
E - N O V I C E  P O D J E T J A  D A T A L A B ,  D .  D .  |  L E T O  V  |  Š T E V I L K A  3 8  |  N O V E M B E R  2 0 1 0

Uvodnik 

¡No! 

Naslednji, decembrski uvodnik bo posvečen novemu 

buildu in informacijam, ki jih boste potrebovali 1.1.2011. 

Zato izrabim tega za razmišljanje ob koncu leta. Ne bom 

govor i l  o Datalabu. V novem letnem poroči lu 2010 

(objavljeno bo v naslednjih dneh; povezavo boste našli na 

Datalabovi spletni strani) smo povedali več  kot dovolj. 

Pisal bom o principu, ki ga živim zadnji dve leti. A najprej 

nekaj uvoda ... 

V Sloveniji se moramo zavedati, da smo zadnjih 20+ let 

preživeli neverjetno lagodno. Demokracija, osamosvojitev 

in celo vojna je bila praktično free-ride. Tranzicija, kljub 

temu da za precej ljudi boleča, pa je v kumulativi komaj 

opazna. Doba (ponovne) prvotne akumulacije je dvignila 

celotno družbo, podjetništvo je kljub tarnanju cvetelo. 

Mislili smo celo, da je privatizacija pri nas bolj ljudska, 

netajkunska – certifikatsko pravična. Ponovno free-ride 

(se opravičujem slavističnim puristom – Nina poglej proč - 
zastonjkarstvo mi ne opisuje čisto pravilno tega občutja). 

S turbo dotokom denarja se je blagostanje razvilo do 

ekscesa. Celo stanovanja so bila najprej zahvaljujoč 
razprodaji družbenega fonda free-ride, ta občutek pa je 

nepremičninski balon vzdrževal še desetletje.  

In prav je tako! Če se da priti po lažji poti do cilja, je 

pametno, da jo uberemo. In ne, ni res, da velja slovenska 

miselnost, da je brez trpljenja uspeh ničvreden. 
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A težava zgoraj opisanega je, da smo se navadili lagodnega življenja. Da je neumen, kdor ne išče 

bližnjic. Da je boljši  nek »švindel«  kot pa predanost/služenje/služba. Kar privede do negativne 

selekcije (o tem odlično piše  Mazzini) .  Če k temu dodamo še  izsiljevanje države od vsakogar, 

dobimo nevzdržno stanje duha celotne družbe, kateri elita daje zelo napačne zglede. Če ni celo 

naravnost suicidalna v svojem stilu Ludvika XVI. 

In da se razumemo – ne mislim da je to samo slika situacije v Sloveniji. Z malo spremembo 

parametrov velja za cel svet. 

Najbolj očitna znaka sta prelaganje odgovornosti in kršenje obljub/zavez. Reči »ja« je najlažje, saj 

pogosto pripelje do popularnosti. A le-ta ima ceno. Ki pa jo pri free-ride-u ne čutimo.  

Včeraj sem naključno gledal nanizanko, kjer policijski narednik ob preiskavi kraje orožja pojasni 

mlajšemu kolegu, kaj pomeni komandantova izjava »naredil bom svojo dolžnost«. Reče mu: »Ne 

more reči, da ni vedel, ker bi moral. Zanj ni izgovora. Je komandant.«.  Dolžnost, odgovornost, 

zaveza – spoštovanje dane besede zgoščene v nekaj sekund + dobra kamera. BBC at its best. 

Zadnji dve leti stavek pogosto začnem z »Ne«. »Ne« ni nujno negativno. Z njim se začne zgoraj 

zelo pozitiven nauk, enako kot »ne, to ni dobro«,  ali »ne, ne bom apatična večina«, ... Ne bom 

gledal ostalih. V tem malem delu po hribu drveče kompozicije bom naredil, kar lahko. S tistim, kar 

imam. Ne bom nergal in uporabljal kot dobrodošlo opravičilo nenaklonjene okoliščine (beri banke, 

regulativo, folkloro, ...), ampak jih bom dojemal z nujnim cinizmom. Popolnost je nedosegljiva, 

tako, a naredil bom, kar zmorem in zato sem odgovoren sam.* 

Imam neskončno srečo, ker kolegi delijo to mnenje. Trdno sem prepričan, da je princip uporaben 

za vse, ki služijo svoj poklic. Manj za ubožce, ki brez cilja ali zadovoljstva hodijo v službo. V 

začetku njegova aplikacija prinese negodovanje in šok. Vsako odvajanje od odvisnosti je 

nelagodno. Free-ride je odvisnost, v kateri smo se kopali dve desetletji. A stvari se premaknejo, ko 

jih več začne veslati v pravo smer :). Zmaga je nalezljiva bolezen in obstaja upanje, da pritegne 

tudi te, ki zaostajajo. 

Dokaz je naša skupnost: naši uporabniki z objavami na Uporabniških straneh, naši partnerji, 

zunanji razvijalci ter jasno celotna DL Skupina. Malce zdelani, a za nami je leto, v katerem smo 

opazno napredovali in ne delali, ampak naredili (!) precej. 

Mogoče zatorej v prihajajočem letu tudi vi poskusite manjkrat reči  všečn i  »Yes«  /  prelagati 

odgovornost / ipd. in večkrat rečete »No«  in poskrbite, da se zgodi. Narejeno namesto delam. 

Številka dosežena namesto opravičena. Napaka odpravljena. Drznite si biti drugačni. Več ko nas bo 

takih, večja je možnost preživetja in manjša bo cena tele finančno-recesijske »tranzicije«. 

Lep pozdrav, 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Ne pozabite na 30.000 EUR investicijske davčne 
olajšave 

Eden od ukrepov, ki jih je slovenska vlada v lanskem letu predlagala kot odgovor na finančno-

gospodarsko krizo, je ponovna uveljavitev investicijske davčne olajšave. Na podlagi te olajšave 

lahko davčni zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% investiranega zneska v 

opremo in neopredmetena sredstva, vendar ne več  kot 30.000 eurov in največ  v višini davčne 

osnove. 

Za investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva se štejejo investicije v vso opremo in 

neopredmetena sredstva, razen: 

Neizkoriščen del olajšave za investiranje lahko davčni zavezanec prenaša v naslednjih 5 davčnih 

obdobij, vendar zmanjšanje na račun olajšave ne sme presegati 30.000 eurov v posameznem 

davčnem obdobju. V kolikor so investicije financirane z nepovratnimi sredstvi z virom v proračunih 

samoupravnih lokalnih skupnosti, proračunu RS oziroma proračunu EU, zavezanec olajšave ne 

more koristiti. 

Načeloma se pri investicijah v opremo in neopredmetena osnovna sredstva med odhodki prizna le 

davčno priznan odhodek iz naslova amortizacije, medtem ko se z upoštevanjem olajšave za 

investiranje v davčni osnovi, kot zniževalna postavka poleg amortizacije, pripozna še 30% zneska 

investicije v opremo in neopredmetena osnovna sredstva. V kolikor z letošnjimi investicijami 

davčni zavezanec še ni zapolnil kvote 30.000 eur ali presegel davčne osnove, je konec leta 2010 

morda pravi trenutek za investiranje, saj je na račun davčne olajšave investicija v končni fazi 

cenejša. 

