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Uvodnik 

Jesen bo prijetno topla 

Z 8. tradicionalnim Datalab partnerskim jadranjem smo 

končali poletje. V dvoletnem spreminjanju podjetja smo 

spremenili tudi tega: za dvakrat po tri dni smo zaprli vse 

naše direktorje in vodje področi j  na  šest jadrnic. Silo 

odpiranja se močno čuti zadnje čase v Datalabu in tudi na 

jadranju smo se z odprtostjo ogromno naučili. 

Da b i  se nauči l i  še  več,  bomo naslednje leto s sabo 

povabili tudi uporabnike – tiste ki bodo najbolj prispevali v 

PANTHEON skupnost. 

S septembrom smo dobili novo sodelavko, ki bo skrbela 

za  skupnost  uporabn ikov .  Dobra  v i l a  PANTHEON 

kiberprostora bo skrbela za ... preberite si spodaj. Na 

uporabniškem strežniku pa je objavljen tudi nov paket 54 

video navodil iz različnih področij. 

Spletna skupnost pa je le ena od obrazov skrbi za 

uporabnike. Končno prihajamo v obdobje, ko več  ne bo 

potrebno vpisovati podatkov. Oktobrski build prinaša 

namreč  neposredno sinhronizacijo s poslovnim registrom 

AJPES-a. Smo prvi, ki legalno in v celoti ponujamo 

kompleten nabor podatkov o pravnih osebah – 
dostopen na klik. Poleg davčne in matične številke tudi o 

vseh transakcijskih računih, klasifikacijah dejavnosti in 

celo ustanoviteljih. Skupaj z registrom blokad računov in 

deviznimi tečaji vseh poslovnih bank. In da bi bilo še 

bol je: te podatke ponujamo brez doplači la vsem 

uporabnikom s sklenjeno osveževalno pogodbo! 

KAZALO 

Prenovljena spletna stran 

Datalab jadranje 2010 

"V svetu spletnih asistentov 
utrujenosti in pomanjkanja 
dobre volje ne poznamo." 

2. PANTHEON izobraževalni 
dogodek 2010 

Izobraževanja v oktobru 

Poslovni registrer AJPES 

Univerzalni plačilni nalog 

Datalab na Tednu računovodij 

Datalab na Kongresu 
računovodskih servisov 

Ključni podatki o poslovanju 

Politika izterjave 

GZS pomaga podjetjem 

Ste tudi vi pisarniški suženj? 

Incredible Indija & Nepal 

Novosti in nasveti 

E-novice v PDF obliki 

Znanje preko uporabniškega strežnika, podatki brez vtipkavanja v PANTHEON, kar manjka za 

popolno ergonomijo, je edinole še stabilnost orodja. In tudi tu pripravljamo spremembe. 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). 

Poleg evidentnih koristi za uporabnike ter zmanjšanja partnerskega bremena odpravljanja naših 

napak pa ta sprememba prinaša  še drug pomemben vidik. Od nekdaj zagovarjam načelo, naj 

vsakdo poje, kar skuha. In v Datalabu smo premalokrat soočeni z realnostjo pri uporabnikih. Taka 

garancija nam zagotavlja tesnejši stik, ki bo prinesel boljše rešitve. 

Torej: od 2.11.2010 velja, da je OSVEŽEVALNA POGODBA = zakonske spremembe + 

izboljšave programa + brezplačni podatki + garancija delovanja. 

Jo imate sklenjeno? 

Vloga naših partnerjev se ne spreminja. Še vedno so oni tisti, ki vam nudijo pomoč, svetovanje in 

prilagoditve. Popolnoma napačna je misel, da prevzemamo posel partnerskim podjetjem – z 

garantirano nadgradnjo bomo nase prevzeli le breme neizbežnih programskih napak, ki so nam ga 

pomagali nositi dobro desetletje. 

In na tem mestu je nujna ZAHVALA. Vsem. Partnerjem in še posebej uporabnikom. 

Ker ste nam omogočili koncentriranje na razvoj, smo lahko prišli do tu, kjer smo. 

