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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

55.50.00 je zunaj. Težko pričakovani build. Upam, da ste 

že začeli uporabljati in vam je všeč prevzemanje podatkov 

neposredno v PANTHEON (register podjetij, devizni tečaji 

itd.). 

Nekaj pohitritev opažamo,  predvsem na VPN načinih 

delovanja (torej gostovanje, eRačunovodstvo in oddaljeno 

delo) z jutrišnjim patchem pa bo hitrejše tudi izpisovanje 

dokumentov. Hitrost risanja obrazcev se pozna predvsem 

na počasnejših računalnikih. 

Prv i  re lease je  b i l  ze lo  s tab i len.  Majhen korak za 

uporabnike, velik korak za Datalab. Nismo še zadovoljni, a 

smo vsekakor naredili precejšen korak naprej. Posebne 

zahvale PSS ekipi iz Hrvaške, ki je pomagala s kreiranji 

avtotestiranj splošnih funkcionalnosti. 

V  v seh  deželah smo pripravljeni na začetek nudenja 

podpore znotraj garantiranega osveževanja. Kot sem 

napisal že zadnjič:  

»Od 2.11.2010 dalje je skrb za odpravo napak, ki jih 

povzročimo z buildi, prestavljena na lokalne Datalab 

ekipe v državi. V kolikor bomo z nadgradnjo naredili 

kritično napako ali nezmožnost uporabe določene 

funkcije, bomo brezplačno nadgradili vašo verzijo s 

popravkom ter eventuelno tudi popravili podatke. S tem 

bomo garantirali delovanje nadgradenj! Pokliče nas lahko 

katerikoli uporabnik s sklenjeno osveževalno pogodbo, 

možnostjo podpore na daljavo preko uporabniškega 

strežnika in brez dodatnih programov (čarovnikov), ki bi 

rušili ali zaustavljali proces nadgradnje (v kolikor je vaš 
PANTHEON zelo prilagojen, priporočamo, da se 

posvetujete s partnerji, ki so vam prilagoditve naredili).« 

KAZALO 

Izobraževalni dogodek 

Začnimo s PANTHEON-om 

Poslovni registrer AJPES-a v 
PANTHEON-u 

Partnerska izobraževanja 

Datalab na kongresu 
računovodskih servisov 

Najaktivnejši uporabniki 

Priporočite PANTHEON 

Poslovne zbirke CD.GZS 

Novela Zakona o finančnem 
poslovanju 

Zakaj so Američani boljši 
prodajalci? 

Kako povečati izvozno 
dejavnost? 

Zimska romantika v gorah 

Novosti in nasveti 

E-novice v PDF obliki 

Pravilen postopek je sledeč: v kolikor sumite napako, najprej poglejte, če je le-ta že prijavljena 

med napakami (ikona ? na vsakem PANTHEON oknu, menu »Nerešene napake«). Če opis svoje 

napake najdete med prijavljenimi, potem v ? in »Sporoči vprašanje podporniku« navedite nekaj 

terminov, ko boste dostopni in prosti, da vam napako odpravimo. Vaš  partner bo to prijavo 

preusmeril v Datalab na oddelek ServiceDesk, ki bo z vami stopil v kontakt ter vam napako 

odpravil preko podpore na daljavo. 

Še naprej pa vas vabimo k sodelovanju na uporabniških straneh. Forumi so čudovit prostor za 

izmenjavo mnenj in želj. Pa še splača se... 

Graf š tevila napak po mesecih po modulih PANTHEON-a. Slika pove več kot tisoč besed. 

 

Lep pozdrav, 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Največji izobraževalni dogodek in vesel 
zaključek leta 

Udeležite se 2. izobraževalnega dogodka 2010 »Od problema do praktične rešitve«. Dogodek 

bo potekal na Uniji, Brezovica pri Ljubljani, dne 1. 12. 2010, od predvidoma 8.00 do 16.30 ure. 

Kotizacija: 99 EUR + DDV / udeleženca 

Posebni popusti: popust 3 = 2 (plačate 2 kotizaciji, 3. udeleženec iz istega podjetja gratis) ter 

dodatni, 15 odstotni popust na prijave do 15.11.2010. 

Po dogodku: Prva novoletna zabava v mestu v družbi največje skupnosti zadovoljnih uporabnikov 

poslovnoinformacijskega sistema PANTHEON! Začetek ob 18.00 uri. 

Več o dogodku, napovednik delavnic in podatki o sponzorjih na naši spletni strani. 