Za več  informacij o koriščenju investicijske olajšave se lahko obrnete na vašega davčnega 

svetovalca pri družbi Protokorp d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, tel. 05 902 10 81, 

info@protokorp.si, www.protokorp.si. 

Nazaj na kazalo 

– pohištva in pisarniške opreme, razen računalniške opreme, 

– motornih vozil, razen osebnih avtomobilov in avtobusov na hibridni ali električni pogon ter

tovornih vozil z izpolnjenimi emisijskimi zahtevami EURO VI, 

– dobrega imena, 

– usredstvenih stroškov naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. 

Martin Šifrer

Wiki vsebine na Uporabniških straneh 

Dovolite mi, da vas opozorim na številne zanimive informacije na prenovljenih uporabniških 

straneh, še posebej pa na našo vse bogatejšo WIKI Podjetniško enciklopedijo. 

V sodelovanju z založbo Verlag Dashöfer smo namreč  pripravili sveženj člankov, ki vam bodo 

olajšali delo na področju računovodstva in podjetništva. 

Vljudno vas vabimo k ogledu in vas obenem pozivamo, da tudi vi prispevate zanimive 

informacije v našo rastočo enciklopedijo podjetniškega znanja! 

Vse, kar je potrebno za dodajanje in urejanje vsebin, je prijava na uporabniške strani  - 

https://usersite.datalab.eu/. 

...ker, saj veste: več glav več ve! 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel

Vabilo na Datalabovo novoletno zabavo 

Ne zgodi se ravno vsak dan, da tehnološko podjetje pridobi zaupanje več  kot 20 tisočih 

uporabnikov! 

Ne zgodi se ravno vsak dan, da podjetje, ki je bilo že na robu propada, vstane kot ptič Feniks iz 

pepela in prebrodi krizo s pomočjo močne volje najboljšega teama PANTHEON-zmagovalcev! 

Takšni »nori«, vztrajni bojevniki delajo najboljše žurke.  

Ker bi se radi v tradicionalnem slogu Datalaba »work hard party hard«  zahvalili vsem Vam, 

spoštovani sodelavci, partnerji in uporabniki, ki ste nam pomagali doseči naslednjo stopnico, vas 

vabimo, da zarajate z nami v sredo, 1. decembra, ob 18. uri, v lounge baru Bachus Centra, 

Kongresni trg 3, Ljubljana. 

Po uvodni podelitvi nagrad se bomo zabavali pozno v noč ob izbrani hrani in pijači in odlični glasbi! 

Vljudno Vas vabim da Vašo udeležbo potrdite na obrazcu Zabava ali pa vašo potrditev posredujete 

na maja.fujan@datalab.si. 

Zaradi vodenega programa pred zabavo vas prosim, da ste točni! 

Se vidimo! 

Nazaj na kazalo 

Datalab prejel nagrado za najboljše letno 
poročilo med srednjimi in malimi podjetji za leto 
2009 

V torek, 9. novembra 2010, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala podelitev nagrad 

podjetjem in finančnim ustanovam za najboljša letna poročila za leto 2009. Datalab Tehnologije je 

prejel nagrado za najboljše letno poročilo v kategoriji srednjih in malih podjetij in se s 

tem postavil ob bok prav tako nagrajenima velikanoma - Krki in Zavarovalnici Triglav. 

Plaketo sta izvršnemu direktorju Datalab Andreju Mertlju in vodji marketinga, Maji Fujan, izročila 

dr. Tatjana Horvat, predsednica komisije za za ocenjevanje letnih poročil in odgovorni urednik in 

direktor Časnika Finance, Peter Frankl. Ob tej priložnosti se je Andrej Mertelj zahvalil za 

sodelovanje vsem zaposlenim, ki so pomagali pri pripravi letnega poročila, še posebej pa Maji 

Fujan, ki je koordinirala projekt. Obenem je izrazil zadovoljstvo, ker je s to nagrado simbolično 

poplačan trud preteklih let: »Po štirih letih upoštevanja pripomb komisije na naša letna poročila in 

stalnega izboljševanja nam je uspelo narediti zmagovalno poročilo! S tem ponovno dokazujemo, 

kako lahko tudi malo, a predano podjetje konkurira največjim dru žbam v Sloveniji tudi na področju 

korporativnega upravljanja. Še posebaj pa me veseli, da smo poročilo dobili za najtežje leto 

našega obstoja, polno naporov in odrekanj. Očitno smo naše delo uspeli primerno predstaviti 

strokovni finančni javnosti.« 

Dr. Tatjana Fink je ob tem povedala: »Tekmovanje Poslovne akademije Finance za najboljše 

letno poroči lo poteka že 11. leto. Letno poročilo Datalab Tehnologije je bilo zelo kakovostno 

napisano v vseh glavnih vsebinah, ki jih zahtevajo zakon o gospodarskih družbah, računovodski 

standardi in stroka. Predstavitev podjetja, poročilo izvršnega direktorja, poročanje o tveganjih, 

trajnostnem razvoju in analizi poslovanja ter načrtih je korektno in neposredno. Tudi elektronska 

oblika letnega poročila je velik korak naprej.« 

Andrej Mertelj pa je še dodal: »Skepso, ki smo jo povzročili z našo napovedjo kotacije in kasnejšo 

uvrstitev na borzo, uspešno premagujemo prav z zagrizenostjo in s kakovostnim delom. Od 

začetka Datalaba poslušamo, kako nam ne bo uspelo. Da mala in srednja podjetja ne potrebujejo 

dobrega softvera, ampak le excel. Da prodor na tuje trge ni ekonomsko upravičen. Da Balkan ni 

pravo področje, ampak da je potrebno v Evropo. Da Slovenija ni mesto za visokotehnolo ška 

podjetja. Da je borza "brezveze" in da je zahtevana raven transparence preveliko breme. Upam, 

da bo to novo zanikanje splošnega prepričanja počasi prineslo tudi tako želeno likvidnost na borzi. 

Nesmiselno je, da se edina slovenska visokotehnološka in politično neokužena delnica tudi po 

prevzemih in potrditvah kakovosti računovodenja pozabljena in neupoštevana dolgočasi na borzi.« 

Iskrene čestitke vsem sodelujočim pri letnem poročilu in še na mnoge tovrstne uspehe! 

Nagrajeno letno poročilo 

Finance - intervju izvršnega direktorja Datalaba, Andreja Mertlja, ob prejetju nagrade 

Več o podelitvi nagrad na Gospodarski zbornici Slovenije 

Nazaj na kazalo 

Andrej Mertelj z zmagovalno ekipo sodelavcev: »Letno poročilo v Datalabu je timsko delo 

in prav je, da tu javno pohvalim prav vse zaposlene. Smo uigrano moš tvo. Prvo letno poročilo 

smo pripravili leta 2001, š tiri leta preden smo postali delniška družba in 9 let preden smo 

začeli kotirati na borzi. Od leta 2007 sodelujemo na Izboru za najboljše letno poročilo. Po 

š tirih letih nam je uspelo zmagati!« 

Spremenjeni Datalabovi transakcijski računi 

Obveščamo vas, da sedaj ponudbe PANTHEON licenc in njegovega osveževanja pošiljamo iz 

podjetja Datalab SI d.o.o., zato vas prosimo za pozornost pri plačevanju, saj imamo kot novo 

ustanovljeno podjetje tudi novo številko transakcijskega računa (RAIFFEISEN BANKA D.D.- 

IBAN SI56 2420 3901 0662 880, NLB d.d., Ljubljana - IBAN SI56 TRR: 0292 2025 8768 835).  

prodaja@datalab.si 

Nazaj na kazalo 

Skrbimo za prihodnost podjetnikov 

V podjetju Data d.o.o. nudimo celovito podporo pri ustanavljanju podjetij. Smo vodilno podjetje na 

svojem področju, pri našem delu pa nas vodijo izkušnje, ki jih pridobivamo vse od leta 1991. Naša 

vizija je usmerjena k zagotavljanju celovitega podpornega okolja podjetništvu  s  čimer želimo 

prispevati k rasti zaposlenosti, vzpostavljanju novih delovnih mest in hitrejšemu razvoju malih 

podjetij. 