A sedaj, s stabilizacijo P55 je čas, da odrastemo. 

Toplo (a ne prevročo) jesen vam želim, 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Prenovljena Datalabova spletna stran 

Datalab je s septembrom dobil popolnoma prenovljeno spletno stran. Cilji prenove so bili: 

•  poenotenje vsebin, 

•  lažja navigacija, 

•  prenovljena predstavitev produkta ter predvsem 

•  izboljšana uporabniška izkušnja. 

 

Sodeč  po prvih odzivih je bila prenova uspešna, vsem obiskovalcem spletne strani pa želimo 

uspešno brskanje po naši novi spletni strani! 

Za vse komentarje, pripombe in predloge se zelo lepo priporočamo! 

Nazaj na kazalo 

gal.kocar@datalab.si, Vodja projektov v marketingu

Datalab jadranje 2010 

Za nami je še eno uspešno in prijetno druženje na tradicionalnem Datalabovem jadranju, tokrat na 

področju še vedno poletnega Splita, Hvara in Brača. 

Letos smo se jadranja udeležili tudi vsi področni direktorji in produktni vodje Datalaba, kar je za 

ostale udeležence pomenilo dostop do vseh odgovorov na še tako specifična vprašanja. V 

sproščenem vzdušju se je razvila prenekatera debata, tako ob samem jadranju, kot tudi ob ribah 

in vinu na večerjah. 

Vezi Datalabove družine, ki je iz leta v leto večja, smo spet dodatno utrdili ter nabrali moči in 

predvsem ideje in znanja za nove zmage, ki nas čakajo. Na svidenje prihodnje leto! 

 

 

Nazaj na kazalo 

borut.puklavec@datalab.si

"V svetu spletnih asistentov utrujenosti in 
pomanjkanja dobre volje ne poznamo." 

Jesen je čas, ko narava bogato obrodi in se toplo in diskretno zasveti v svojih najlepših barvah. 

Letošnji september je tudi za Datalab ploden – ob prenovljeni glavni spletni strani se bo oktobra 

zasvetila še osvežena stran za vse uporabnike in uporabnice PANTHEON-a. 

Zakaj? Ker si želimo več  komunikacije z vami! Ker si vas želimo bolje spoznati. Ker si želimo 

izvedeti, ali ste zadovoljni z našim izdelkom in storitvami. Poslušala vas bom. Ampak zares. Ker - 

ne, nisem Telemachova »Anja digitalna«, ki zaigrano prijazno drdra v telefon številke, medtem ko 

ste že  šestič obveščeni, da ste še vedno v čakalni vrsti. Nisem tudi DURS-ova "spletna asistentka 

Vida", ki mehanično pomežikne in pomaha z ročico, ko se pod njo pojavi prazno okence, v 

katerega lahko vpišete, zakaj ste spet prejeli opomin, če imate vendar vse obveznosti do države 

poravnane! 

Sem Nina Orel, komunikologinja, z več  kot desetletnimi izkušnjami s področja novinarstva in 

odnosov z javnostmi in vse, kar imam skupnega z virtualnim svetom, je, da sem vanj zaljubljena. 

Brez sramu priznam, da sem Facebook-navdušenka s skoraj 2000 prijatelji, da verjamem v 

spletne medije, ker gredo v korak s časom in da neskončno rada komuniciram. Ker imam rada 

ljudi. Zato si želim, da se na prenovljeni uporabniški strani razvije skupnost z živahnim dialogom. 

Da me brez pomislekov obveščate, če ste zadovoljni s PANTHEON-om ali če vam povzroča težave. 

Kot samostojna podjetnica predobro vem, kako pomembno je, da za računovodske zadeve ne 

porabite več časa kot za vaše delo! In mi smo tu zato, da vam poslovanje olajšamo! Z veseljem 

vam bom tudi ustregla, če me boste prosili, da napišem prispevek za Wiki strani, ker tega niste 

najbolj vešči, imate pa zanimive informacije. In upam, da bom vašo zvestobo lahko nagradila tako 

z najnovejšimi informacijami o uporabi poslovnoinformacijske tehnologije, o podjetništvu in 

računovodstvu, kot tudi z drobnimi presenečenji, ki pa naj za zdaj ostanejo še skrivnost. 

