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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

V teh uvodnikih se počasi že sam sebi zdim kot papagaj: 

pridite na Uporabniške strani. S spet spremenjenim 

designom (nikjer se toliko ne učimo od vas kot prav na U-

Site-u) in res kul funkcijo: podobne vsebine. Kaj je to? 

Recimo da gledate navodila za DDV. Pa želite pogledati 

filme iz tega poglavja – na toolbaru imate menu za to. Ali 

pa preveriti, kaj pravijo drugi uporabniki – toolbar ima 

menu Forum, ki vam priporoči podobne vsebine. Potem pa 

je tu še menu Podobne vsebine, ki poišče ključne besede 

in vrne vsebine s podobno tematiko. Uporaba PANTHEON-a 

in širjenje znanja je tako še lažje. In ko smo že ravno pri 

interaktivnosti: vsako poglavje navodil/video ima možnost 

komentar jev.  Se vam zd i  nerazuml j ivo nap isano? 

Popravite sami (funkcija Edit) ali pustite komentar, lahko 

tudi svoje vprašanje. 

Drugače pa je v novem buildu še cel kup izboljšav. Pri 

potnih nalogih vam tako PANTHEON avtomatsko računa 

točno razdaljo (ter vam sprinta zemljevid in napotke za 

vožnjo). Dodane nadzorne plošče olajšajo poročanje. Z 

vgrajenim profilerjem je iskanje napak in razvoj združljivih 

aplikacij še  l ažj i .  Še  več  najdete v »Novosti v novem 

buildu 55.52.00« spodaj. 

KAZALO 

Nova podoba Uporabniških 
strani 

Novosti v buildu 55.52.00 

PANTHEON konferenca 

PANTHEON TV – Novosti in 
nasveti 

Novi primeri knjiženja - ne 
spreglejte! 

Olajšave za investiranje v 
tovorna vozila 

PANTHEON izobraževanja 

Nova zakonodaja za odpravo 
plačilne nediscipline 

Srečanje uporabnikov 

Navigatorvnosu in pregledu 
večjega števila zapisov 

London 

E-novice v PDF obliki 

April je dober mesec za vzpostavitev kontrolinga v podjetju. Izkušnje lanske bilance so sveže v 

spominu, delovna intenzivnost v računovodstvu pa nekaj nižja. Ne glede na to, ali imate notranje 

ali zunanje računovodstvo: poročila morajo prihajati tedensko in mesečno avtomatsko. Da je tema 

zanimiva, kaže skoraj 200 ogledov filma, kako to delamo v Datalabu (pod filmom so linki na 

Borutove napotke za vzpostavitev takega sistema). Z novim PANTHEON-om ni več izgovorov. To je 

dosegljivo vsakemu podjetju.  

Naj vam PANTHEON služi! 
Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

PS: me je močno mikalo da bi napisal, kako bo edina dejanska posledica ZPrePN poslabšanje 

likvidnostne situacije slovenskega gospodarstva - saj bomo z neuveljavljanjem vstopnega DDV le 

še dodatno kreditirali državo - in da bo rezultat popolnoma nasproten od zaželenega. Pa ne bom, 

ker si skrpucalo ne zasluži niti ene živčne celice slabe volje. PANTHEON bo pripravljen tako, da bo 

z enostavnostjo prihranil denar. Tako bomo npr. pobote poenostavili do te mere, da bo pošiljanje 

trivialno, s tem pa tudi izpolnjen pogoj za ne-storniranje vstopnega DDV. 

Nazaj na kazalo 

Nova podoba Uporabniških strani 

Če ste v tem tednu že obiskali Datalabove Uporabniške strani, ste opazili, da ima novo podobo. Z 

novo podobo želimo bolj poenotiti izgled raznih področij Uporabniških strani. V največji meri se je 

spremenila vstopna stran. Večina elementov od prej je še vedno tam, nekaj smo jih odstranili 

(okence za pogovor v živo), nekaj premaknili v nogo strani (statistiko o članstvu, povezave na 

Tehnično pomoč), nekaj pa je novih. 

Novosti 

Na vrhu v rumenem pasu so na kratko opisana najbolj obiskana področja Uporabniških strani in 

povezave nanje. Na podstraneh je ta rumen pas nižji in v njem najdete glede na trenutno stran 

določene gumbe - torej nekaj takega kot orodno vrstico. V nadaljevanju sledi več o tem. 

Na prvi strani vam bomo tudi predstavljali, kdo vse soustvarja Uporabniške strani, od nas na 

Datalabu do aktivnih uporabnikov, brez katerih skupnost sploh ne bi bila mogoča. 

Uporabniki PANTHEON-a bodo na prvi strani po prijavi videli temen okvirček z datumu izida 

trenutne in naslednje verzije PANTHEON-a, pod tem pa še verzijo, ki jo trenutno uporabljajo. 

 

Zraven so tudi povezave na podrobnosti o določeni verziji. In to je že ena od novih funkcionalnosti. 

Povezave iz omenjenega okvirčka vodijo na stran, kjer lahko pregledujete izboljšave, spremembe 

in napake v določeni verziji PANTHEON-a, poleg tega pa še videoposnetke o novostih v določeni 

verziji (t.i. pre-release videoposnetki). 