Na točki VEM Data lahko vsak podjetje ustanovi brezplačno. Postopek je hiter in preprost. 

V okviru našega sistema VSE NA ENEM MESTU, tedensko organiziramo različne brezplačne 

delavnice, seminarje in usposabljanja na katerih udeležencem podamo celovite informacije z 

naslednjih področij: 

•  Pred ustanovitvijo podjetja 

•  Razlike med zaposlitvijo in samozaposlitvijo 

•  Spletni marketing 

Poleg brezplačnih izobraževanj pa organiziramo tudi seminarje, ki so namenjeni podjetnikom, ki 

potrebujejo dodatna znanja s področja: 

•  Poslovanja 

•  Uveljavljanja stroškov 

•  Davka na dodano vrednost 

•  Pridobivanju subvencij za zaposlene 

•  Varstva pri delu 

Letno organiziramo več  kot 100 izobraževanj, redno gostujemo tudi na fakultetah ter na 

izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo državne institucije ter zasebna podjetja. 

Do sedaj se je naših izobraževanj udeležilo skoraj 7000 posameznikov. 

Nudimo tudi možnost individualnega svetovanja in izdelave rešitev s področja davkov, financ, 

prava in kadrov na podlagi poglobljenega pristopa do konkretnega primera. 

Osebno, po telefonu ali elektronsko svetujemo več kot 5.000 potencialnim podjetnikom letno. 

Poleg navedenega pripravljamo poslovne načrte, nudimo storitev virtualne pisarne in naslova na 

Dunajski cesti v Ljubljani, nudimo storitve računovodskega servisa, urejamo vse potrebno za tuje 

državljane (delovna dovoljenja, davčna številka). 

V letu 2009 smo ustanovili 423 družb z omejeno odgovornostjo ter registrirali podjetje kar 1173 

samostojnim podjetnikom. Umrljivost novoustanovljenih podjetij je bila zanemarljivo majhna – pri 

d.o.o. le 0,95 odstotkov, pri s.p. pa 18,16 %. Verjamemo, da je zelo majhna umrljivost podjetij 

posledica tudi naših kakovostno oblikovanih storitev. Kot potrditev našega dela smo v začetku leta 

2010 prejeli tudi Evropsko nagrado za podjetništvo (European Enterprise Award). 

Vedno smo pripravljeni na sodelovanje in vedno iščemo najboljše rešitve. Verjamemo, da je 

prihodnost v podjetništvu. Za več  informacij o našem delu vas vabimo, da obiščete našo spletno 

stran www.data.si, veseli pa bomo tudi vašega klica na 01 6001 530 ali elektronske pošte na naslov 

data@data.si. 

Nazaj na kazalo 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

Brezpapirno računovodstvo kot nadgradnja 
elektronskega računovodstva 

Elektronsko računovodstvo pomen i  i zmen javo  računovodskih informacij in podatkov po 

elektronskih poteh. Le-te se tako izmenjujejo ažurno, hitro in on-line. Toda za strokovno in vestno 

obdelavo take informacije računovodja še vedno potrebuje dokument v svoji fizični, papirni, 

oziroma materializirani obliki. To je vsekakor cokla hitrega in učinkovitega poslovanja, saj mora 

stranka papir ali fizično prinesti v računovodski servis ali pa ga poslati na način navadne pošte. Tak 

sistem je neučinkovit v vsaj dveh točkah: 

Tudi v velikih podjetjih in v velikih integriranih informacijskih sistemih se brez uvedbe 

verodostojnega, časovno žigosanega in elektronsko podpisanega sistema skeniranja dokumentov 

še vedno ohranja zahteva po papirni dokumentacij i. Vse raziskave kaže j o ,  d a  s e  j e  z  

informatizacijo poraba papirja celo povečala. 

Dokumentni sistem pa omogoča tako v velikih podjetjih, kakor tudi v odnosu med malim podjetjem 

in  računovodskim servisom velike prednosti, ki se kažejo predvsem v varnosti, sledljivosti 

postopkov, hitrosti, vpogledu v dokumente kjer koli in kadar koli, manjših stroških, pozitivnem 

vplivu na ekologijo, lažjem arhiviranju ... 

Sistem je zasnovan tako, da povezuje poslovni informacijski sistem za spremljanje poslovanja (v 

konkretnem primeru PANTHEON), dokumentni sistem (EBA) in programski vmesnik (EBAPAN). Oba 

osnovna sistema sta celovita in delujeta tudi popolnoma samostojno, v skladu z zakonodajo in 

podjetniško prakso. Naloga vmesnika pa je, da poveže oba samostojna sistema ter omogoči njuno 

hkratno in s tem učinkovito uporabo. 

Uporabnik ima na svojem delovnem mestu dva monitorja, na enem ime vpogled v poslovni 

informacijski sistem PANTHEON, na drugem pa v dokumentni sistem. Vmesnik omogoča, da s 

sprehajanjem po vnosih v PANTHEON-u na drugem ekranu sproti in hitro dobimo vpogled v 

ustrezen dokument. Ti vpogledi so zelo hitri (manj kot sekunda) ter izdelani na več  ravneh: v 

modulu blago na vnosih dokumentov, pri obračunih DDV v knjigah prejetih in izdanih računov, v 

modulu denar na temeljnici knjiženja TRR, v modulu kadri pri obračunih osebnih prejemkov, 

kadrovskih evidencah ... in v registru osnovnih sredstev. 

Sistem in sprejeti delovni procesi morajo ob samem zajemu omogočati hitro in enostavno 

povezovanje dokumentov in to ne glede na to, na kakšen način sprejem in vnos dokumentov 

potekata ter kdo ju opravlja. 

Sistem je prilagojen številnim v praksi možnim kombinacijam opravil. Uporabnik lahko sam vnese 

dokumente v modul blago in jih hkrati skenira in s tem poveže, lahko pa najprej skenira sveženj 

dokumentov v dokumentni sistem, ti pa se potem prenesejo v poslovni informacijski program, kjer 

se obdelajo. Skeniranje lahko poteka pri uporabniku, kar je idealen primer, ali v računovodskem 

servisu, pri čemer se poskenirani dokumenti vrnejo uporabniku. Dokumenti, ki nastajajo v 

Pantheonu, pa se avtomatsko verificirano prenesejo v dokumentni sistem in jih za namene arhiva 

in računovodske obdelave ni več potrebno izpisovati. 