Nazaj na kazalo 

vanja.cigoj@datalab.si

Začnimo s PANTHEON-om 

Se sprašujete, kako se lotiti dela s PANTHEON-om? 

Za lažji začetek dela vam nudimo: 

PANTEHON Priročnik. Priročnik si lahko brezplačno prenesete in natisnete. Več  informacij o 

priročniku ter možnost prenosa na  

http://www.datalab.si/podpora/podpora-za-zacetnike/prirocnik-za-zacetnike 

Video navodila »Kako začeti«.  V video navodilih so praktično prikazani postopki iz zgoraj 

omenjenega priročnika in prikazujejo namišljena zaporedja poslovnih dogodkov nekega podjetja. 

Video navodila so brezplačno na voljo na Uporabniških straneh, na zavihku Video > Pantheon 

navodila > Kako začeti. 

Tečaji »Začnimo s PANTHEON-om. Za vse tiste, ki vam je osebni stik s predavatelji ljubši, 
vabimo, da obiščete brezplačne tečaje »Začnimo s PANTHEON-om«,  ki jih prirejamo vsaj enkrat 

mesečno. Nove termine si oglejte na spletni strani  

http://www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/aktualna-izobrazevanja/. 

Nazaj na kazalo 

vanja.cigoj@datalab.si

Poslovni registrer AJPES-a v PANTHEON-u 

Iskanje kontaktov podjetij po internetu. Preverjanje matičnih in davčnih številk. 

Iskanje bančnih računov dobaviteljev. Držanje zajčjih tačk in štiriperesnih deteljic, da 

so najdeni podatki pravilni. 

So vam ta dolgotrajna in živce parajoča opravila kaj znana? 

Nič  več  - od bui lda 55.50.00 dal je je na šifrantu subjektov v PANTEHON-u omogočeno 

pridobivanje in osveževanje podatkov o podjetjih iz centralnega registra, ki ga vodi 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  V  šifrant 

samo vpišemo prvih pet (ali več) črk subjekta, program pa avtomatično predlaga vsa podjetja, ki 

ustrezajo iskanemu pojmu. Ko potrdimo subjekt, se nam z njegovimi podatki avtomatično 

napolnija ustrezna polja v PANTHEON-u. 

Kaj vse omogoča ta povezava? 

*trenutno so v bazi osnovna podjetja; podružnice, predstavniš tva in poslovne enote bodo dodane decembra 

Vse to je za uporabnike PANTHEON-a na voljo z veljavno pogodbo o osveževanju. Za 

več informacij o osveževanju nas pokličite na 01 252 89 26 oziroma na prodaja@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

– iskanje podatkov za vsako slovensko podjetje na enem mestu;* 

– iskanje po osnovnih informacijah (ime, naslov, davčn a  številka, matičn a  številka, številka

transakcijskega računa itd.); 

– iz čarovnika je mogoče množično osvežiti oziroma popraviti podatke za obstoječe vnose na

šifrantu subjektov; 

– dodan mehanizem, da se ob vnosu ši fre (ali davčne al i  matičn e  številke) na subjektu

avtomatsko prikazala podjetja, ki ustrezajo vpisani šifri oz. davčni ali matični številki. 

Boštjan Pečar

Partnerska izobraževanja 

V mesecu oktobru smo začeli z izvajanjem izobraževanj za partnerje podjetja Datalab. Tako je v 

Mariboru, v prostorih podjetja Asistent d.o.o., od 8.10 do 10.10.2010 potekalo izobraževanje za 

prodajnike »Trening zahtevnih prodajnih veščin«.  Treninga se je udeleži lo 12 udeležencev. 

Predavanja je vodila odlična predavateljica ga. Olga Jeras iz podjetja BMC International in 

predstavniki Datalaba. 

Za udeležence je odlično skrbela koordinatorica ga. Gordana Jelenko iz podjetja Asistent d.o.o., ki 

se j ih ob tej pr i ložnosti iskreno zahvaljujemo za pomoč,  odlično postrežbo in organizacijo 

izobraževanja. 

Ga. Olga Jeras (predavateljica podjetja BMC) 

in g. Marko Vodnik (direktor podjetja Datalab SI) v prijaznem pozdravu 

 

Udeleženci Treninga zahtevnih prodajnih veš čin v delovnem zagonu 

 

Dne 19.10. in 22.10.2010 je potekalo izobraževanje za implementatorje. Prvi del izobraževanja 

»Implementacija v teoriji in praksi« je izvedel g. Gregor Varl, direktor razvoja iz podjetja Asistent 

d.o.o. Drugi del izobraževanja, namenjen prikazu sistemske administracije, pa je potekal v izvedbi 

g. Jureta Bovhe, podpornika produktu za PANTHEON splošno, šifranti in OTOS, iz podjetja Datalab. 