Ena od bistvenih novih funkcionalnosti pa so podobne vsebine. Na podstraneh navodil, foruma in 

videoposnetkov boste v orodni vrstici našli gumbe Podobne vsebine, PA pomoč, Video in Forum. 

Le-ti odpirajo okence, kjer se izpišejo podobne vsebine glede na to, kje se trenutno nahajate: torej 

če berete navodila za DDV preko teh menujev vidite sporoči la s to tematiko v Forumih in 

videoposnetke Pantheon TV. Okence Podobne vsebine išče po celotnih Uporabniških straneh 

(podobno kot iskalnik v zgornjem desnem kotu) po vseh vsebinah. Okence PA pomoč  išče po 

dokumentaciji (wikiju), Forum po forumih in Video po video galeriji – vse glede na klasifikacije 

vsebin. Ob zadetkih so navedeni še datumi zadnje spremembe dotične vsebine, pri Podobnih 

vsebinah pa tudi faktor relevantnosti zadetka 

Okence Podobne vsebine, priklicano iz foruma, veja Denar. 

 

Podrobnosti na posameznih strani bomo še naprej pilili in odpravljali nedoslednosti v novi podobi. 

Ravno mesto največje aktivnosti – forum – čaka še na novo podobo, ki jo lahko pričakujete v 

kratkem. 

primozr@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Novosti v novem buildu 55.52.00 

S koncem meseca marca, predvidoma 29.3.2011, izide nov PANTHEON build 55.52.00, v katerega 

so vključene vse novosti, dodane v prvih treh mesecih leta 2011. 

Modul »Denar« 

Modul »Blago in Naročila« 

Modul »Kadri« 

Modul »PANTHEON splošno« 

Modul »ZEUS Analize in ZEUS Poročila« 

V zadnji različici so ZEUS Analize in ZEUS Poročila (OLAP del ZEUS-a) doživele veliko spremembo, 

saj se je uvedla možnost prilagajanja kock uporabniškim potrebam. Prilagajanje je prisotno na dva 

načina. 

Izboljšave iz ZEUS-a: 

Modul »Proizvodnja« 

V vrsti dokumentov proizvodnje (SE in MF) je med VD prometov, ki se uporabljajo pri 

razknjiževanju DN, možno izbirati VD trošarin. 

Proizvodnja SE: 

Proizvodnja MF: 

Nazaj na kazalo 

Poglejte novosti (za ogled vsebine je potrebna prijava v Usite)

– Modul za zbirno pripravo poročil v računovodskem servisu, ki omogoča enostaven izpis vseh

poročil, ki jih mora računovodja pripraviti za svojo stranko. 

– Modul za izmenjavo podatkov o knjiženjih med vami in vašim poslovnim partnerjem. Tako se

boste lažje uskladili s poslovnim partnerjem, kaj imate in kaj nimate poknjiženo. 

– Na izpis saldoliste kupcev in dobaviteljev smo dodali možnost uporabe dveh kontov za kupce in

dveh za dobavitelje. Tako boste lažje pripravili poročilo, če boste želeli zajeti konte iz dveh

različnih razredov kontov. 

– Združevanje plačilnih nalogov smo razširili z možnostjo združevanja po sklicu v dobro, datumu

valute in šifri plačilnega naloga. 

– Dodali smo možnost uporabe uporabniških postopkov za uvoz in izvoz plačilnih nalogov. 

– Pri knjiženju poljubnih odvisnih stroškov na prevzemih smo dodali še možnost vnosa kontov za

poljubno vrsto materialnega sredstva. 

– Na temeljnicah smo omogočili sortiranje prikazanih zapisov (dokument, datum valute itd.) na

poljih dokument in vezni dokument. 

– V LT/LX licenci smo omogočili prikaz neknjiženih računov. 

– Avtomatska knjiženja (carine, cassa sconta in parskih razlik, uvoza izpiskov itd.) in nekateri

obračuni (struktura odprtih postavk, saldolista kupcev in dobaviteljev itd.) so sedaj prepisani na

stored procedure, kar se bo poznalo pri hitrosti izvajanja. 

– Po vzoru izbora klasifikacij na obračunih dodan multicheckbox tudi na kriterija Oddelek in

Stroškovni nosilec. Na ta način je sedaj možno pri izpisu obračunov kriterij omejiti na več kot

eden oz. na poljubno število oddelkov in stroškovnih nosilcev. 

– Prav tako kriterij Status na obračunih sedaj namesto samo potrjenega in nepotrjenega

prikazuje vse statuse, ki so navedeni pri posameznih vrstah dokumentov v Šifrantu vrst

dokumentov. Statusi so dodani tudi na obračun Servis. Na formo skladiščnega kartona pa smo

dodali še kriterij vrste dokumentov. 

– Na naročilih je dodan gumb Kreiraj, ki iz naročila, iz katerega funkcijo kličemo, avtomatsko

kreira dokument glede na parametre, ki jih nastavimo. Funkcija tako omogoča kreiranje

dokumenta iz naročila v razmerju 1:1, kar pomeni, da v tem primeru ni potrebno uporabljati

standardne forme Dodajanja. 