Ob  koncu  pa  želimo poudariti, da je sistem elektronskega računovodstva in vsa vrhunska 

informacijska tehnologija, ki jo povezuje, še vedno samo orodje. Računovodjem olajša delo in 

zmanjšuje ponavljajoča se rutinska opravila, usklajevanja in možnosti napak. Toda še vedno je 

samo orodje, ki ne more nadomestiti človekovega znanja, razmišljanj, inovativnosti in idej. 

Računovodjem nova tehnologija odvzema rutinska dela in tako pušča več časa za izobraževanja, 

pridobivanja novih znanj, idej in s tem za osebnostni in strokovni razvoj. V marsikaterem podjetju 

smo bili ravno računovodje tisti, ki smo bili prvi nosilci razvoja informatike. Uvajanje brezpapirnega 

računovodstva in z njo povezane brezpapirne pisarne je tako naš  nov korak in prispevek k bolj 

konkurenčnemu, zdravemu in prijaznemu podjetniškemu, pa tudi človeškemu okolju. 

Nazaj na kazalo 

– Računovodja ima na svojem računalniku on-line informacijo o poslovnem dogodku, ki pa je ne

more obdelati ter upoštevati v poslovnih in drugih poročilih, dokler nima na razpolago

verodostojne knjigovodske listine, ki bi poslovni dogodek potrjevala; 

– Stranka potrebuje listine pri svojem vsakodnevnem poslovanju, zato jih kopira za svoj priročen

arhiv, medtem ko originalne listine dostavlja v računovodski servis. Na eni strani to povzroča
dodatno delo in zato zmanjšuje ažurnost in hitrost, na drugi strani pa povečuje porabo papirja in

tonerjev, kar povečuje stroške in je hkrati tudi ekološko neprijazno. 

Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon

Biro BONUS, d.o.o. 

Nasvet v sodelovanju z založbo Verlag Dashöfer 

Spremembe DDV v letu 2011 

Dne 29.10.2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 85/10 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV-1C), ki začne veljati s 1.1.2011. Vanj 

se prenašajo nekatere evropske direktive na področju DDV (na primer direktiva Sveta glede kraja 

opravljanja storitev, direktiva Sveta glede davčne utaje, povezane z uvozom, itd), s spremembo 

pa se odpravlja tudi nekatere nejasnosti in nedoslednosti. 

V nadaljevanju tudi na podlagi praktičnih primerov podajamo nekaj najpomembnejših 

sprememb. Več o spremembah na www.koktajlsprememb2011.si. 

Kraj obdavčitve pri »aktualnih storitvah« 

T.i. »aktualne storitve«,  to so vse kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, 

zabavne in podobne prireditve, so po trenutnem pravilu obdavčene tam, kjer se izvajajo. Po 

1.1.2011 bo treba pri takšnih storitvah razlikovati med vstopninami in drugimi storitvami. 

Če bodo tako davčnemu zavezancu zaračunane vstopnine za te prireditve, se bo za kraj 

opravljanja storitev štel kraj, kjer bo ta prireditev dejansko potekala. Če se bodo davčnemu 

zavezancu zaračunale druge storitve, povezane s temi dejavnostmi, se bo upoštevalo splošno 

pravilo iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, torej bo kraj obdavčitve v kraju sedeža naročnika. 

Če bo prejemnik omenjenih storitev oseba, ki ni davčni zavezanec, bo kraj opravljanja storitev še 

naprej kraj, kjer se bodo te storitve dejansko izvajale. 

Nepremičnine 

Sprememba stopnje DDV 

31.12.2010 poteče prehodno obdobje, ko je Slovenija še lahko uporabljala znižano stopnjo DDV 

tudi od stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike (s tem namenom se tudi z ZDDV-

1C črta tretji odstavek 41. člena ZDDV-1).  

Na podlagi predloga Pravilnika o davku na dodano vrednost, ki je v času pisanja tega odgovora še 

v fazi sprejemanja, je stanovanje del socialne politike, če v večstanovanjski stavbi ne presega 120 

m2 oziroma v enostanovanjski stavbi ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega 

objekta. Uporabna površi n a  j e  s eštevek površine bivalnih prostorov.  Natančnejša 

razmejitev enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb, vključno z opredelitvijo uporabne 

površine, ki se pri tem upošteva, je določena z enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), ki 

je uvedena na podlagi predpisov o graditvi objektov. V skladu z 79. členom Zakona o 

evidentiranju nepremičnin (ZEN; Uradni list RS, št. 47/2006) in tretjim členom Pravilnika o vpisih v 

kataster stavb (Uradni list RS, št. 22/2007) je tako geodetska uprava objavila podrobnejšo delitev 

dejanske rabe dela stavbe, za katero se smiselno uporablja veljavna klasifikacija vrst objektov ter 

razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe. 

Pravica do odbitka vstopnega DDV 

V ZDDV-1C je vključena posebna določba glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri nakupu 

nepremičnine oziroma drugih izdatkih v zvezi z nepremičnino, namenjene za poslovno in 

neposlovno rabo. Še bolj jasno je torej določeno, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka 

DDV samo za tisti del nepremičnine, ki jo bo uporabil za poslovne namene. 

Obrnjena davčna obveznost 

Obseg dobav, pri katerih lahko po 76. a členu ZDDV-1 pride do obrnjene davčne obveznosti, se na 

eni strani razširja, na drugi pa zožuje. ZDDV-1C tako uvaja začasno (do 30. junija 2015) uporabo 

mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, na 

podlagi katerega mora DDV namesto dobavitelja plačati prejemnik storitev. 

V zvezi z uporabo obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega 

materiala pa se zožuje uporaba pravila obrnjene davčne obveznosti samo na dobave odpadkov 

in ostankov ter rabljenega materiala iz železa in barvnih kovin ter dobavo pol 

predelanih izdelkov iz železa in barvnih kovin ter s tem povezane storitve predelave. 

Poštne storitve po novem  

ZDV-1C uvaja tudi oprostitev plačila DDV od izvajanja univerzalnih poštnih storitev, kot je 

opredeljena z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09), s katerim se v pravni red 

Republike Slovenije prenaša  Poštna direktiva. Prav tako se uvaja oprostitev plači la DDV od 

dobave poštnih znamk po nominalni vrednosti, ki se v Sloveniji uporabljajo kot plačilo za 

navedene poštne storitve. S tem je opravljena dokončna uskladitev z določbama Direktive Sveta 

2006/112/ES, ki države članice zavezuje, da v zvezi z navedenimi storitvami in poštnimi znamkami 

določijo oprostitev plačila DDV. Kot univerzalna storitev v skladu s tretjim členom Zakona o poštnih 

storitvah se izvajajo naslednje poštne storitve: sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih 

pošiljk do mase 2 kg, sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg, 

storitev priporočene in vrednostne poštne poši l jke in prenos poštnih poši l jk  za s lepe in 

slabovidne.Za razliko od ostalih določb ZDDV-1C, ki bodo začele veljati že s 1.1.2011, se bodo 

določbe, ki se nanašajo na bo oprostitev DDV od izvajanja univerzalnih poštnih storitev in dobave 

poštnih znamk, začele uporabljati šele 1. julija 2011. 

Vse o ključnih novostih na področju DDV po 1.1.2011 lahko izveste 9.12.2010 ob 9.00 

uri. Več na www.koktajlsprememb2011.si. 