Zahvaljujemo se obema predavateljema za kakovost izvedbe in prenosa znanj do slušateljev. 

Obenem se zahvaljujemo tudi podjetju Asistent in g. Gregorju Varlu za pripravljenost sodelovanja 

in s tem vl ivanja novih, svežih znanj in izkušenj neposredno iz terena v obliki izvedbe 

implementacijskega treninga. 

G. Gregor Varl (direktor razvoja, Asistent d.o.o.) med  

predavanjem "Implementacija v teoriji in praksi" 

 

Sistemska administracija zahteva  

veliko poglobljenega razmiš ljanja in preudarnega dela 

 

Napovednik partnerskih izobraževanj november/december 2010 

* Opomba: Cene so oblikovane za minimalno 6 udeležencev. Vsebina izobraževanj bo prilagojena vašemu znanju 

in potrebam. Ob prijavi bo izvedena pred-evalvacija, na osnovi le-te bo pripravljen prilagojen kurikulum. 

** Za več  informacij in pomoč pri usmeritvi na ustrezno izobraževanje nas poklič ite na telefon (01) 252 89 00 ali 

040 196 109 (ga. Vanja Cigoj) ali preko elektronske poš te vanja.cigoj@datalab.si. Vsa izobraževanja potekajo v 

uč ilnici podjetja Datalab, Koprska 92, Ljubljana. 

*** Datalab (Datalab Akademija) si  pridržuje pravico spremembe in dopolnitve napovednika izobraževanj! 

M ožnosti in pogoji prijave/odjave: Na izobraževanja se lahko prijavite ves čas do zaključka zbiranja prijav (2 

delovna dneva pred pričetkom izobraževanja). Po tem roku se bo izjemoma možno prijaviti z oddajo povpraševanja 

preko elektronske poš te na naslov vanja.cigoj@datalab.si ali preko telefona 01 252 89 18 (ga. Vanja Cigoj). V 

kolikor želite odjaviti vašo udeležbo na izobraževanju, vas prosimo, da to storite pisno najkasneje 2 delovna dneva 

pred izobraževanjem. V primeru nepravočasne odjave al i  neudeležbe  na  tečaju/certificiranju vam bomo žal 

primorani zaračunati 100% vrednost kotizacije. 

Nazaj na kazalo 

Predavatelj November
Naziv 
izobraževanja

Rok za 
prijavo

Trajanje Cena/udeleženca

Dare Rihter
sreda, 
17.11.2010

Ares I 10.11.2010 6 220,25 EUR + DDV

Simon 
Klemen

petek, 
19.11.2010

Denar 12.11.2010 3 155,75 EUR + DDV

Tomaž Weibl
torek, 
23.11.2010

Nastavitve in 
oblikovanje izpisov – 
specialistično 
izobraževanje

16.11.2010 4 177,25 EUR + DDV

Borut 
Puklavec

torek, 
30.11.2010

Zeus 23.11.2010 4 177,25 EUR + DDV

Predavatelj December
Naziv 
izobraževanja

Rok za 
prijavo

Trajanje Cena/udeleženca

Dare Rihter
ponedeljek, 
6.12.2010

Ares II 30.11.2010 6 220,25 EUR + DDV

vanja.cigoj@datalab.si

Datalab navdušil s predstavitvijo prednosti 
uporabe PANTHEON gostovanja 

Datalab je na 12. kongresu računovodskih servisov, ki je potekal 14. in 15. oktobra v Hotelu 

Slovenija v Portorožu, predstavil prednosti uporabe PANTHEON gostovanja. Udeleženci so izvedeli 

številne koristne svete za optimizacijo vodenja poslovanja, drugi dan kongresa, katerega zlati 

sponzor je bil letos Datalab, pa so imeli tudi možnost individualnega pogovora z njegovim izvršnim 

direktorjem Andrejem Merteljem. Ves čas  je  za  računovodje potekala tudi nagradna igra s 

privlačnimi promocijskimi darili Datalaba. 

Kot vsako leto je bilo tudi tokrat druženje na Obali prijetna priložnost za navezovanje novih 

poslovnih stikov in odlična izkušnja z vidika spoznavanja novosti na področju računovodstva. 