– Sedaj lahko maksimalen rabat nastavimo tudi za posameznega uporabnika programa. Ta

nastavitev, ki jo nastavimo pri uporabniku v Administratorski konzoli, se tako upošteva na vseh

izdajnih dokumentih in uporabniku ne dovoli izdaje v primeru, če je skupen rabat na

dokumentih večji od dovoljenega. 

– Prestavili in ločili smo avtorizacije za dovoljeno izdajo pri blokiranih (delno blokiranih, subjektih

v stečaju, subjektih v likvidaciji in subjektih v prisilni poravnavi) na naročila in blago. Tako

sedaj za določenega npr. blokiranega subjekta naročilo sicer lahko izdamo, ne moremo pa

izdati računa. 

– Na formo Periodike smo dodali panel z Napakami, tako program ob kreiranju dokumentov iz

Periodike javi morebitne napake oz. vzroke, zakaj se določeni dokumenti iz periodike niso

kreirali. 

– Od prvega patcha dalje bo sedaj mogoče tudi na dokumentih naročil kupcev in veleprodaje

izdajati maloprodajne račune oz. račune, kjer bo program za osnovo izračuna cen vzel

maloprodajno ceno (in ne prodajne). Osnova za izračun po maloprodajni ceni na naročilih
kupcev in dokumentih izdaje bo skladišče, vnešeno v glavi dokumenta. Če bo skladišče imelo

nastavitev v Šifrantu subjektov, da se knjiži po maloprodajni ceni in še izbran ustrezen

preklopnik v Administratorski konzoli, bo program cene na teh dokumentih izračunaval iz

maloprodajne cene. Prav tako v ta namen optimizirana forma blagajniškega prejemka, ki je na

teh dokumentih kreirana tako, da je vnos različnih načinov plačil in zneskov čim lažji in hitrejši. 

– Za slovensko lokalizacijo so se skladno s priporočili IKS popravili Knjiga izdanih in prejetih

računov detajlno. Na prvi se je razdelila kolona 25, na drugi pa kolona 8. V Knjigi izdanih

računov smo morali tako spremeniti izgled celotnega izpisa, ki se sedaj izpisuje v dveh vrsticah

za posamezni dokument. 

– V personalni mapi v panelu Osebna ocena smo razširili modul Ocenjevanje z možnostjo

pošiljanja ocenjevanja na elektronske naslove zaposlenih. Dodale so se še razne kontrole ter

samo uporabo formul pri izračunu ocene zaposlenega. 

– V panelu Krediti se je dodal čarovnik, preko katerega bo možno vsem delavcem, ki imajo

odplačane kredite, spremeniti status kredita iz Aktivno v Neaktivno. Omogočil se je še obračun

kreditov glede na periodiko izplačevanja, kjer se bo kredite lahko obračunavalo mesečno,

dvomesečno itd. odvisno glede na vnos podatka v polju Periodika. 

– Za izračun letnega dopusta se je dodala možnost upoštevanja max. dopusta tako, da se dopust

lahko izračunava v višini dejanskega izračuna oz. se upoštevajo omejitve glede na max.

dopust, določen v Administratorski konzoli. 

– V  šifrantu režima delovnega časa se je dodala možnost vnosa oddelka za primere, kadar je

planirani delovni čas delavca različno razporejen med oddelki (npr. prodajalec dela en teden v

PE 1, drugi teden pa v PE2). V ta namen se je še v panelu Planiran delovni čas dodal stolpec s

prikazom oddelka. Izboljšava je tudi v boljši preglednosti planiranega delovnega časa, kjer se

je dodal koledar za planirani delovni čas ter možnost upoštevanja planiranega delovnega časa

pri vnosu odsotnosti. 

– Na modulu Zaposlovanje se je v panelu Kandidati dodalo možnost uvoza CV-ja posredovanega

preko Europass-ovega XML-a. S tem smo odpravili zamudni ročni vnos podatkov ter zagotovili

avtomatsko polnjenje podatkov iz življenjepisa kandidata. V Kandidati | Osebni podatki se je

dodalo še polje Rojstvo za vnos datuma rojstva, na podlagi katerega se na tekoči datum vrši
preračun starost kandidata, ki se zapiše v polje Starost. 

– Izvoz PDPZ datoteke smo razširili še za Mojo naložbo. Na formi izpisov plačilnih list pa se je

omogoči l o  še  pošiljanje plačilnih list zaposlenim na elektronske naslove, zapisane v glavi

personalne mape zaposlenega. 

– Na gumbu Preveri podatke AJPES preverjanje tudi davčne predpone. Protirecesijska izboljšava,

s katero preverjamo tudi davčno predpono SI (s tem preverimo, ali je davčni zavezanec postal

davčni nezavezanec in obratno). 

– Full screen (celozaslonski način) za dokumente. Z bližnjico Alt+F11 na predogledu dokumenta

dobimo celozaslonski način predogleda (podobno kot v urejevalniku besedila Wordu). 

– AJPES: Podružnice in poslovne enote. V bazi podjetij, ki jih lahko brezplačno uvozimo v

PANTHEON, so sedaj tudi podružnice in poslovne enote (prepoznamo jih po tem, da je Matična

številka na koncu različna od 000). 

– Pošlji po elektronski pošti - ime same priponke bo kot pri PDF izvozu (na primer Račun_10-300-

000007.htm). 

