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Uvodnik 

Jesen gre v zimo 

Ne vem kako je pri vas, a pri nas v Datalabu SI opažamo, 

da je zima pritisnila že konec septembra in zaledenela 

denarne tokove. Kot da bi zmanjkalo denarja v obtoku. 

Celo podjetja z najboljšo boniteto so začela zamujati s 

plačili. Kar pomeni, da gre za resen sistemski bug, ki je bil 

razviden že  neka j  l e t ,  a  smo  ga  p re ce j  neuspešno 

pospravljali pod preprogo. Ne bojim se za Datalab, saj smo 

relativno dobro kapitalizirani, me je pa zelo strah splošne 

gospodarske situacije. Kaj ti pomaga biti bogat med reveži? 

Nobenega pravega izziva ni v tem, pa tudi bivanje ni prav 

udobno. Lepo je biti bogat med bogatimi – in prav to je 

naše  vod i l o :  želja, da pomagamo malim in srednjim 

podjetjem ustvariti in zadržati bogastvo. Žal vetrovi, ki 

danes pihajo, bistveno prekašajo kakršnokoli zaščito, ki jo 

lahko nared imo z  bo l jšim/pametnejšim/produktivnejšim 

orodjem in delom. 
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E-novice v PDF obliki 

Sedaj pa od makro nazaj na mikro. Spet se moram opravičevati. Zoprn bug na MS SQL strežniku 

(klasificiran kot »feature«) je povzročil napake pri kreiranju ključev z buildom 55.58.00, ki so ob 

naslednji nadgradnji lahko vodili do izgube podatkov. Zato smo takoj umaknili nove verzije 

(nekateri ste to opazili) in začeli z raziskovanjem. Takoj, ko smo vedeli kaj, zakaj, kdaj in kako, 

smo objavili popravke in ponovno omogočili nadgradnje. Več o tem si lahko preberete na U-Site-u. 

Ni simpatično, niti najmanj ne. Me pa tolaži, da je to komaj tretja napaka, ki bi lahko ogrozila 

varnost podatkov uporabnikov v 15-letni zgodovini našega razvoja. Podatke smo lahko popravili 

brez uporabe varnostnih kopij, a kljub temu PONOVNO APELIRAMO, da preverite svoje varnostne 

politike in shranjevanje ter uporabnost shranjenih podatkov. Če je to pretežko, potem preselite 

svoj strežnik na PANTHEON gostovanje in za vaše varnostne kopije skrbimo mi. 

S področja regulative nas (predvidoma 31.3.2013) čaka ZDAVP-2, o katerem piše kolegica Sabina 

iz Date. Kazni so daleč od zanemarljivih, davčni inšpektorji pa bodo hitro znali ugotoviti, ali je vaša 

poslovna programska oprema skladna ali ne. Zakon je vmesni korak na poti do davčnih blagajn 

(cilji so isti, tehnika drugačna in po mojem mnenju ne popolnoma ustrezna). Brisanje in 

popravljanje pozicij bo tako dovoljeno samo, v kolikor imate nastavljeno revizijsko sled (undo 

log). Hkrati mora programska oprema omogočati tudi izpis zgodovine sprememb, kar PANTHEON v 

tem trenutku še ne zagotavlja. Popravek za zakonsko skladnost bomo izdali v decembru, ko 

dobimo čistopis zakona (pri katerega pripravi kot člani ZIT intenzivno sodelujemo in na MF 

pojasnjujemo težave iz prakse). 

Časi so radikalni in potrebno je razmišljati izven okvirov. Lep primer takega razmišljanja je 

Maribor. Mesto, ki mi je izredno ljubo in na katerega me veže ogromno lepih spominov in dobrih 

prijateljev. Ter mesto, ki ga bom v prihodnosti bistveno manj obiskoval, saj si ne morem več 
privoščiti stresa vožnje po njem. Inventivnost novih poslovnih modelov najdemo tam, kjer bi jo 

najmanj pričakovali – v mestni upravi. Postavitev radarjev v javno-zasebnem partnerstvu je 

zanimiv primer, kako se tudi v današnjih časih da zaslužiti denar. Kudos županu, ki je dokazal, da 

je pradavno poslovno željo vsakega policista (in še  d o  včeraj dobro šalo) po »privatizaciji« 
kakšnega križišča v Sloveniji dejansko možno izvesti. Ker gospod očitno ni niti skromen niti 

malenkosten, jih je z enim zamahom privatiziral 23 za dobo 10 let. 