   

"Želimo si več tako prijetnih srečanj Datalabovcev z uporabniki!" 

Čeprav je spletna asistenca velikokrat zgolj površna komunikacija anonimne osebe v nekem 

podjetju z navideznimi subjekti, varno skritimi pod včasih prav čudaškimi nadimki, v Datalabu 

stremimo k bolj osebnemu odnosu z uporabniki PANTHEON-a. Poleg tega, da v kratkem 

pripravljamo vsebinsko, tehnično in oblikovno osveženo uporabniško stran, si želimo uporabnike 

tudi spoznati, prisluhniti njihovim željam in upoštevati njihove pripombe in predloge. Predvsem pa 

bomo odslej nagrajevali vse tiste, ki bodo najbolj prizadevno objavljali prispevke na uporabniški 

strani in s tem tudi spodbujali dialog. 

Zato smo v prijetnem okolju restavracije Harfa nedavno organizirali prvo srečanje z uporabnikoma 

PANTHEONA, ki sta v mesecu avgustu objavila največ  zanimivih prispevkov na uporabniških 

straneh Datalaba. Dejan Kosi iz mariborskega podjetja Vobo in Sebastijan Ženko iz postojnske 

podružnice podjetja Unicatoy sta predstavnikoma Datalaba - Galu Kočarju (vodji projektov v 

marketingu) in Nini Orel (urednici uporabniške skupnosti) - v skoraj dvournem klepetu ob izvrstni 

hrani in pijači razkrila del tega, kar si uporabniki PANTHEONA želijo spremeniti ali izboljšati. Oba 

sta toplo pozdravila našo odločitev za pogostejšo in bolj osebno komunikacijo med uporabniki in 

zaposlenimi tako v realnem kot v virtualnem svetu. 

V Datalabu nazdravljamo še na mnoga tako prijetna srečanja z vami, cenjeni uporabniki, in se 

veselimo vaših zanimivih prispevkov! 

Nazaj na kazalo 

Kdo sta tokratna PANTHEON-ova nagrajenca 
Dejan Kosi in Sebastijan Ženko? 

Dejan Kosi je v mariborskem podjetju za začimbe in dodatke za živilske izdelke VOBO d.o.o. 

zadolžen za področje logistike in informatike. V sedmih letih se je preizkusil na vseh delovnih 

področjih v tem podjetju in tako spoznal vse tokove poslovanja. 

Odkar so se leta 2006 v podjetju Vobo odločili prevetriti poslovanje in so prešli na Datalabov 

PANTHEON, Dejan skrbi predvsem za materialne tokove podjetja (naročanje, uvoz, izvoz, prejemi) 

ter celotno skladiščno in proizvodno poslovanje. 

In kakšna bi po Dejanovem mnenju morala biti uporabniška stran? “Morala bi predstavljati močno 

orodje za iskanje informacij o delovanju PANTHEONA, navodil, novosti na področju zakonodaje, 

spremembe razvoja ERP-ja in podobno,” je predlagal Dejan Kosi. 

Sebastijan Ženko je vodja informatike v postojnski podružnici podjetja UNIKA TTI d.o.o., katerega 

osnovne dejavnosti so kreacija, marketing in distribucija igrač,  iger ,  športnih, darilnih in 

promocijskih artiklov. 

Zadolžen je za vzdrževanje celotnega računalniškega sistema in infrastrukture ter spletnih strani, 

za podporo uporabnikom pri delu z PANTHEON-om ter za izdelavo programskih rešitev, ki 

uporabnikom dodatno olajšajo delo (prodaja na terenu z uporabo mobilnih kodnih čitalcev, mobilna 

inventura itd.). 

Na sliki z leve: Nina Orel, Dejan Kosi, Sebastijan Ženko in Gal Kočar 

 

In kaj bi Sebastijan spremenil na uporabniških straneh? "Oblikovno bi jih posodobil, zahtevnejšim 

uporabnikom bi omogočil več administratorskih pravic in neposredno komunikacijo z razvojem za 

odpravo določenih pomanjkljivosti. Vsebinsko bi bil morda dobrodošel prikaz še kakšnih dodatnih 

podatkov, ki se jih dnevno ali mesečno potrebuje pri poslovanju, zanimivi bi bili tudi podatki o tem, 

kaj je novega in kje so napake v PANTHEONU ter načini za samostojno reševanje določenih 

problemov." 