Nekoč  sem, zgolj za šalo, vpisala v okence Dursove Vide: "Ste že utrujeni od naših vprašanj?" 

Odgovorila mi je: "V svetu spletnih asistentov utrujenosti in pomanjkanja dobre volje ne 

poznamo." 

Čeprav je Vida privlačna virtualna robotka, jaz pa samo človek, upam, da bom na koncu 

delovnega dne lahko tudi jaz vsakič z nasmeškom zatrdila enako. :) 

Veselim se druženja z vami! 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel

2. PANTHEON izobraževalni dogodek 2010 

Več informacij 

Prva novoletna zabava v mestu, v družbi največje skupnosti  zadovoljnih uporabnikov poslovno 

informacijskega sistema PANTHEON! 

Iskreno vabljeni! 

Nazaj na kazalo 

Z a g r i z i t e  v  p r o b l e m e  v

prihajajoče m  n o v e m  l e t u  z

najboljšim orožjem – z novim

znanjem! 

Udeleži t e  s e  2. Izobraževalnega

d o g o d k a  2 0 1 0 P A N T H E O N

kon f e r en ce ,  k i  b o  1.12.2010 v

poslovni hiši Unija, Brezovica. 

99 EUR + DDV 

popust 3=2 

(plačate 2 kotizaciji, 3. udeleženec iz

istega podjetja gratis) dodatni 15%

popust na prijave do 29.10.2010 

Izobraževan ja  v  ok tobru  2010 ,  Da ta lab  
Akademija 

Objavili smo nov razpored rednih izobraževanj za PANTHEON, ki bodo izvajana v mesecu oktobru 

v okviru Datalab Akademije, Koprska 92, Ljubljana. 

Informacije, urnik, opisi in prijave na spletni strani Datalab akademije, na telefonski številki 01 

252 89 18 (040 196 109) ali na elektronskem naslovu vanja.cigoj@datalab.si. 

Napovednik PANTHEON izobraževanj – oktober 2010 

Na vseh tečajih in tečaju Začnimo s PANTHEONOM lahko prejmete tudi tiskan in vezan priročnik. Vsem 

udeležencem izobraževanj priznamo 50% popust ob nakupu učnih gradiv. Vaše naroč ilo nam posredujete ob 

prijavi na tečaj.  

Nazaj na kazalo 

Naziv delavnice/predavanja Datum/cena

Začnimo s PANTHEON-om

4.10.2010, ob 9:00 (3h) ZASEDENO! 
12.10.2010, ob 9:00 (3h) ZASEDENO! 
8.11.2010 - nov termin 
BREZPLAČNO!

Enostavna proizvodnja
8.9.2010, ob 9:00 (4h) 
129 EUR

Blago in vrednotenje zalog
13.10.2010, ob 9:00 (3h) 
89 EUR

Kadri in potni nalogi
15.10.2010, ob 9:00 (4h) 
129 EUR

Računovodstvo – napredni nivo
18.10.2010, ob 9:00 (4h) 
129 EUR

Nastavitve in obračun plač 20.10.2010, ob 9:00 (4h) 
129 EUR

Poslovni registrer AJPES 

V mesecu oktobru bo na šifrantu subjektov omogočeno pridobivanje in osveževanje podatkov o 

podjetjih iz centralnega registra, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 

in storitve (AJPES). Register vsebuje tudi čez sto različnih podatkov o posameznem slovenskem 

podjetju. Pri vnosu novega subjekta bomo omogočili iskanje po osnovnih informacijah (ime, 

naslov, davčna številka, matična številka, TRR itd.). Iz čarovnika bo mogoče množično osvežti oz. 

popraviti podatke za obstoječe vnose na šifrantu subjektov. Prav tako pa se bo dalo s klikom na 

gumb preveriti (in popraviti) podatke le za posamezni subjekt. 