Nazaj na kazalo 

www.dashofer.si

Koktajl sprememb 2011 

Računovodje in kadroviki, kje boste 9. decembra 
ob 9. uri? 

Pridite v ljubljanski Kolosej, kjer bo slovenska strokovna srenja v prednovoletnem vzdušju govorila 

o prihajajočih spremembah na področju davkov in delovnih razmerij . Storite nekaj zase in 

obiščite dogodek, ki vam bo prav gotovo olajšal delo v prihajajočem letu 2011. To pa še zdaleč ne 

bo vse, česar ste lahko na ta dan deležni! www.koktajlsprememb2011.si. 

Slovenski strokovnjaki bodo govorili o kjučnih spremembah na področju davkov po 

1.1.2011, o novostih na področju urejanja delovnih razmerij, o najpogostejših kršitvah 

oz. napakah na področju delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu. Izvedeli 

boste kaj prinašajo spremembe pokojninske zakonodaje ter kakšne novosti še lahko 

pričakujemo na področju malega dela. 

O tem, kaj bo drugače, kaj bo zaostreno, kaj bo lažje ter kaj vse še lahko postorite pred 

''magičnim datumom'' 1. 1. 2011 vas bodo na Koktajlu sprememb 2011 v sproščenem vzdušju 

informirali Simona Štravs (davčna svetovalka in predsednica Zbornice davčnih svetovalcev 

Slovenije), mag. Borut Brezovar (glavni inšpektor Inšpektorata RS za delo), mag. Nataša 

Belopavlovič (Praktika - Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Peter Pogačar (generalni 

direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, MDDSZ) ter Aleksandra Heinzer 

(davčna svetovalka, Pakta svetovanje, d. o. o.). 

Z njimi boste lahko aktivno sodelovali v diskusiji in razblinili vse morebitne dvome, vendar to še 

zdaleč ne bo vse, kar ponuja Koktajl sprememb 2011 založbe Verlag Dashöfer. Z vašo udeležbo si 

boste zagotovili brezplačno naročnino enega od online vestnikov po izbiri za obdobje šestih 

mesecev. Da pa vse le ne bi minilo v striktno resnem ozračju pa bo poskrbela improvizacijska 

skupina Improleptika.  Izostala ne bo nit i  pogostitev, nagradna igra in presenečenja 

organizatorja ter pokroviteljev. Kot se za predprazničn i  čas spodobi bodo vsi udeleženci 

deležni posebne nagrade! 

Kotizacija za udeležbo znaša 64,00 EUR + DDV in vključuje: 

Prijavite se na tej povezavi ali preko brezplačne telefonske številke 080/80 92. Zadnji rok za 

prijavo je ponedeljek, 6. december 2010. 

Nazaj na kazalo 

– Udeležbo na novoletno obarvanem dogodku z največjimi slovenskimi strokovnjaki s področja
delovnopravne in davčne zakonodaje. 

– Polletni dostop do on-line strokovnega vestnika založbe Verlag Dashöfer po lastni
izbiri! 

– Pogostitev in drobna presenečenja organizatorja in pokroviteljev. 

– Sodelovanje v nagradnih igrah. 

– Nepozabno druženje s stanovskimi kolegi in zabavo z animatorji. 

www.dashofer.si

Uspešni kljub krizi 

Ko vam stvari uhajajo z rok... 

Uspešni so namreč poskrbeli, da imajo v podjetju urejene tri pomembne stvari: 

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

Nazaj na kazalo 

Vsakdo med nami pride kdaj v obdobje,

k o  čuti, da mu stvari uhajajo iz rok. Ne

uspemo sproti postoriti vsega. s čimer nas

zasipavajo. 

Ko pa moramo hkrati še spremljati delo

sodelavcev na projektih ali skrbeti za

gladko delo celotnega podjetja, pa se nam

to dogaja vedno pogosteje. 

Zakaj se uspešnim to ne dogaja? 

No, po pravici povedano, tudi njim se to

dogaja, a zelo redko. Nam pa se to dogaja

vse preveč pogosto. 

 
Uspešni treh stvari nikoli ne spustijo iz rok.

Oglašujte na Datalabovih Uporabniških straneh 

Nazaj na kazalo 

Uporabniške novice so vroče! Dnevno nove vsebine,

promocija na Datalab spletni strani in Facebooku,

naraščujoče  število uporabnikov, ki se vljučujejo v

dialog... Vašega podjetja pa ni zraven? 

Postanite tudi vi del tega za samo 150 EUR na mesec

in nas kontaktirajte marketing@datalab.si. 

 

Najbolj aktivne obiskovalce uporabniških strani 
smo spet nagradili 

Sredi novembra smo priredili že drugo srečanje Datalabovcev z najbolj aktivnimi obiskovalci naših 

prenovljenih uporabniških strani. Na sončno petkovo popoldne je bilo ob izvrstni hrani in pijači v 

prijetnem okolju restavracije Harfa spet zabavno in poučno. 

Tokrat so bili nagrajeni kot najbolj aktivni obiskovalci štirje uporabniki PANTHEONA: Daniel Gobec 

iz podjetja Fibkomerc d.o.o., Istok Erjavec iz podjetja ERISMO d.o.o., Elvis Požek iz podjetja 

Eventus sistemi d.o.o. in ponovno nagrajeni Sebastijan Ženko iz podjetja UNIKA TTI d.o.o. 

Postojna ter štirje zaposleni v Datalabu (Mateja Korelc, Mateja Cejan, Tatjana Dragić  in Vanja 

Cigoj). Pogrešali pa smo »svetovnega prvaka«  v objavah, ki je bil prisoten že na našem prvem 

srečanju nagrajenih uporabnikov, Dejana Kosija iz podjetetja Vobo d.o.o., ki se druženja tokrat žal 

ni mogel udeležiti. 

Ker se zavedamo, da uporabnikom največ pomeni, če lahko predočijo svoje želje, ideje ali težave 

v zvezi s PANTHEONOM neposredno (in na 4 oči!) Datalabovcem, smo jim to tudi omogočili; izvršni 

direktor Andrej Mertelj in Mateja Korelc, produktni vodja, sta prisluhnila nagrajencem glede težav 

in predlogov, povezanih s PANTHEON-om. Andrej Mertelj je uvodoma poudaril: »Zadnji dve leti sta 

bili posvečeni izboljševanju produkta, zato je zdaj čas, da intenzivneje komunciramo z vami, 

uporabniki PANTHEONA, in gradimo Datalabovo spletno skupnost. Ker se lahko izboljšujemo samo s 

pomočjo vas, bom ob tej prilo žnosti z veseljem prisluhnil vašim vprašanjem, sugestijam in željam 

v zvezi s PANTHEONOM.« 

Nina Orel, urednica spletne skupnosti na Datalabu, je od nagrajencev izvedela, kako bi lahko še 

povečali preglednost in koristnost prenovljenih uporabniških strani in prisotne pozvala k nadaljnji 

živahni komunikaciji, ki spodbuja dialog tudi pri ostalih članih rastoče spletne skupnosti Datalaba. 

Datalabovci se že veselimo naslednjega srečanja z najbolj zgovornimi in pišočimi obiskovalci naših 

uporabniških strani! 

Kdo so tokrat nagrajeni uporabniki PANTHEON-a? 