– Nova nastavitev Avtomatski logoff (Avtomatski odklop). Uporabnik bo v primeru uporabe nove

nastavitve avtomatsko odklopljen iz programa PANTHEON po številu nastavljenih minut od

zadnje neaktivnosti (od zadnjega klika/premika miške ali klika na tipkovnici). Za ponovno

prijavo bo uporabnik le ponovno vpisal geslo v prijavno okno, ki ga bo čakalo odprto. 

– Poenoteno in izboljšano nastavljanje avtorizacij na samem obrazcu ter nastavljanje izgleda

obrazca. Administratorji in razvijalci pa bodo oboževali možnost SQL profilerja, ki jasno pokaže
zaledno delovanje delovanje za točno določeno (in lahko določljivo) operacijo. 

– Pohitritev nadgradnje z zmanjšanjem prometa po omrežju in hitrejšim izvajanjem na strežniku.

Izjemno pomembna izboljšava bo pripomogla k pohitritvi izvajanja same nadgradnje. Več
primerjalnih številk za koliko v povprečju bo nadgradnja hitrejša pa v naslednjih novicah. 

– Prvi način je možnost izbire, ali bo posamezna dimenzija kocke vključena ali ne. To zmanjšuje

velikost kock, saj ima uporabnik možnost izključiti tiste dimenzije, ki jih ne potrebuje.

Posledično imamo možnost dodajanja novih privzetih (s strani Datalaba predpripravljenih)

dimenzij, kar nam je do sedaj onemogočala nevarnost, da bodo naše kocke prevelike za

uporabnike z velikimi bazami. 

– Drugi način prilagajanja pa je možnost uporabe uporabniških kock v PANTHEONU. Uporabniki, ki

bodo sami oz. s pomočjo podpornikov izdelali kocke po svoji meri, bodo le-te lahko dodali v

PANTHEON in jih uporabljali podobno, kot Datalabove privzete kocke. 

– Customizacija kock (več opomb) 

– Sporočila o odsotnosti zapisov kot tekst v ZE poročila nadz. pl (30275) 

– Možnost nastavitve barv posameznim nivojem dimenzij ZE Analiz (27823) 

– Dodana 3. oseba (prejemnik) v ZE načrtovanje prodaje (27821) 

– Omogočeno je razstavljanje proizvodov, nova funkcionalnost pa vsebuje naslednje spremembe

oz. izboljšave: 

• Na vrsti dokumentov proizvodnje je dodan tip proizvodnje (Sestavljanje, Sestavljena

storitev, Razstavljanje) 

• Odstotni delež  je dodan v tabele vseh kosovnic (kosovnice naročil, osnovne kosovnice,

planske kosovnice, proizvodne kosovnice in komercialne) in se uporablja pri izračunu lastne

cene stranskih prevzemov v proizvodnji SE 

• V  šifrantu identov je na panel Kosovnica dodano polje za vnos odstotnega deleža in je

prikazano, kadar vnašamo podatke za ident sestavljene storitve z vrsto dokumenta

proizvodnje tipa razstavljanja  

• Delovni nalog tipa proizvodnje razstavljanje se razpiše le za 1.nivo, razpis teh delovnih

nalogov poteka ročno na oknu Obdelava DN 

• Funkcionalnost Okna Izdelave DN je prepisana na delovanje preko začasne tabele in

procedur 

• Za tip proizvodnje razstavljanje je omogočen vnos negativnih normativov, negativnih

porabljenih količin in odstotnega deleža skupne vrednosti izdelave 

• V Preračun prometov je vključena procedura za izračun lastne cene izdelkov tipa proizvodnje

razstavljanja 

• Kreirani dokumenti prometa so vidni na panelu Povezani dokumenti 

– Opcijjsko je omogočena funkcija Izdaje za sestavljeno storitev na DN – opcija se nahaja na

vrsti dokumenta proizvodnje, panel Tip proizvodnje. 

– Na okno Izdelava DN je na zavihku za vnos opravljenega dela dodan navigator, prav tako na

okno za hiter vnos opravljenega dela, kar uporabniku omogoča hitrejši vnos podatkov, npr. s

kopiranjem podatkov. 

– Na oknu za vnos opravljenega dela je dodan prikaz resursa pozicije delovnega naloga. 

– Pri odpiranju okna za Brisanje in storno DN se kriterij napolni s št.DN, na katerem se tenutno

nahajamo v oknu Obdelava DN, če za odpiranje okna uporabimo gumb za brisanje na

navigatorju ali pa uporabimo kombinacijo tipk Ctrl+Del. 

PANTHEON konferenca 2011 

 

Udeležite se enkratnega podjetniško-izobraževalnega dogodka leta – PANTHEON konference. Na 

konferenci se vam bodo predstavili glavni Datalabovi strokovnjaki ter eminentni podjetniški 

svetovalci iz Slovenije in tujine. Skupaj vam bomo poskušali posredovati čim več  praktičnih 

PANTHEON in podjetniških znanj, in sicer v idiličnem okolju hotela Golf na Bledu, 1. in 2. junija. 

PANTHEON konferenca pa bo imela tudi močno poslovno funkcijo. Na dogodku se vam bodo 

predstavila številna ugledna podjetja in vas prepričala s kvaliteto svojih izdelkov in storitev. To bo 

tudi priložnost za spoznavanje novih bodočih poslovnih partnerjev ter idealno mesto za 

izmenjevanje podjetniških izkušenj. 

