 

narocila@dashofer.si in prejeli boste geslo za brezplačni dostop. 

Nazaj na kazalo 

Vir: priročnik Praktični vodič  po računovodstvu založb e  Verlag

Dashöfer, d.o.o. 

Reorganizacija razvoja 

Da bi lahko skrbeli za kvalitetno kodo in posledično stabilen PANTHEON, smo poleg politike novih 

verzij prevetrili razvojni proces z namenom večje kakovosti naših storitev (navajamo samo nekaj 

primerov): 

borut.puklavec@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

– uvajamo kvartalno preverjanje znanja PSS-ov:  PSS-i (product support services –
podporniki podpornikov & partnerjev v posamezni državi) so tisti, ki z doslednim testiranjem

lahko veliko pripomorejo k stabilnosti in odpravi napak PANTHEON-a; da bi zagotovili najvišjo
kvaliteto te dejavnosti, bomo kvartalno preverjali znanje PSS-ov o spremembah, ki so se

zgodile v PANTHEON-u; 

– uvajamo uradne ure PM-ov: ker PM-i (Product managerji – direktorji posameznega področja
v PANTHEON-u) skrbijo za celovitost posameznega dela PANTHEON-a oz. so odgovorni za

delovanje in kvaliteto, so motnje njihovega delovnega in miselnega procesa velikokrat

posreden vzrok za napake v programu; da bi se temu izognili, smo uvedli uradne ure PM-ov, ko

bodo za PSS-e na voljo v živo, prek telefona ali Skypa, vsa ostala komunikacija z njimi pa bo

potekala strogo po ostalih ustaljenih poteh (HelpDesk in e-mail), ki ne povzročajo motenj v

procesu; 

– uvajamo sestanke programerjev: koordinacija, izmenjevanje dobrih praks, reševanje

zahtevnih primerov so samo nekatere izmed dejavnosti, ki bodo potekale na rednih sestankih

programerjev; vse to bo nedvomno vplivalo na večjo usklajenost in kvaliteto kode PANTHEON-

a. 

Novosti v ZEUS-u za build 554601 

V tem buildu so izšla napovedana nova predpripravljena računovodska poročila nadzorne plošče, 

ki smo jih razvili v sodelovanju s podjetjem APO Vizija. Gre za predpripravljena poročila, 

sestavljena iz gradnikov nadzorne plošče (grafov, tabel, števcev itd.) ter klasičnih PA izpisov. To 

so poročila, ki jih bodo lahko računovodski servisi (ali uporabniki sami) opremili z dodatnimi 

razlagami in komentarji ter nastavili (lahko avtomatično) pošiljanje ciljnim osebam v različnih 

formatih (word, .pdf, html). Dodali smo 3 nova poročila: 

•  Računovodsko poročilo - tedensko, 

•  Računovodsko poročilo - mesečno, 

•  Računovodsko poročilo – letno. 

Več o vsebini poročil: http://help.datalab.si/p55/default.asp?URL=008796.html. 

Hkrati z novimi poročili smo dodali 24 novih predpripravljenih gradnikov, ki se seveda lahko 

uporabijo tudi v drugih poročilih ter na poljubnih nadzornih ploščah. 

Simbolični prikaz urejanja ter samega poroč ila nadzorne ploš če v obliki .pdf 

 

 

borut.puklavec@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Pridružite se nam 

Datalabova ekipa je ambiciozna, inovativna in zavezana k ciljem, saj si želimo razviti najboljši 
poslovnoinformacijski sistem na svetu. Če ste najboljši tudi vi in če  želite, da vaše delo nekaj 

pomeni, potem vas vabimo, da se nam pridružite. 

Trenutno prosta dela: 

•  komercialist za računovodstvo M/Ž 

•  Delphi programer M/Ž 

•  skrbnik in razvijalec za področje podatkovnih baz (M/Ž) 

Prijave zbiramo na zaposlitev@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

UG srečanja – srečanja uporabnikov, partnerjev 
in Datalaba 

Kaj so srečanja UG? 

To so srečanja, ki se dogajajo pri nas, na Datalabu (Koprska 92, Ljubljana), in so namenjena 

druženju vseh, ki jih zanima posamezno področje PANTHEON-a. 

Zberemo se razvijalci, podporniki in nenazadnje uporabniki posameznega področja ter debatiramo 

o svojem področj u .  Čeprav srečanje praviloma vodi produktni vodja področja ,  ne gre za 

predavanje, temveč  za izmenjavo informacij, kjer so prav izkušnje in mnenja uporabnikov tista, 

katerim dajemo največji poudarek. Zadnji del srečanja, ki ga imenujemo PPP (pogovor ob pici in 

pivu), pa je še posebej namenjen sproščeni izmenjavi mnenj. 

Datume UG srečanj ter e-poštne naslove, na katere se lahko prijavite, najdete v spodnji tabeli. 

Srečanja se pričnejo ob 10:00. 

Nazaj na kazalo 

Datum Začetek Naslov Voditelj

16. 4. 
2010

10:00
HFUG - Hefaist (proizvodnja: kosovnice, planiranje, delovni 
nalogi ipd.)