 

Takole ljubko je videti nagradni kupon za vse tiste uporabnike PANTHEONA, ki boste najpogosteje 

objavljali zanimive prispevke na uporabniških straneh Datalaba. Če pomislite, da vas čaka ob tem 

še odlično poslovno kosilo in marsikakšno presenečenje, se vam vsekakor splača sodelovati. 

Nazaj na kazalo 

Priporočite PANTHEON 

Nazaj na kazalo 

 

Vsi uporabniki, ki širite svoje izkušnje s PANTHEON-

om in ga priporočate drugim, boste za svojo delo

nagrajeni z 10% od licenčne vrednosti PANTHEON-a,

ki ga podjetje kupi na podlagi vašega priporočila.

Znesek lahko uporabite za vrsto bonitet in dobropisov,

s čimer prihranite stroške oziroma zaslužite. 

V primeru priporočila PANTHEON gostovanja pa vam

priznamo 20% vrednosti mesečnega najema licenc

novega uporabnika za obdobje enega leta. 

Več informacij na marketing@datalab.si ali  

na 01 252 89 16. 

Izid zgoščenke iz Poslovne zbirke CD.GZS z 
naslovom Gospodarske pogodbe 

Oktobra 2010 bo v nakladi 11.000 izvodov izšla že 10. zgoščenka iz Poslovne zbirke CD.GZS z 

naslovom Gospodarske pogodbe. Vsebovala bo številne vzorce pogodb s praktičnimi nasveti, ki so 

jih pripravili pravni strokovnjaki GZS na podlagi dolgoletnih izkušenj pri svetovanju našim članom. 

Nekateri vzorci pogodb bodo tudi v angleškem jeziku. Vabimo vas k pokroviteljstvu zgoščenke.  

Več 

Zaradi izvedbe projekta vas prosimo, če nam vašo potrditev sodelovanja sporočite čim prej. Za 

vse informacije smo vam na voljo na telefonski števi lk i  01 5898 480 al i  preko e-pošte 

eva.zontar@gzs.si. 

 

Nazaj na kazalo 

Kaj prinaša Novela Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C)? 

Po nepolnih dveh letih od uveljavitve Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP je bila sprejeta že tretja 

novela zakona – novela ZFPPIPP-C. Prvi dve noveli (ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B) sta 

pričeli veljati že v letu 2009, z njima pa so bile odpravljene prve pomanjkljivosti in 

nedoslednosti ureditve ZFPPIPP. 

Spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-A so se nanašale predvsem na: 

Spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-B so se nanašale predvsem na: 

Zadnja novela ZFPPIPP-C, ki je pričela veljati 15. julija 2010, je bistveno obsežnejša od 

prvih dveh in predstavlja nekatere korenitejše spremembe in dopolnitve ZFPPIPP. V nadaljevanju 

so na kratko predstavljene le bistvene spremembe in dopolnitve ZFPPIPP, v prihodnje pa sledi 

podrobnejša predstavitev vseh sprememb in dopolnitev ZFPPIPP. 

Bistvene spremembe in dopolnitve ZFPPIPP iz novele ZFPPIPP-C so: 

Nazaj na kazalo 

– ureditev zakonskega pooblastila glede pridobivanja (osebnih in drugih) podatkov v povezavi z

zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov; 

– dopolnitev zakonske podlage za zagotovitev učinkovitejšega vodenja postopkov zaradi

insolventnosti; 

– uskladitev z Novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D[1]); 

– možnost vložitve predloga za začetek osebnega stečaja na zapisnik pri sodišču; 

– nekateri redakcijski in drugi popravki, vse zaradi jasnejše ureditve. 

– olajšano dokazno breme upnika pri dokazovanju pogojev za začetek stečaja, zlasti delavcem

oziroma Jamstvenemu in preživninskemu sklada RS, kadar predlaga začetek stečajnega

postopka, 

– zagotavljanje ustreznega nadzora nad dolžnikom pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,

če ta predlaga odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. 

– Sprememba pristojnosti sodišča v postopkih osebnega stečaja, saj so odslej pristojna okrožna

sodišče (prej okrajna sodišča ,  v ečinoma izvršilni oddelki). Uvedena je tudi pristojnost

referentov za odločanje o manj zahtevnih zadevah in za izvajanje pomožnih procesnih dejanj. 