Vabljeni! 

Za prijavo lahko pokličete gospo Vanjo Cigoj, na telefon 01 252 89 18 ali mobilni telefon 040 196 

109 oziroma ga. Majo Fujan, na telefon 01 252 89 16. Lahko pa nam pošljete prijavo tudi po 

elektronski pošti na vanjac@datalab.si ali majaf@datalab.si. 

Posebni popusti za člane Uporabniške skupnosti – Join the tribe! 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON TV – Novosti in nasveti 

 

Spoštovani prijatelji PANTHEON-a! 

Video vsebine postajajo zaradi enostavnosti, dostopnosti in privlačnosti podajanja informacij vse 

bolj priljubljen medij. Verjetno ne mine dan, ko ne bi obiskali priljubljenega portala in si ogledali 

zanimivo smešnico, glasbeni video, novico, oddajo ... 

Zato smo tudi v okviru Datalab Akademije prenovili Video galerijo na Uporabniških straneh in 

ustvarili interno »televizijo« PANTHEON TV. 

Znotraj medijskega »vročega« središča boste tako lahko poiskali izobraževalne vsebine – video 

navodila za PANTHEON, posnetke tečajev in konferenc, podjetniške vsebine in pričevanja ter po 

novem PANTHEON novosti in nasvete. 

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

medijske vsebine. Obenem vas pozivamo, da nam pomagate soustvarjati video vsebine – z vašimi 

prispevki boste obogatili uporabniško skupnost! 

Nazaj na kazalo 

vanjac@datalab.si

Oglas 

Novi primeri knjiženja - ne spreglejte! 

Že v mesecu aprilu lahko prejmete nasvete kako, kam in na kakšen način knjižiti pobote 

ter po katerih evidencah se opravlja pobot, da bodo v poslovnih knjigah vsi podatki urejeni v 

skladu s predpisi. 

 

V prenovljenem priročniku, ki izide 11.4.2011 boste prejeli informacije o izpeljavi obveznega 

večstranskega pobota, ki ga je potrebno, v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri 

plačilih (ZPreZP) – upoštevati od 15. aprila 2011. 

Hkrati boste prejeli tudi opozorila davčnih strokovnjakov na dopolnitve Zakona o davku na dodano 

vrednost (ZDDV-1D): 

•  kdaj se lahko uveljavi odbitek DDV, 

•  kako mora ravnati davčni zavezanec, ki je že uveljavil odbitek DDV po neplačanem računu, 

•  v katerem davčnem obdobju lahko uveljavi odbitek DDV. 

Kljub poizkusu rešitve plačilne nediscipline strokovnjaki beležijo vedno večje  število nezmožnosti 

odplačevanja lizinga. V prenovljen priročnik so zato vključeni prikazi, kako knjižiti v 

primeru razdrtja lizinške pogodbe. 

Poleg tega so podjetja vedno bolj pogumna pri pridobivanju državne pomoči in evropskih sredstev, 

zato boste v njem našli praktične primere, kako knjižiti prejetje in uporabo pomoči, ki je 

povezana s sredstvi. Ali denimo, kako knjižiti v primeru, ko se pomoč vrne nazaj dajalcu. 

Prednaročilo se splača, saj boste prejeli: 

 

Popust na redno ceno priročnika, (prihranite 27,50 EUR) 

 

Bonus - novo brošuro po izbiri: DDV KRISTALČEK  – Dobava blaga ali DDV KRISTALČEK  – 
Gradbeništvo, 

 

Brezplačen odgovor strokovnjaka; že ZDAJ nam lahko pošljete vaše specifično vprašanje in 

v najkrajšem možnem času vam posredujemo brezplačen odgovor.  

Če naročite priročnik v prednaročniški akciji, ga boste z novimi vsebinami prejeli 12.4.2011. 

Izkoristite prednaročniško akcijo in bodite deležni številnih ugodnosti! 

Naroči zdaj 

Nazaj na kazalo 

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 

Nasvet strokovnjaka – založbe Verlag Dashöfer 

Olajšave za investiranje v tovorna vozila 

Vprašanje: 

Zakon o dohodnini predpisuje, da lahko zavezanec uveljavlja 30% investiranega zneska tudi za 

tovorna vozila, vendar le pod pogojem, da ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. V 

prehodnih določbah pa dovoljuje, da se ne glede na 66.a člen, lahko za leto 2008, 2009 in 2010 

uveljavlja znižanje davčne osnove tudi za tovorna vozila, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO 

V. Glede na to, da smo sedaj v letu 2011, sklepam, da mora za uveljavljanje olajšave za 

investicijo v letu 2011, tovorno vozilo odgovarjati emisijskim zahtevam EURO VI. Problem pa je, 

da na tržišču  še ni tovornih vozil, ki bi ustrezali tem emisijskim zahtevam. Obstaja le nekakšna 

nadgradnja motorja EURO V, z oznako EEV (standard EURO 6, ki pa ni uveljavljen); v prometnem 

dovoljenju je zapisana oznaka EURO 5 EEV. Kako se torej sedaj orientirati pri investicijah v 

tovorna vozila v letu 2011, da bi bili upravičeni do olajšave? 