ELVIS POŽEK: Vodja prodaje v podjetju Eventus sistemi d.o.o. (distributer računalniških 

komponent priznanih blagovnih znamk) je izrazil zadovoljstvo ob odločitvi vodstva podjetja 

Datalab, da se od letošnje jeseni dalje pogosteje srečuje z uporabniki in jim pozorneje prisluhne 

glede vsega, povezanega s PANTHEON-om. »Hitrejši odziv na potrebe uporabnikov – torej boljša 

podpora - pa bi prav gotovo še razširila spletno skupnost Datalaba,« je bil prepričan Elvis in dodal, 

da bi bilo treba uporabniške strani - tako kot PANTHEON – narediti "kompatibilne" z uporabniki in 

ne obratno. »Da bi bile enostavne in pregledne, da bi delale hitro in v vseh brskalnikih ter da bi bile 

intergirane v PANTHEON.« 

DANIEL GOBEC:  Računovodja in informatik iz podjetja Fibkomerc d.o.o. (podjetje oskrbuje 

proizvajalce brezalkoholnih pijač  z ustreznimi surovinami), je ocenil srečanje Datalabovcev z 

uporabniki kot "zelo spodbudno". »Veliko stvari smo se domenili in upam, da bodo tudi realizirane,« 
je dejal Daniel in ob tem poudaril, da bi bila srečanja lahko v obliki videokonferenc. »Za vse, ki 

tako kot on niso iz Ljubljane, bi bila to najbolj optimalna rešitev, ker bi prihranili čas in denar za 

pot.« 

ISTOK ERJAVEC: Direktor podjetja ERISMO d.o.o. (podjetje za CNC obdelavo kovin in prodajo ter 

zastopstvo za stroje in industrijsko opremo) je bil nad vabilom na srečanje presenečen, a je na 

koncu izrazil zadovoljstvo nad tovrstnim druženjem, ker je dobro srečati druge uporabnike 

PANTHEONA in deliti z njimi znanje. Glede uporabniških strani pa je Istok menil: »Dobrodošlo bi bilo 

malo več obveščanja po elektronski pošti, kaj se novega dogaja, katere "vroče" stvari se trenutno 

rešujejo ipd. Poleg tega navodila za uporabo PANTHEONA niso popolna in za začetnike tudi 

težavna. Dobrodošli bi bili primeri v obliki drevesne strukture, kako sploh speljemo nek postopek 

(pri meni je bila na primer težava proizvodnja – predaja ponudbe, izdelava delovnih nalogov itd.).« 

SEBASTIJAN ŽENKO: Vodja informatike v postojnski podružnici podjetja UNIKA TTI d.o.o. 

(marketing in distribucija igrač, iger, športnih, darilnih in promocijskih artiklov) je bil nagrajen že 

drugič.  Tudi o tokratnem srečanju ima pozitivne vtise: »Ob dobrem kosilu smo predebatirali tudi 

marsikaj konkretnega in se dogovorili, da se bodo določene stvari lahko tudi rešile. Mislim, da je 

neposredno sodelovanje Datalaba s končnimi uporabniki nujno, saj se le tako lahko preveri 

zahteve na trgu.«  Na uporabniških straneh bi Sebastijan naprednim uporabnikom omogočil več 
pravic na portalu in neposredno komunikacijo z razvojem za odpravo določenih pomanjkljivosti. 

»Vsebinsko pa predlagam prikaz različnih podatkov, ki se jih dnevno ali mesečno potrebuje za pri 

poslovanju (morda tečaji, povprečne plače ipd.) opis napak, kako uporabniki rešijo določene 

probleme, njihove ideje in rešitve itd.« 

 
Drugo srečanje najaktivnejš ih obiskovalcev uporabniških strani v restavraciji Harfa. Z leve: Mateja Cejan 

(Datalab) Sebastijan Ženko (PA uporabnik), Tatjana Dragić (Datalab), Elvis Požek (PA uporabnik), Andrej Mertelj 

(izvršni direktor Datalaba), Daniel Gobec (PA uporabnik), Mateja Korelc (Datalab),Istok Erjavec (PA uporabnik) in 

Vanja Cigoj (Datalab). 

 
Tudi zaposlene želimo spodbujati k objavam na uporabniških straneh! Tokratne nagrajenke: Mateja Cejan (levo), 

Tatjana Dragić (v sredini), Vanja Cigoj (desno) in Mateja Korelc (zadaj desno). 

Nina Orel 

Nazaj na kazalo 

Datalab na Facebooku 

Ponosno vam obveščamo, da gre tudi Datalab v korak s časom in s tem v uporabo družbenih 

medijev. Zato vas vabimo, da na Facebooku obiščete Datalab PANTHEON – spremenite podatke v 

dobiček, kjer bodo vsem uporabnikom Facebooka na voljo najzanimivejše informacije o 

PANTHEON-u, vodenju podjetja in drugih poslovnih znanjih, vendar podane v manj formalni obliki. 

Vabimo vas torej, da postanete goreči oboževalci PANTHEON-a tudi na Facebooku! 

Hvala vam za vaše sodelovanje že vnaprej! 

Nina & Gal 

Nazaj na kazalo 

Vljudni uporabniki in prijazni Datalabovci: 
ogroženi vrsti? 

Prejšnji teden sem imela možnost poslušati novo sodelavko v našem klicnem centru, ker je sedela 

zraven mene. Po dveh dneh, ko sem bolj ali manj »po nesreči« (zaradi fizične bližine najinih miz) 

poslušala, kako so Špeli potencialne nove stranke »metale dol telefon« ali pa ji odgovarjale – kot 

je kasneje sama rekla – zelo nesramno, čeprav se jim je le vljudno predstavila in jih povprašala, 

ali so prejeli našo ponudbo po elektronski pošti, sem se zamislila nad vsemi nami, ki že vse 

življenje delamo »z a  šalterjem«,  kot velikokrat rečem poklicem, pri katerih se intenzivno 

komunicira z ljudmi. 

Doktrino, ki temelji na tem, da si popolnoma vse, kar se nam dogaja v življenju (tudi odzive drugih 

ljudi!), ustvarjamo oziroma uravnavamo s svojimi mislimi, sem začela prenašati tudi na področje 

svojega dela in preizkusila malo avtosugestije. Vsakič, ko sem se notranje pozitivno naravnala (da 

že kar vidim, da mi bo prav ta pogovor s stranko / intervjuvancem / novinarjem / delodajalcem... 

uspel, ker bo le-ta  čutil, kako stojim za svojimi besedami, verjamem vase in v svoje delo, 

predvsem pa v njem uživam in kako se bo človek na drugi strani iz trenutka v trenutek bolj 

»mehčal«, ker bo čutil mojo pozitivno vibracijo in se bo nanjo enostavno »prilepil«..) so se ljudje v 

skladu s to dobro energijo začeli odzivati! Začeli so se dogajati pravi mali komunikacijski čudeži! 
****** Zato me preseneča, da marsikateri predavatelji veščin javnega nastopanja , notranje 

motivacije za uspešnost in kar je še tovrstne sodobne »poslovno-religiozne« navlake, še zdaj na 

prvo mesto postavljajo AKCIJO (=kdaj kaj povedati, koliko oglasov objaviti v katerih medijih, kam 

prilepiti letake, kako oblikovati poslovno vizitko ali spletno stran...) in ne VIBRACIJE (=kako se 

naravnati PREDEN sploh gremo karkoli početi!). 