Ne podpiram takih ukrepov, saj se mi zdijo škodljivi. Gospodarska konkurenčnost bo Mariboru po 

moje še dodatno padla, stroški  življenja pod Pohorjem pa narastli. A če na to dejanje gledamo 

izključno kot na posel, lahko najdemo kar nekaj uporabnih poslovnih nasvetov: ne sprejmi 

argumenta, da se nekaj ne da; razmišljaj izven okvirov; bodi inovativen v poslovnih modelih in 

postavi visoke cilje. Več takih podjetij in manj takih županov nam želim vsem skupaj. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Napovedujemo PANTHEON konferenco  
za računovodje 2012 

 

Spoštovani uporabniki, spoštovani računovodje, 

Vabimo vas, da se ponovno udeležite največjega, računovodsko-izobraževalnega dogodka 

PANTHEON skupnosti – PANTHEON konference za računovodje 2012. Tokratna tema 

konference bo »S sodobnimi pristopi in znanjem do strateške prednosti  vašega 

računovodskega servisa«. 

Informacije 

vanjac@datalab.si / dlacademy@datalab.si 

01 252 89 18 / 01 252 89 52 / 040 196 109 

Zakaj se prijaviti na konferenco? 

Na konferenci bodo planirano sodelovali strokovnjaki za PANTHEON ter DDV, računovodski 

in podjetniški strokovnjaki; Produktni vodje in podporniki produktu podjetja Datalab, 

Davčna uprava Republike Slovenije, dr. Branko Mayr, dekan Visoke šole za računovodstvo, 

pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec, državni notranji 

revizor, sodni izvedenec, doc. dr. Živko Bergant, docent in nosilec štirih predmetov na Visoki 

šoli za računovodstvo v Ljubljani, predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo, mag. 

Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje in Inštitut za poslovodno računovodstvo, 

dr. Jaka Vadnjal, dekan na Gea College, g. Philip Jan Nagel, trener in učitelj poslovne 

angleščine v mednarodnem jezikovnem centru Mint International House, ki je tudi pooblaščeni 

izpitni center Univerze Cambridge. 

Pokrovitelji konference 

Srebrni 

 

Medijski 

 

Vsebinski 

 

Materialni 

 

Razstavljalci 

 

Želite nastopati kot pokrovitelj? 

Za dodatne informacije pokličite go. Vanjo Cigoj na telefon 01 252 89 18 ali 040 196 109 ali go. 

Natalijo Rous na telefon 01 252 89 00 a l i  031 272 361. Prijavo nam lahko pošljete po 

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

Iskreno vabljeni! 

Nazaj na kazalo 

Kdaj: 21. 11. 2012 

Kje: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

Prijava: Prijavnica 

Cena: 89 € + DDV 

15% popust  

(za prijave do 9.11.2012) 

popust 2 = 3  

(tretja oseba brezplačno,  

za prijave do 9.11.2012) 

Vanja Cigoj 

Glasujte za U-Site za nagrado Netko 

GZS štirinajstič razpisuje nagrado Netko za najboljši digitalni projekt, na katerem sodeluje tudi U-

Site. Zmagovalce v sedmih kategorijah bodo izbrale žirije, se pa potegujemo tudi za najbolj 

priljubljeno spletno mesto, za katerega lahko glasujete tudi vi. 

Na vstopni strani Uporabniških strani v desnem stolpcu pod oglasi in v tej novici boste našli gumb 

za glasovanje, ki bo aktiven od 1. 11. do 14. 11. Vsak obiskovalec lahko glasuje enkrat na dan. 

Hvala za vaš klik! 

Nazaj na kazalo 

Vabilo na 5. Dneve podjetništva 

13. – 15. november 2012, Tehnološki park Ljubljana, Konferenčna dvorana, stavba B 

 

Brezplačni seminarji za podjetnike in tiste, ki bi radi to postali. 

Tudi letos Data d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o. pripravljata Dneve podjetništva. 

Tradicionalni podjetniški dogodek je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti nova znanja in se 

seznaniti z aktualnimi podjetniškimi temami. 

Za potrditev udeležbe na predavanjih se morate prijaviti. Spletna prijavnica 

Nazaj na kazalo 

V sklopu Dnevov podjetništva ste vljudno vabljeni na predavanje, ki ga bo izvedel Andrej 

Mertelj, izvršni direktor Datalaba, na katerem bo predstavil temo "Kaj je bilo potrebno za 

uspešno internacionalizacijo podjetja". Predavanje poteka v torek 13.11. od 11:30 do 12:30. 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

Predlogi sprememb Zakona o davčnem 
postopku 

NOVE, strožje kazni za uporabo programov, ki omogočajo brisanje poslovanja z 

gotovino (PREDLOG sprememb Zakona o davčnem postopku) 

Zaradi ugotovitev DURS-a (pri postopkih davčnega nadzora), da nekateri davčni zavezanci pri 

poslovanju z gotovino uporabljajo računalniške blagajne (programe), ki omogočajo spreminjanje 

(brisanje) podatkov in ker se s takšnim ravnanjem spodbuja tako delo na črno kot nelojalna 

konkurenca bo prišlo na tem področju do zaostrenih pravil oz. sankcij tako uporabnikov kot 

proizvajalcev tovrstne programske opreme. Izpostavljene dejavnosti, ki uporabljajo računalniške 

blagajne so predvsem: gostinstvo, trgovina, vrsta osebnih storitev, avtomehanične delavnice, idr. 