Sonja Gros

21. 4. 
2010

10:00

ZEUG - ZEUS (poslovna analitika, planiranje, nadzorne 
plošče ipd.) 
PAUG - PANTHEON splošno (Administratorska konzola, setup, 
lokalizacije, OTOS ipd.) 
ARUG - Ares (razvojno okolje, integrirano v PANTHEON) 

Borut 
Puklavec

Dare Rihter

Oddaja AJPES bilanc v PANTHEON-u (verzija 
554601) 

Pripravili smo vzorce bilančnih izpisov za podjetja, samostojne podjetnike, društva in neprofitne 

organizacije zasebnega prava. Vzorčni bilančni izpisi se nahajajo na našem FTP strežniku. 

Za podjetja 

•  bilanca stanja: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/BS/ 

•  izkaz poslovnega izida: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/IPI/ 

•  izkaz bilančnega dobička oz. izgube: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/IBDI/ 

•  bilanca stanja – podatki do tujine: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/BSTujina/ 

•  izkaz poslovnega izida – podatki do tujine: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/IPITujina/ 

Za samostojne podjetnike 

•  bilanca stanja: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaSP/PA_BS/ 

•  izkaz poslovnega izida: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaSP/PA_IPI/ 

Za društva 

•  bilanca stanja: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDrustvo/PA_BS/ 

•  izkaz poslovnega izida: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDrustvo/PA_IPI/ 

Za neprofitne organizacije zasebnega prava 

•  bilanca stanja: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaNOZP/PA_BS/ 

•  izkaz poslovnega izida: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaNOZP/PA_IPO/ 

Pred uvozom bilanc s FTP strežnika poskrbite za varnostno kopijo obstoječih bilanc. 

V kolikor ste svoj kontni načrt prilagodili svojim potrebam, morate ustrezno prilagoditi tudi bilančne 

izpise oz. ustrezno popraviti bilančne formule. 

Priprava XML datoteke neposredno iz programa PANTHEON 

Modul Denar | Obračuni | Letno poročilo za AJPES smo ustrezno prilagodili, da je mogoč izvoz 

podatkov neposredno v XML datoteko. 

Dodali smo dva zavihka. Na zavihku Nastavitve izvoza v Excel lahko izbirate med štirimi 

organizacijskimi oblikami, za katere želite izdelati XML datoteko. Podatki, ki jih boste tu vnesli, se 

bodo zapisali tudi v XML datoteko. Glede na posamezno organizacijsko obliko so na voljo različne 

izbire. 

 

V naslednjem koraku na zavihku Osnovni pogled izberete bilančna poročila, ki bodo vključena v 

pripravo XML datoteke. Najobširnejša je izbira bilančnih poročil za gospodarske družbe, kjer lahko 

izbere pet bilančnih poročil, za ostale organizacijske oblike sta na voljo 2 bilančni poročili. 

 

XML datoteko boste izdelali s klikom na gumb Izvoz za AJPES (XML). 

Prenos podatkov iz programa PANTHEON v AJPES XLS datoteko 

V kolikor ste navajeni ročno vnašati podatke v AJPESovo Excel datoteko, smo letos omogočili, da 

podatke s klikom na gumb Izvoz v Excel prenesete v Excelovo datoteko, ki ste jo z AJPESovih 

spletnih strani prenesli v svoj računalnik. 

Z nadgradnjo so za gospodarske družbe že pripravljene nastavitve za prenos v definirane celice 

Excelovega delovnega lista. 

Te nastavitve se nahajajo na zavihku Nastavitve izvoza v Excel. Za posamezen AOP je 

naveden ime lista, stolpec in vrstica na tem listu (za tekoči in prejšnje leto). Nastavitve lahko po 

potrebi popravite. Pred izvozom v Excel morate še izbrati pot do AJPES-ove Excel datoteke. 

 

Ob kliku na gumb za izvoz v Excel bo program izbrano Excel datoteko napolnil s podatki in jo 

odprl. Excelovo datoteko nato ustrezno popravite glede na notranje kontrole v tej datoteki in 

kreirajte XML datoteko. 

Tabelo nastavitev izvoza v Excel je mogoče urediti in izvoziti v zunanjo datoteko ali na druge baze 

na strežniku, saj se tabela nahaja v administratorski konzoli (Nastavitve | Program | 

Administratorska konzola | Podatkovna baza | Uvoz/izvoz podatkov)  med možnimi 

tabelami za uvoz in izvoz podatkov. 

 

Za d.o.o. so podatki se podatki pojavijo z nadgradnjo, za ostale oblike pa so na FTP strežniku 

datoteke, ki jih lahko uvozite v program. 

•  za samostojne podjetnike: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaSP/tDE_BalanceToExcel.vtd 

•  za društva: ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDrustvo/tDE_BalanceToExcel.vtd 

•  za neprofitne organizacije zasebnega prava: 
ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaNOZP/tDE_BalanceToExcel.vtd 

V primeru, da bi ponovno rabili datoteko za d. o. o.: 

ftp.datalab.si/sifranti/BilanceZaDOO/tDE_BalanceToExcel.vtd 

simonk@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. 

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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