Da bodo podatk i  za nove subjekte čim bolj pravilni, pa smo dodali opcijsko nastavitev 

(mehanizem), s katerim se bodo ob vnosu šifre na subjektu samodejno prikazala podjetja, ki 

ustrezajo vpisani šifri – z ponovnim klikom na gumb pa se bodo vsi razpoložljivi AJPES-ovi podatki 

o podjetju prenesli v PANTHEON. Vse to ja za naše uporabnike na voljo brezplačno z veljavno 

pogodbo o osveževanju. 

Več informacij in podrobna navodila sledijo v prihodnjih dneh. 

Nazaj na kazalo 

bostjan.pecar@datalab.si

Univerzalni plačilni nalog 

Verjetno se še marsikdo spomni novih obrazcev, ki smo jih dobili z uvedbo EUR 1.1.2007. Sedaj 

bomo s 1. novembrom dobili nov obrazec UPN (univerzalni plačilni nalog), ki bo nadomestil 

obstoječe BN02, PP02 in RP01. Bo nekakšna kombinacija vseh treh in ker je do sedaj PP02 

(posebna položnica) vsebovala največ podatkov, bo še najbolj podoben obstoječi položnici. 

Združenje bank Slovenije je izbranemu podjetju (Inadvertising d.o.o.) zaupalo pripravo tehnične 

dokumentacije in tudi preverjanje tiskarskih podjetij, če njihova priprava tiska ustreza podanim 

tehničnim zahtevam. 

Izgled univerzalnega plačilnega naloga: 

 

Novosti, ki jih bo prinesla uvedba UPN: 

Nekatere novosti, povezane z uvedbo UPN bodo implementirane tudi v programu 

PANTHEON 

 

 

Več  spremembah in uporabi novosti v programu boste lahko našli na uporabniških straneh. 

Podrobnejši opis o UPN pa je na voljo tudi na spletnih naslovih www.upn.si i n  http://www.zbs-

giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=945. 

Nazaj na kazalo 

1. Polje vrsta posla (A3011 ipd.), ki so bile na nalogih BN02 bodo zamenjale kode namenov

plači la po ISO 20022 standardu. Gre za štirimestne črkovne kode, ki imajo podlago v

angleščini. Vseh različnih kod, priloženih navodilom za izvedbo UPN, je 125, posebej je

navedenih 26 najpogosteje uporabljenih. Nekatere od kod: 

•  SUPP – plačilo dobavitelju, 

•  LOAN – posojilo, 

•  TAXS – plačilo davkov, 

•  itd. 

2. Uvedena bo možnost uporabe evropske reference RF v sklicu poleg obstoječe reference SI.

Referenca RF omogoča, v nasprotju z referenco SI, tudi uporabo črk. SI referenca je enaka do

sedaj uporabljeni referenci in sklicu, le da je spredaj dodana konstanta SI zaradi razlikovanja

od reference RF. 

Referenca RF se uporablja na celotnem SEPA območju. Na prvih dveh mestih je konstanta RF,

na tretjem in četrtem kontrolna številka, ki se izračuna na podlagi vnešenih znakov na mestih

od 5 do 25. Dovoljene so številke 0-9 ter črke A-Z. 

3. Z izjavo po uredbi 1781/2006 bosta lahko banka in prejemnik plačila sklenila dogovor, da so

podatki v vrstici OCR zadosten podatek, ker bo prejemnik plačila že na podlagi tega podatka

lahko identificiral plačnika. To pomeni, da podatkov o plačniku na nalogu UPN plačniku ne bo

potrebno izpolnjevati. 

4. Ne bo več poslovanja preko ZC, ampak bosta denarni in podatkovni tok združena. V sistemu

zbirnega centra je prišlo do zamika podatkovnega toka, zato je bilo zapiranje posameznega

plačila bilo z enodnevno zamudo. 