– V bodoče bo omogočeno elektronsko vlaganje pisanj strank in elektronsko vročanje v vseh

civilnih postopkih, zato je tudi v ZFPPIPP zagotovljena pravna podlaga za tako elektronsko

poslovanje sodišč. 

– Odslej se vse unovčenje celotnega premoženja stečajnega dolžnika izvede v stečajnem

postopku. Po prejšnji ureditvi v ZFPPIPP so se nadaljevali tisti izvršilni postopki, v katerih je

upnik pred začetkom stečajnega postopka v izvršilnem postopku pridobil ločitveno pravico.

Tako se po novem ustavijo morebitni izvršilni postopki, ki tečejo proti stečajnemu dolžniku,

prodaja celotnega premoženja pa se opravi v stečajnem postopku. 

– Postopek prodaje premoženja je pospešen tako, da se pravila o dodatnem soglasju k sklenitvi

prodajne pogodbe uporabljajo samo za prodaje premoženja večje vrednosti. Na ta način je

mogoča hitrejša prodaja netržnih zalog, rabljene opreme ali strojev, trgovskega blaga in

končnih izdelkov ter nepremičnin majhne vrednosti. 

– Pravila o postopku odpusta obveznosti so dopolnjena tako, da omogočajo učinkovitejši nadzor

nad insolventnim dolžnikom. Ureditev v postopku osebnega stečaja je dopolnjena tako, da

omogoča poštenemu podjetniku ali zasebniku, nad katerim je začet postopek osebnega stečaja,

nov zagon in poslovanje. 

– Pristojnosti upniškega odbora so določene tako, da je sedaj v zakonu jasno opredeljeno, ali je

za odločitev potrebno mnenje oziroma soglasje upniškega odbora. Hkrati je tudi urejen

postopek v zvezi z mnenjem ali soglasjem upniškega odbora. 

– Upravitelji se po novem združujejo v Zbornico upraviteljev, določena so pravila za ustanovitev

delovanje zbornice, ter pravila glede disciplinske odgovornosti upraviteljev. Jasneje so tudi

določena pravila, katere storitve so vključene v nagrado upravitelja in katere storitve (na

primer računovodske in odvetniške storitve) niso vključene v nagrado. 

– Dosedaj je veljala prepoved pobota terjatev, pridobljenih s cesijo, v zadnjih šestih mesecih

pred uvedbo stečajnega postopka. Po novem velja to le za terjatve, pridobljene (cedirane) po

začetku stečajnega postopka. 

– Dopolnjena so pravila, ki se nanašajo na položaj, pri katerem družbeniki oziroma delničarji

(lastniki) insolventne družbe niso izvedli povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi vložki,

čeprav bi bilo tako povečanje nujno za odpravo vzrokov kratkoročne in dolgoročne plačilne

nesposobnosti družbe. Dodana je možnost, da poslovodstvo družbe ali upniški odbor sprejme

ustrezen sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi denarnimi

vložki, po katerem lahko nove delnice za denarne vložke vplačajo upniki družbe, sedanji

delničarji ali tretje osebe. 

Več informacij: priročnik Z.E.N. vodenja

www.dashofer.si 

ABC skupinskega dela (2. del) 

Zakaj so Američani boljši prodajalci? 

Ali kaj potrebujemo, da bomo pridobili in obdržali stranke? 

A najprej eno drugo vprašanje. Kaj opažamo pri naših najstnikih po cestah, šolah in domovih? Da 

je mobitel postal njihov najboljši prijatelj. Seveda to ni res. Pravi prijatelji so na "drugem koncu" 

teh naprav in z njimi so najstniki v stalnem stiku. 

Bistvo prodaje 

Zakaj zaupamo prijateljem? To so ljudje, s katerimi smo imeli mnogo stikov. Skozi te stike smo 

vzpostavili zaupanje. In ostajajo naši prijatelji, ker te stike vzdržujemo. Občasno se dobimo ob 

kavici, kakšno rečemo, si pomagamo z nasvetom ali uslugo. Tako je tudi bistvo prodaje v rednih 

stikih s strankami. Da jih tako dobro poznamo, kot poznamo svoje prijatelje. Zato jim lahko 

pomagamo s kakšnim nasvetom in lažje sklepamo posle. 

Dobra navada Američanov 

Američani imajo en preprosto a dobro navado. Vsi, ki ste že poslovali z njimi, ste jo takoj opazili. 

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

Nazaj na kazalo 

Kaj je prodaja? 

Kaj imajo najstniki in prodaja skupnega?