Odgovor: 

Kot ste že sami opredelili, 66.a člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 in naslednji, 

v nadaljevanju ZDoh-2) določa, da lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 

30% investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu 

vlaganja. Zakonodajalec iz opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za katero je možno 

uveljavljati olajšavo za investiranje, izključuje pohištvo in pisarniško opremo ter motorna vozila. 

Ne glede na to pa je olajšavo za investiranje mogoče uveljavljati za investicije v računalniško 

opremo in za investicije v osebne avtomobile na hibridni ali električni pogon, avtobuse na hibridni 

ali električni pogon in tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam 

EURO VI v višini 30% investiranega zneska. 

Glede na omenjeno prehodno določbo je lahko davčni zavezanec za leta 2008, 2009 in 2010 

uveljavljal znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza 

najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 

zahtevam EURO IV. Ta prehodna določba za leto 2011 ne velja več,  zato je potrebno pri 

investicijah v letu 2011 upoštevati splošno določbo 66.a člena ZDoh-2, po katerem mora motor 

tovornega motornega vozila ustrezati najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, če  želite uveljavljati 

investicijsko olajšavo v višini 30% investiranega zneska. 

Kot navajate v vašem vprašanju in kot izhaja iz javno dostopnih informacij, motorji EURO 6 na 

trgu še ne obstajajo, zato vas zanima, na kakšen način sploh lahko uveljavljate olajšavo za 

investiranje po navedeni določbi 66.a člena ZDoh-2. Glede na zakonsko določbo mora motor 

tovornega motornega vozila ustrezati najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, če  želite za 

investicijo v tovorno motorno vozilo v letu 2011 uveljavljati olajšavo za investiranje. To pomeni, da 

tudi če motor tovornega motornega vozila nima oznake EURO VI, lahko za nakup takšnega 

tovornega motornega vozila uveljavljate investicijsko olajšavo v višini 30% investiranega zneska, 

če motor tovornega motornega vozila ustreza emisijskim zahtevam standarda EURO VI. V skladu s 

tem predlagam, da pri omenjenih nadgradnjah motorja EURO V z oznako EEV preverite emisijske 

vrednosti. V kolikor so te enake ali nižje kot emisijske vrednosti, predpisane s standardom EURO 

VI, lahko za nakup tovornega motornega vozila v letu 2011 uveljavljate olajšavo za investiranje po 

66.a členu ZDoh-2, v nasprotnem primeru pa ne.  

Zakonske določbe glede možnosti uveljavljanja olajšave za investiranje je potrebno 

dosledno brati in uporabljati, kar pomeni, da je potrebno upoštevati, ali emisijske 

vrednosti motorja tovornega motornega vozila ustrezajo pogojem za uveljavljanje 

olajšave za investiranje v tovorna motorna vozila ali ne. ZDoh-2 ali drug, s tem 

povezan predpis ne predvidevata izjeme od navedenega določi l a ,  zato  je  pr i  

uveljavljanju olajšave za investiranje v tovorna motorna vozila potrebno upoštevati 

navedene emisijske omejitve ne glede na to, ali so tovorna motorna vozila s takšnimi 

motorji na trgu že dostopna ali ne. Le v primeru, da bi zakonodajalec glede na tržne 

razmere naknadno določi l  i z jemo od takšnega določi la,  bi  lahko takšno izjemo 

upoštevali pri opredelitvi davčne osnove. 

Nazaj na kazalo 

Vir: on-line vestnik Računovodski in davčni nasvet

www.dashofer.si 

PANTHEON izobraževanja – pomlad 2011 

Nazaj na kazalo 

 

V okviru Datalab akademije smo za vas

pripravili obilico zanimivih izobraževanj, ki jih

boste lahko obiskali to pomlad. 

Dovolite nam, da vas navdušimo. Skupaj

poiščimo še neznane točke v PANTHEON-u ter

nadgradimo znanje. 

Izobraževanja  bodo poteka la  na  sedežu
podjetja Datalab, Koprska 92, Ljubljana.

Opise in cene si lahko ogledate tukaj. 

Pr i jave in informacije: ga. Vanja Cigoj,

vanjac@datalab.si, 049 196 109 

Vljudno vabljeni! 

Nova zakonodaja za odpravo plačilne 
nediscipline 

V veljavi je nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur. l. RS, št. 18/2011; ZPreZP) in pa 

dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 18/2011; ZDDV-1D) ki sta stopila v 

veljavo z dnem 16.03.2011, in naj bi zagotovila odpravo plačilne nediscipline tako zasebnih 

gospodarskih subjektov kot tudi oseb javnega prava.  

Sprememba zakona z novim buildom, ki izide konec marca še ne bo vključena v PANTHEON (še ni 

podzakonskih aktov!!!), bo pa dodana s prvim aprilskim patchem in sprotno prilagajana 

pričakovanim popravkom zakonodajalca. 

Z uvedbo zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in spremembami davka na dodano vrednost 

bo obvezna prijava neplačanih obveznosti v AJPESov večstranski pobot. Za vložitev datoteke s 

podatki o neplačanih obveznostih bo potrebna vključitev v sistem AJPESovega večstranskega 

pobota. Kako to naredite, najdete na Ajpesovi spletni strani. PANTHEON bo imel (dopolnjeno) 

rešitev tako za pošiljanje kot za sprejemanje pobotov. 