In potem ubogi ljudje zmečejo stahovite denarje za veleumne in priznane šole, seminarje in 

delavnice vseh vrst, v dobri veri, da jih bo kdo naučil poslovanja, oglaševanja, pisanja uradnih 

dopisov itd., toda ko ostanejo neko sredo popoldne doma ali v pisarni sami s seboj in nimajo 

poguma napisati naslednjo suvereno ponudbo ali dopis, nimajo volje in moči vztrajati, gristi dalje 

na svojem strokovnem področju – kaj jim potem pomaga šest ljubko oblikovanih fasciklov, polnih 

modrosti o že omenjenih »zunanjih«  veščinah z nekega področja, če niso na predavanju ali 

seminarju dobili ORODIJ za zmagovalno notranjo naravnanost = USPEH MI PRIPADA?!?!?! Da ne bo 

pomote – osnovna znanja in korake je treba osvojiti – nekaj suhoparne teorije je na začetku vedno 

potrebne, ampak samo strokovnost brez prave naravnanosti je kot hiša brez trdnih temeljev, ki se 

ob prvi sapici sesuje! (Žal vem to tudi iz lastnih izkušenj...) Upam, da se bodo počasi začele stvari 

tudi v Sloveniji premikati tako, da bodo strokovnjaki z družboslovnih področij, in še posebej s 

tistih, kjer je veliko komunikacije z ljudmi, začeli vključevati v svoja predavanja pomembnost 

pozitivnih afirmacij, spodbudnih avtosugestij, vizualizacij in podobno. Bil bi že čas... 

Zahvaljujoč  zgoraj omenjeni doktrini sem se nauči la, da skorajda NIKOLI VEČ  ne grem v 

poslovnem ali osebnem življenju v kakršnokoli akcijo, če nisem prej pozitivno »navibrirana« (to je 

moja skovanka namesto »naravnanosti«) .  :-)  Če torej prej nimam lepe podobe o tem, kar 

nameravam. Včasih to pomeni najprej se spraviti v boljše razpoloženje in šele nato odgovoriti na 

nek zoprni telefonski klic, nekaj minut kasneje napisati mejl, kakšen dan dlje po hudem konfliktu 

počakati z razčiščevanjem in raje prej vibracijsko urediti odnos z drugo osebo – torej na miselni 

ravn i  grad i t i  o  n jem a l i  n je j  lepo podobo in  šele nato spregovoriti itd. Sliši  se  morda 

zakomplicirano, pa sploh ni – gre samo za ODGOVORNOST in NAKLONJENOST do sočloveka, 

predvsem pa do samega sebe. Saj je nam lažje pri srcu, če poskušamo videti v drugih predvsem 

dobro. Kadar pa kričimo na drugega, kričimo itak nase, kadar zmerjamo drugega, zmerjamo sebe, 

kadar ponižujemo drugega, ponižujemo sebe... 

In v stilu te miselnosti sem predlagala tudi svoji mladi sodelavki v klicnem centru, ki se mi je že 

prav smilila, ker je – na videz nemočna - »kasirala« nevljudne odzive potencialnih strank, čeprav 

je delala povsem v skladu s poslovnim bontonom ali pa jih je neuspešno prepričevala v nakup 

PANTHEONA, čeprav je marektinško storila vse »by the book«, naj se pozitivno naravna, preden 

gre v akcijo. Da naj raje naredi manj klicev, pa tiste dobro notranje »naštelana«  - da najprej 

začuti, kako je prav ona, prav v tem trenutku, prav za to delovno mesto najprimernejša oseba, ker 

ga sicer ne bi dobila! Da ji bodo odslej vsi neskončno prijazno odgovarjali, ker bodo začutili njeno 

pozitivno energijo, njeno vero vase in v produkt, ki ga trži po telefonu... »Poigraj se tako s svojimi 

mislimi – če ne bo delovalo, se lahko vedno vrneš k staremu načinu,« sem ji še rekla in se potopila 

nazaj v svoje delo. No, ni trajalo dolgo. Zmotili so me Špelini navdušeni vzkliki in smeh: »Hahaha, 

uspelo je! Sprejel je našo ponudbo!«  In čez 5 minut spet:«Hahaha, ne morem verjeti -še eden 

nov!« ...in potem isto spet in spet. Preden je šla tistega dne domov, sem jo vprašala, koliko novih 

strank je pridobila: »Osem!« je upravičeno ponosno odgovorila. Bila sem srečna – zanjo. 

Z vsem skupaj sem želela reči  - kot »vietnamska veteranka« na področju bojev z mediji (hujši, 
sem jih doživela v politiki, namreč NE obstajajo)- da iz ljudi vedno izvabljamo tisto, kar nosimo v 

sebi. In veseli me, da modrosti te trde šole iz politike, lahko prenašam naprej – tudi na 

urednikovanje uporabniških strani Datalaba. Po nekaj začetnih verbalnih eskapadah določenih 

juzersajt-obiskovalcev se je namreč  situacija že po enem mesecu zelo umirila. Uporabniki so 

postali – z zelooo redkimi izjemami - vljudni. Zakaj? Upam si trditi, da zato, ker sem si prvotno 

zastavila maksimo: komunikacijo na tem, velikokrat »vročem«  mestu debat, bomo kljub temu 

kultivirali na najvišjo možno raven! Lahko smo poleg strokovnosti tudi šaljivi, gečkljivi ali norčavi, 

ne bomo pa nevljudni ali zajedljivi. In to ne glede na to, da so številni Datalabovci, ki uporabnike 

oskrbujejo z odgovori na forumu, velikokrat pod stresom zaradi preobremenjenosti, jezni 

uporabnik PANTHEONA, ki mu »spet nekaj ne dela«, ga pa samo še dodatno podžiga... 

Pozitivna naravnanost se dobesedno »splača«. Tako Datalabovcem - ker ustvarja vljudnejše tone 

komunikacije, ti pa večjo motivacijo za delo in s tem večjo učinkovitost, kot tudi uporabnikom: 

mnogo več boste dobili od nas, če boste vljudni, pa še sami se boste ob tem bolje počutili! :-)  

Če torej NE želimo, da postanejo vljudni uporabniki (hm, pa tudi Datalabovci!) »ogrožena vrsta«, 
potem najprej energetsko in miselno počistimo pred svojim pragom (vprašajmo se: sem danes 

neprespan? / imam PMS? / me žena spet vara s poštarjem? /je mož pozabil na obletnico poroke, 

ker se ga je spet preveč  nasekal? /....in sem zato danes ekstra noro zoprn /-a?) in se nato 

odločimo, ali bomo res na drugega rohneli in bobneli, kot smo sprva v afektu hoteli, ali lahko stvari 

uredimo tudi na lepši način.  

Naredimo slednje, ampak ne zaradi drugega; predvsem zaradi – nas samih! :-) 

Napišite svoje mnenje na forumu. 