Obojim je skupna potreba po stalnem

stiku s pr i jatel j i .  Prodaja je namreč
sk lepanje pos lov s  pr i jate l j i .  To se

mogoče sl iši malce za lase privlečeno.

Vendar ni. Prijatelj i so ljudje, ki j im

z a u p a m o .  P o m i s l i t e ,  k j e  o b ičajno

kupujemo. Mogoče ne vedno, a večinoma

kupujemo v trgovinah, ki jim zaupamo. 

S kom najlažje sklepamo posle?

Kako povečati izvozno dejavnost? 

Omogočite potencialnim tujim poslovnim partnerjem dostop do vašega podjetja z brezplačnim 

vpisom v katalog slovenskih izvoznikov www.SloExport.si. 

SloExport je projekt Gospodarske zbornice Slovenije in Javne agencije za podjetništvo in tuje 

investicije, namenjen promociji slovenskih podjetij in predstavitvi slovenskega poslovnega okolja 

tuj i  pos lovni  javnost i ,  predvsem podjet jem, k i  j ih zanima sodelovanje s s lovenskim 

gospodarstvom. 

Katalog slovenskih izvoznikov SloExport potencialnim tujim partnerjem omogoča, da kadarkoli po 

različnih kriterijih poiščejo slovenske izvoznike in jim s tem pomaga ustvariti prvi korak k sklenitvi 

poslovnega sodelovanja. Vsako podjetje, ki je vpisano v imenik, ima svoj uporabniški račun, prek 

katerega vnaša podatke v spletno kartico podjetja. Na kartici so vsi osnovni podatki podjetja, od 

kontaktov, vodstva podjetja, naslova, prihodkov in podobno. Poseben pomen imenika pa je v 

objavi podatkov, ki so pomembni za potencialne tuje poslovne partnerje, kot so izvozni produkti, 

predstavništva v tujini, klasifikaciji CPA in HS. Vsa podjetja imajo možnost osvežitve objavljenih 

podatkov vse leto. 

Vpis v bazo SloExport je brezplačen. Podjetje pa lahko bistveno poveča vidnost in prepoznavnost 

med potencialnimi tujimi partnerji, če se odloči za objavo logotipa ob izpisih podatkov podjetja 

in/ali za objavo bannerja. Cena celoletnega oglaševanja z objavo logotipa podjetja je 120,00 EUR 

+ DDV, prav tako je cena mesečnega zakupa objave bannerja 120,00 EUR + DDV. 

Zahtevajte geslo za vpis podatkov preko e-naslova sloexport@gzs.si. 

 

Nazaj na kazalo 

Zimska romantika v gorah 

   

Zima v gorah predstavlja poseben izziv dobro opremljenim obiskovalcem. Več miru, tišina ujeta v 

kristale snežink ter nepregledna belina površja je pravi balzam za oči in ušesa. Ob tem je seveda 

potrebno priznati, da je na drugi strani medalje več realne nevarnosti, ki preži na pohodnike v 

mrzlih in zasneženih mesecih. 

Snežne razmere od nas zahtevajo zimsko opremo, boljše poznavanje vremenskih razmer ter 

nekaj več  kondicije. Še bolj tudi pride v poštev klasično gorniško pravilo »nikoli v gore sam«. V 

slučaju nesreče je pozimi veliko manj ljudi okoli vas, tako da se lahko zanesete le na svojega 

sopotnika. Dan je kratek in začetek hoje je potrebno premakniti na zgodnje jutro ali še boljše na 

pozno noč  (svit). Tudi pleča bodo bolj obremenjena saj bo nahrbtnik poln težkega železja in 

opreme za nepričakovano bivakiranje. Seznam pravega gornika v zimskih razmerah mora 

vsebovati vsaj: 

Vse našteto je potrebno tudi znati uporabljati, kar ni tako enostavno kot izgleda. Že samo hoja z 

derezami zahteva ogromno pazljivosti ter drugačnih korakov, kot smo j ih vajeni poleti.  

Prenekatera nesreča v gorah je posledica neznanja hoje z derezami. V primeru, da imate na 

pohodnih čevljih nameščene dereze, je potrebno imeti v rokah cepin. Hoja z derezami in cepinom 

zahteva obilo teoretičnega znanja ter praktičnih poskusov (test) v nadzorovanem domačem okolju. 

Vse to znanje nam ponuja Planinska zveza Slovenije, ki redno objavlja tečaje gibanja v zimskih 

razmerah. Tudi Gorska reševalna zveza (GRZS) pogosto pripravlja podobne tečaje. Absolutno 

priporočam vsem, ki morda šele razmišljate o zimskih pohodih. 