V predlogu spremembe zakona je določeno, da uporabnik ne sme posedovati takšnega programa 

ali naprave (torej tudi strojne opreme), ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli 

spreminjanje izvornega zapisa shranjenega v napravi ali drugem mediju, razen, če so vsi popravki 

in brisanja tudi razvidni iz shranjenih podatkov (revizijska sled). 

V nadaljevanju predloga tudi določba, da proizvajalec oz. dobavitelj računalniškega programa (ali 

elektronske naprave) ne sme zagotavljati ali omogočati uporabe, ki uporabniku omogoča brisanje, 

popravljanje ali kakršnokoli spreminjanje izvornega zapisa brez hrambe prvotnih in vseh 

morebitnih dodatnih sprememb. Program mora tudi omogočati preprost in takojšen izpis vseh 

sprememb izvornih podatkov, če je do njih prišlo. 

Globe 

Predlagane sankcije od 10.000 do 250.000 EUR za samostojne podjetnike in gospodarske družbe 

ter od 1.000 do 6.000 EUR za odgovorne osebe samostojnega podjetnika oz. gospodarske družbe. 

Poleg globe pa je v predlogu tudi določen takojšni odvzem takšnega računalniškega programa ali 

naprave ne glede ali so storilčeva last ali ne. Odvzeti predmet se ali uniči ali vrne lastniku po 

predhodnem delnem uničenju sestavine, ki omogoča brisanje, popravljanje ali kakršnokoli 

spreminjanje izvirnega podatka. Enake kazni veljajo tudi za ponudnike programske opreme, v 

kolikor tako delovanje omogočajo. 

Zakon naj bi začel veljati 31.3.2013. Ali bo učinek predlaganih sprememb primerljiv z (ne)uvedbo 

napovedanih davčnih blagajn, pa bo pokazal čas. 

Povezave 

Neuradno prečiščeno besedilo (ZDavP-2 NPB5) na dan 14.05.2012 

Objavljeni predlogi sprememb z dne 10.07.2012 

Nazaj na kazalo 

Avtorica: Sabina Dimnik 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

PANTHEON TV 

Spoštovani prijatelji PANTHEON-a! 

V okviru Datalab Akademije mesečno dopolnjujemo Video galerijo na uporabniškem strežniku in 

skupaj ustvarjamo interno »televizijo« PANTHEON TV. 

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

posnetke tečajev in konferenc, podjetniške vsebine in pričevanja ter PANTHEON novosti in 

nasvete. 

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

medijske vsebine. 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj 

Struktura ISPAP datoteke za javni sektor 

Struktura ISPAP datoteke za javni sektor je bila na AJPES-u usklajena v skladu z Pravilnikom o 

metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Ur.l. 55/2012). 

Nova struktura ISPAP velja od 01.11.2012 dalje zaradi česar vse uporabnike GE licence 

obveščamo, da bo potrebna nadgranja PA na build 555820. 

Več  o predložitvi podatkov o plačah v javnem sektorju si lahko preberete na strani AJPES-a: 

http://www.ajpes.si/Statistike/Place_javni_sektor/Predlozitev 

Nazaj na kazalo 

Simon Klemen 

Novosti v PANTHEON-u 

Nova možnost – Polje za oznako knjižbe 

Več o tem v navodilih 

V program bomo dodali novo možnost, ki prikazuje, kako je knjižba izvedena (ročno, avtomatsko). 

Novost je na voljo v meniju Pregled. Opcija se nahaja v izbiri stolpcev pod imenom Auto. Dodatni 

pregled bo zelo dobrodošel predvsem za računovodje, ki bodo lahko s to novostjo ločevali knjižbe 

in različno obračunavali ročne in avtomatske knjižbe. 

 

Nove kode namena plačila 

Združenje bank Slovenije je objavilo seznam novih kod namena plačila, ki jih lahko uporabljate pri 

kreiranju plačilnih nalogov. 

Nove kode bodo avtomatsko vključene v program v55.59.00., na voljo pa bodo tudi za prenos 

preko spletnega servisa – Web service. 

Nova možnost – Izpis konto kartice s poljubnim številom kontov 

Več o tem v navodilih 

Razširili bomo izbor kontov na izpisu konto kartice. V novem polju Konti se bo v spustnem meniju 

lahko izbralo enega ali več kontov za izpis. Novi kriterij bo deloval vzporedno s starimi kriteriji za 

izbor kontov in protikontov. 

 

Nazaj na kazalo 

• AEMP – Aktivna politika zaposlovanja  

• ETUP – E-denarnica  

• FAND – Finančna pomoč  državnih organov in lokalnih skupnosti za odpravo posledic naravnih 

nesreč  

• GFRP – Plačila iz naslova insolventnosti  

• GWLT – Nakazila po vojnih zakonih  

• PENO – Plačilo po vseh sklepih o izvršbah, razen sodnih za preživnine  

• RHBS – Rehabilitacija invalidov  

 

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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