Nazaj na kazalo 

Včas ih  s i  dovo l imo  b i t i  s t r e l ovod i  i n

predpražniki za težave in frustracije ljudi,

drugič  spet odidemo po koncu delovnega

dne iz pisarn kot sončki,  ker nas kdo z

iskreno pr i jaznostjo tako navduši ,  d a

lebdimo pol metra nad zemljo in si mislimo:

»Imam sanjsko službo  i n  ne  l e  t o  – še
prekleto dobro opravljam svoje delo!« :-) 

Nina Orel

3M - Maroko, Mavretanija in Mali 

Širitev nizkocenovnih letalskih družb tudi izven Evrope je potnikom omogočila cenovno ugodna 

potovanja tudi v bolj eksotične predele sveta. Družba Airasia leti v Casablanco (Maroko), Ryanair 

pa v Agadir za primer. Države iz naslova so posebno primerne za obisk v naslednjih mesecih - ko 

se pri nas nosijo bunde, se v Maliju lepo živi z japonkami. Skočimo torej v severozahodno Afriko. 

Čas potovanja - Februar 2010 

Trajanje potovanja - 14 dni 

Proračun - pod 800 €, vse vključeno 

Moto - Moto guzzi + naspali se bomo doma 

 

Opis poti 

Lepota države, v katero sem priletel iz sosednjih Benetk, je tudi ta, da vstop ne zahteva vizuma. 

Ponosen sem, da sem Evropejec. Ni slabo tudi, da iz letališča v Casablanci vozijo vlaki. To pomaga 

držati proračun pod planom ter omogoča samo en prevoz do glavnega mesta Maroka, Rabata. 

Ležeč  ob morju ima mediteranski pridih, poleg tega pa je gostitelj večine tujih ambasad in 

konzulatov. Potrebujem vizo za Mavretanijo, tako da sem prvo jutro v vrsti za oddajo vloge. 

Popoldan pa vizo že držim v roki ter mimogrede kupim še avtobusno karto do mesta Dakhla, ki leži 
1.700 km (36 ur vožnje) na jugu v t.i. Zahodni Sahari - ozemlju, zavzetem s strani maroške vojske 

že približno 50 let. Brez prevelikih postankov nadaljujem s taksijem (javni promet ne obstaja) do 

mesta Nouadhibou - prvega mesta v Mavretaniji. Dobrih 450 kilometrom preletimo v najpogostejši 
znamki avtomobilov Mercedes - okolica je puščavska ter z minimalno prometa. 

   

Vsekakor je meja Maroko (Zahodna Sahara) z Mavretanijo ena bolj nenavadnih. Slabi sosedski 

odnosi med državama se vidijo v 3 km širokem pasu med državama, za katerega ne skrbi nihče. 

Tam celo cesta ne obstaja. Tako da je prehod iz ene v drugo državo v rokah spretnosti voznika. 

Okolica spominja na film Mad Max – polna sežganih avtomobilov, kupov smeti in vonja po anarhiji. 

Kljub temu, da sopotnik nima potrdila o cepljenju za rumeno mrzlico, sva dobrodošla v Mavretaniji. 

 

Drvimo iz Nouadhiboua do Nouakchotta, kjer senegalska ambasada dela priložnostno le 3 dni na 

teden. Napačne 3 dneve. Torej bo potrebno zaviti in na 36-urno avtobusno pot do glavnega mesta 

Malija, Bamako. Prespim pri profesionalnem igralcu nogometa, ki za igranje v prvi ligi zasluži za 

hrano in zelo skromno sobo. Redko kdaj je dolgčas, saj ljudje radi pristopijo in poklepetajo. Pot 

nazaj je skoraj identična, le v Mavretaniji zavijem še v Atar, ki slovi kot izhodišče za puščavske 

dogodivščine. Na srečo je 3 ure stran tudi postaja najdaljšega vlaka. 

Maroko 

Poznan kot dežela vetra, kjer se radi zadržujejo surfarji in kajtarji. Obilo znamenitosti ter 

geografska raznolikost omogoča trekinge nad 4.000 metrov, uživanje v hammanih (kopel), safarije 

s kamelami in terenskimi vozili, enkratne soteske ter seveda obilo predvsem peščenih plaž. 

Mavretanija 

Ena bolj muslimanskih držav prepoveduje alkohol, ima 3 milijone prebivalcev ter je neodvisna od 

leta 1960. Sporazumeli se boste v arabščini ali bolj verjetno francoščini, ki sta uradna jezika. 

Preživeli pa tudi z angleščino. Avtobusi se ustavljajo sredi ceste v času molitve in imajo najdaljši 
vlak na svetu - tudi več kot 2 km dolga kompozicija tovornih vagonov vozi železovo rudo iz mesta 

Zouérat do mesta Nouadhibou ob morju. Ta železova ruda predstavlja 50% celotnega izvoza 

države. Vlak deluje tudi kot brezplačen prevoz (iz notranjosti države proti morju) revnejših 

prebivalcev ter neugnanih turistov (avtor članka vključen) po sistemu "skoči na rudo in uživaj v 

prahu". 

 

Imajo nenormalno število avtomobilov znamke Mercedes, odstotkovno precej več  kot v bolj 

poznani Albaniji. Padavin je minimalno, temperature so visoke skozi celo leto. V sicer precej 

ravninski državi stoji tudi druga največja skala na svetu - Ben Amera (za avstralskim Uluru). 

Glavno mesto Nouakchott ima malo asfaltiranih cest ter še manj visokih zgradb. Nujen je ogled 

ribiškega pristanišča, kjer velike lesene barkače ročno vsak večer pospravljajo na kopno. 

 

Mali 

V primerjavi z Mavretanijo precej bolj živahen in barvit. Stari in mladi so na cestah in nogometnih 

igriščih pozno v noč. Hrana je precej bolj raznolika in všečna evropskemu okusu. 

...do naslednjič, ko bomo obdelali novo popotniško temo, bo za vas iskal zanimive poti... 

Nazaj na kazalo 

Boštjan »Macgyver« Pečar

Novosti in nasveti: Kje vse nastopa izbran 
material? 

Večno vprašanje vsakogar, ki naroča material ali oblikuje kosovnično strukturo. Kje vse je 

posamezen ident vsebovan; v katerih izdelkih ali polizdelkih. Kako bi najlažje prišel od takšnega 

rezultata …  pregled vseh kosovnic? Morda, samo če je število le-teh veliko, potem je to izguba 

časa, živcev, obenem se pri monotomiji pregledovanja hitro pojavi kakšna napaka. 

V ta namen se lahko poslužite enostavnega trika na formi izpis identov; Izpis proizvodov, ki 

vsebujejo kodo. 

 

Potrebno je izbrati pravi izpis – izpis 028 – Kosovnica, izbrati ident, po katerem gledamo njegovo 

vsebovanost po kosovnicah, ter obkljukamo možnost: Izpis proizvodov, ki vsebujejo kodo. Slednja 

možnost nam bo povrnila seznam identov izdelkov, kjer izbran ident nastopa v kosovnični strukturi. 

 

Kdaj pride takšen izpis v poštev: na začetku sem omenil področje naročanja, torej; za katere 

izdelke naročam nek ident materiala. Takšen izpis hitro povrne pravi odgovor. Še več;  ko je 

določen ident v naši bazi zastarel, oz. ga nadomestimo z novim; potem je takšen izpis kot naročen. 

Z razširjenimi podatki o nivoju in količini vsebovanosti v samem izdelku nam je v veliko pomoč pri 

ažuriranju obstoječih kosovnic. 

Andrej Črne 

Nazaj na kazalo 

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, izpolnite prijavni obrazec. 

Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 
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