   

Da pa ne boste popolnoma sami v gorah, imajo nekatere koče odprta vrata tudi v t.i. kratkih dneh. 

Najbolj znana in najvišje ležeča koča med njimi je Triglavski dom na Kredarici. Vso zimo sta odprti 

v glavnem tudi Blejska koča na Lipancih (nad Pokljuko) ter dom na Komni. V primeru, da vas 

zanese kam drugam, vam je na razpolago snežni iglu ali t.i. zimske sobe. Slednje funkcionirajo 

navadno kot del koče, ki je odprt samo pozimi in je bolj namenjen (zasilnem) prenočevanju samo 

v zimskem času. V zimski sobi ni nobenega udobja – jogi ter nekaj na pol umazanih odej ob kaki 

sveči na okenski polici je največ, kar lahko pričakujete. Torej nobene elektrike, tekoče vode ali 

podobnih nenujnih stvari. Med bolj urejene spadajo zimske sobe v koči na Planini pri jezeru, v 

Češki koči na Spodnjih ravneh ter bivak pod Špikom na planoti z imenom »Pod srcem«.  Pravo 

mesto za romantiko v dvoje. 

   

Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor, pravi pregovor. Naj vas na videz visoke prepreke ne odvrnejo 

od obiskovanja gora tudi v zimskih časih. Trud bo dodatno poplačan z neprecenljivimi razgledi ter 

občutki, duša pa bo kričala od zadovoljstva ob vrnitvi v dolino. Obilo veselja in srečno pot vam 

želim. 

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

Nazaj na kazalo 

•  Dereze 

•  Cepin 

•  Lavinsko žolno 

•  Lopato 

•  Čelado 

•  Bivak vrečo za prisilno prenočevanje  
    v naravi 
•  Dodatno izolirno plast v obliki hlač  
    ter termovelurja 

•  Čelno svetilko z dodatno baterijo 

•  GSM telefon spravljen na toplem z  
    dodatno baterijo 
•  Sendvič s poli ali suho salamo 

•  Toplo kapo in smučarske rokavice iz Gore 
    Texa ali podobnega materiala 
•  Zasilno (astronavtsko folijo) kot primarno  
    izolirno plast 
•  Termovko s toplo pijačo 

•  Fotoaparat, da se boste lahko pohvalili  
    znancem, kako lepo je bilo v gorah 

Boštjan »Macgyver« Pečar

Novosti in nasveti: Oddaja M-obrazcev preko 
portala e-VEM 

V PANTHEON-u imate možnost elektronske oddaje M-obrazcev iz modula Kadri neposredno na 

ZZZS po pravilih sistema e-VEM. S tem si olajšate oddajo obrazcev na ZZZS, kar pomeni, da vam 

ni več potrebno pošiljati M-obrazcev po pošti ali ročno vpisovati podatke na e-VEM portal. 

Obrazci, ki jih lahko oddajate preko e-VEM: 

•  M-1 (prijava v zavarovanje) 

•  M-2 (odjava iz zavarovanja) 

•  M-3 (sprememba podatkov) 

•  M-DČ (prijava, sprememba in odjava zdravstvenega zavarovanja družinskih članov) 

Obrazce za oddajo pripravite v Kadri | Obrazci, pripravljene obrazce pa potem izberete in oddate 

preko panela e-VEM, ki se nahaja na Kadri | Obrazci | e-VEM. 

 

e-VEM je državni portal za poslovne subjekte in samostojne podjetnike. Storitve so brezplačne in 

jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo v spletnem brskalniku nameščeno eno izmed 

kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev: MJU (SIGEN-CA), Pošta Slovenije (POŠTAR-CA), Nova 

ljubljanska banka (AC-NLB) ali Halcom d.d. (Halcom-CA) ter to digitalno potrdilo prijavljeno na 

Ministrstvu za javno upravo, kjer vam izdajo številko enoličnega identifikatorja, ki jo vpišete v 

Administratorsko konzolo | ... | Kadri | Osnovni podatki v polje ID številka za e-VEM. 

Več  o postopku oddaje M-obrazcev preko e-VEM si lahko ogledate v navodilih na naslednji 

povezavi: 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=9950 

Primer oddaje obrazca M-1: 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=10140 

Nazaj na kazalo 

tina.potocnik@datalab.si

 

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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