Nazaj na kazalo 

4. srečanje najaktivnejših obiskovalcev 
Uporabniških strani 

Sredi januarja smo priredili že 4. srečanje najbolj aktivnih obiskovalcev uporabniških strani - 

tokrat sta bi la z nami na prijetnem druženju v restavracij i Harfa gospa Andreja Oblak 

(namestnica vodje finančno-računovodske službe v Tekstini d.d. Ajdovščina) in gospod Oton 

Lokar (vodja IT-ja v prav tem podjetju). Obenem smo povabili na srečanje tudi nekdanjo 

Datalabovko in veliko poznavalko dela s PANTHEON-o m ,  Blanko Poglajen Čuvalo, sicer 

zastopnico in zaposleno v podjetju KEIRON d.o.o. Celje ter eno izmed PANTHEON-ovih prijateljev, 

kot smo poimenovali vse dolgoletne poznavalce dela z njim, ki se bodo odslej – upajmo! – 
intenzivneje udeleževali debate na strokovnem forumu uporabniških strani in pomagali drugim 

uporabnikom. 

Med prijetnim klepetom smo izvedeli marsikaj zanimivega od vseh treh gostov; kaj jim je pri delu 

s PANTHEON-om všeč in kaj bi morali izboljšati, kakšne se jim zdijo uporabniške strani in seveda, 

kaj menijo o naših mesečnih srečanjih, s katerimi želimo spodbuditi vse obiskovalce PANTHEON-

ovih strani k še intenzivnejši komunikaciji. Andreja Oblak:  »Na srečanju smo se v sproščenem 

vzdušju pogovorili predvsem o problemih in nejasnostih v zvezi s PANTHEON-om, ki jih imamo v 

našem podjetju. Bilo je lepo - pogostejša takšna srečanja bi še okrepila povezanost PANTHEON-ov 

spletne skupnosti.«  Blanka Poglajen Čuvalo:  »Srečanje in izmenjava izkušenj sta potekala v 

sproščenem vzdušju. Iskali smo predvsem rešitve in debatirali o težavah, ki jih imamo, veliko pa 

tudi o težavah, ki smo jih imeli in uspešno odpravili, kar nam daje voljo in energijo za iskanje 

novih možnosti.«  Oton Lokar pa je meni l:  »PANTHEON-ovo skupnost bi še bolj povezalo in 

razširilo življenje na uporabniških straneh: le-te naj ne bodo vitrina, ampak odprto okno na IT-

avtocesto!« 

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! 

Kdo so tokrat nagrajeni obiskovalci pantheon-ovih uporabniških strani in kaj menijo o 

našem delu? 

Blanka Poglajen Čuvalo, zastopnica in zaposlena v podjetju KEIRON d.o.o. Celj, odgovorna za 

vodenje računovodstva, računovodsko in davčno svetovanje, v zadnjem času veliko časa posveča 

tudi usposabljanju novih uporabnikov PANTHEON-a  na  s edežu podjetij ali na Datalabovih 

delavnicah. »Uporabniške strani so po mojem mnenju dovolj pregledne, verjamem da bodo 

zaži ve le  i n  da  se  bo  na  n j ih  s rečevalo in izmenjavalo izkušnje vedno več  uporabnikov. 

Najpogosteje pogledam novosti in predvsem pisna navodila za PANTHEON, občasno pogledam tudi 

forum.« In kaj meni o PANTHEON-u? »Trenutno me motijo številni zelo podobni izpisi. Priporočam, 

da uporabniki glasujejo, katere uporabljajo pri posameznih modulih. Ostali izpisi naj bodo med 

neaktivnimi in se po potrebi lahko aktivirajo. Sicer pa je zame PANTHEON nazamenljiv predvsem 

zaradi enostavnega prehoda med moduli in povezave med njimi (npr. odprte postavke lahko 

gledaš tako v šifrantu, med izpisi kot tudi na vseh temeljnicah)«. 

Andreja Oblak, namestnica vodje finančno-računovodske službe v Tekstini Ajdovšina d.d., ki je 

odgovorna za pripravo bilanc, urejanje spornih terjatev z odvetniki, pripravo dokumentov za 

banke itd., priznava, da se zaenkrat uvaja v delo s PANTHEON-om in da zato ni še utegnila 

pogledati Uporabniških strani in si ustvariti o njih mnenja. Zato pa si ga je o PANTHEON-u: »Zelo je 

pregleden in dodelan. Če je vse poknj iženo, je bilanca narejena v trenutku. Kar nas pri 

PANTHEON-u moti, pa sporočimo našemu programerju - če je možno, težavo reši kar on«. 

Oton Lokar, vodja IT oddelka v Tekstini Ajdovščina d.d.: »Na Uporabniških straneh ne bi 

spremenil ničesar; za uporabnike sta pomembni uporabnost in enostavnost in obeh je na tem 

mestu kar dovolj. Najpogosteje pogledam zadnje novice in kar me trenutno zanima.« In kaj meni 

o PANTHEON-u ?  »Osebno me najbol j  moti  pomoč  za ARES, problem je tudi odzivnost 

implementatorjev drugače pa sem s PANTHEON-om zelo zadovoljen. Nezamenljivega ga dela 

slovensko znanje!« 

Tokrat nagrajeni obiskovalci PANTHEON-ovih uporabniških stran - z leve: Oton Lokar, Blanka Poglajen Č uvalo in 

Andreja Oblak. »Neformalna srečanja z zaposlenimi v DL zagotovo povezujejo in š i r i jo PANTHEON-ovo skupnost, 

saj osebna poznanstva omogoč ijo tudi lažje komuniciranje na uporabniških straneh«, meni gospa Blanka. 

(foto Arhiv Datalaba)  

 

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Navigator za pomoč pri vnosu in pregledu 
večjega števila zapisov 

Poglejte si novo funkcionalnost v proizvodnem modulu PANTHEON-a! 

 

Na formi izdelave delovnega naloga MF proizvodnje - zavihek "Vnos opravljenega dela" - smo 

dodali navigator, ki je v pomoč predvsem pri vnosu in pregledu večjega števila zapisov. Omenjeni 

navigator smo dodali tudi na namensko formo "Vnos opravljenega dela". 

Nazaj na kazalo 

andrejc@datalab.si

London 

Glavno mesto Velike Britanije in največje mesto v Evropi zaostaja kot finančni center le za New 

Yorkom. Po demografski raznolikosti in številu turistov pa ga celo prekaša. Na vsakem koraku je 

opaziti mešanje starega in novega, saj je London mesto z izjemno dolgo zgodovino. London bo v 

letu 2012 tudi edino mesto, ki bo že tretjič gostilo olimpijske igre. 

Čas potovanja – Marec 2011 

Trajanje potovanja - 3 dni 

Proračun – cca 300 funtov 

Prebivalci - 8 milijonov 

Big mac kosilo – 4,09 funta 

Pivo v lokalnem pubu – cca 4 funte 

Dostop 

V enega od petih londonskih letališč s Heatrowom na čelu kot največjim letališčem na svetu leti 

nepregledno število letalskih družb. Trije največji so povezani tudi z direktnimi express vlaki, tako, 

da je dostop do centra Londona relativno enostaven. Seveda so vedno na voljo tudi navadni busi, 

vlaki in seveda taxiji. Prepovedano pa ni niti oditi peš. 

 

Prevoz po mestu 

Najstarejša podzemna železnica le še stežka kljubuje času. Med tednom sicer v glavnem deluje 

brez težav, a za vikende je vnaprej napovedanih zastojev veliko. Legendarni in prenovljeni 

dvonadstropni avtobusi pa so glavni na prostem. Avtomobilov je v strogem centru malo, saj je v 

veljavi t.i. Congestion charge, ki zaračunava 10 funtov samo za avtomobile v centru. Kolesarjev bi 

glede na to, da je mesto ravninsko, lahko pričakovali več. Prav tako motoristov. 

 

Ljudje 

Londončani veljajo za precej zaprte in vedno hiteče ljudi. Sicer bodo vedno z veseljem pomagali 

turistu v zadregi, vendar še pogosteje odbrzeli naprej. Med jutranjim tekom v primerjavi z New 

Yorkom nihče ne bo pozdravil sotekača (v New Yorku bo nasprotno velika večina tako pozdravila 

kot tudi namenila kak dodatni »how are you today« ali »see you tomorrow«). Ni pa popolnoma nič 
čudno, če človek, ki deli brezplačne časopise, praktično ne zna angleško. 

 

Znamenitosti 

Parlament na Westministru z najbolj znamenito uro Big Ben je vsekakor največkrat slikana 

znamenitost Londona. 

Trga Trafalgar (nasproti državne galerije) in Piccadilly circus z znamenitimi reklamnimi panoji 

sta polna turistov željnih ovekovečiti na digitalni kartico klasični trenutek v Londonu. 

Tower bridge z dvema stolpoma in še vedno delujočim dvižnim delom, ki omogoča večjim ladjam 

prehod po Temzi.  

Buckinghamska palača z menjavo straže je uradni sedež britanske kraljeve družine. 

Katedrala Svetega Pavla, ki preko mostu Millennium gleda skoraj neposredno v vrhunsko 

galerijo Tate modern.  Ta  je  ko t  večina javnih kulturnih hramom brezplačna in tako lepo 

uravnoteži sicer drage turistične točke. Londonski muzej in narodna galerija sta prav tako vredna 

ogleda. 

 

Nebotičnik »jajce« Gherkih ter The Shard, ki z 72. nadstropji postaja najvišja zgradba v Londonu 

in Evropi na splošno. The Shard bo po napovedih končan v naslednjem letu in tako pravi simbol 

ekonomske moči ter lepa kulisa za vse obiskovalce olimpijskih iger. 

 

London Eye je 135-metrsko kolo, podobno tistim v cirkusu. Le da ima ta gondole podobne 

smučarskim, ki se v pol ure počasi premaknejo za cel krog.  

 

Parki Hyde, Green, St. James ter mnogi drugi razbijajo mestno monotonijo ter so predvsem med 

vikendi polni športnih navdušencev (nogomet, kriket in ragbi so glavni športi). 

... do naslednjič, ko bomo obdelali novo državo ali mesto, bo za vas še vedno trdo treniral 

Nazaj na kazalo 

Boštjan »Macgyver« Pečar

 

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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