5. Za izdajanje UPN z OCR vrstico bo dovolj, da bo izdajatelj deponiral izjavo o izdajanju obrazca

Univerzalni plačilni nalog z izpolnjeno OCR vrstico. Banke bodo preko ZBS preverjale kvaliteto

izdanih obrazcev UPN z OCR in kršitelje opozarjala na napake. 

6. S 1.11.2010 ne bo mogoče več novo vključevanje v sistem izdajanja posebnih položnic (PP02)

in Zbirni center Bankart. Obstoječi uporabniki bodo lahko še vedno izdajali posebne položnice

in poslovali preko ZC. Predvidoma se bo poslovanje preko ZC končalo konec leta 2011. Vendar

bo ZBS 6 mesecev pred dejansko ukinitvijo to tudi objavilo. 

1. Vklop nastavitve bo možen preko Nastavitve | Program | Administratorska konzola |

Parametri programa | Denar | Plačilni nalogi | Privzete vrednosti, kjer boste lahko

izbrali med že obstoječimi (Obrazec 40, BN 01, BN 02) in novim UPN. 

2. Dodan bo šifrant kod namenov plačila (Računovodstvo | Plačilni promet | Šifrant kod

namenov plačila). Z nadgradnjo se bo šifrant napolnil samodejno, kode namena, ki so

definirane kot najbolj pogoste, pa bodo označene kot aktivne. Nadaljnje spreminjanje kod v

aktivne in neaktivne bo odvisno od posameznega uporabnika in njegovih prefereiranih

nastavitev. 

3. V šifrantu subjektov bo možno v zavihku računi določiti privzeto oznako reference (RF ali SI). 

4. V  Šifrantu vrst dokumentov bo za vsako vrsto dokumenta likvidature možno izbrati privzeto

referenco (RF ali SI) ter privzeto kodo namena plačila. 

5. Referenco bo mogoče spreminjati tudi na samem prejetem računu (zavihek Plačilni nalog) in na

samem kreiranem plačilnem nalogu. 

6. Dodana je bila izdelava kontrolne številke reference RF. 

7. Na VD izdaje bo možna izbira kode namena plačila za UPN z OCR (bivšo posebno položnico). 

8. Novi izpisi, kjer se je do sedaj izpisoval BN02 ali PP02. 

9. Ter ostale s tem povezane spremembe. 

simon.klemen@datalab.si

Datalab na Tednu računovodij 

Od 13.9. do 17.9. je na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani) potekal Teden 

računovodij, kjer smo se predstavili kot Srebrni sponzor. 

Na brezplačnih strokovnih predavanjih, ki se odvijajo v sklopu Tedna računovodij, sta se Andrej 

Mertelj, izvršni direktor Datalaba, in Simon Klemen, produktni vodja za modul Denar, predstavila z 

dvema aktualnima temama, njuni predavanji pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah: 

Predavanje Andreja Mertelja 

Predavanje Simona Klemna 

 

 

Nazaj na kazalo 

Datalab na 12. kongresu računovodskih servisov 
2010 

14. in 15. oktobra bo Kongres računovodskih servisov že tradicionalno potekal v Portorožu, v 

Hotelu Slovenija. Datalab se bo kot Zlati sponzor predstavil z razstavnim prostorom, kjer bomo 

promovirali PANTHEON e-računovostvo in bomo veseli, če nas boste obiskali. 

http://kongres-zrs.gzs.si/slo/ 

Nazaj na kazalo 

Ključni podatki o poslovanju vedno na voljo, 2. 
del 

V prejšnjem delu smo si ogledali aktualno zmogljivost ZEUS Analiz, za katere smo dejali, da so 

izredno močno analitično orodje, ki nam prihrani veliko časa pri različnih opravilih, ki vključujejo 

velike količine podatkov. Tokrat si oglejmo ZEUS Nadzorno ploščo. 

ZEUS Nadzorna plošča - »Tistih 5 ključnih podatkov« vedno pri roki 

Bistvo nadzorne plošče bi lahko opisali s tremi besedami: enostavnost, logičnost, vizualnost. 

Namen tega dela PANTHEON-a je torej predstaviti ključne podatke na nazoren način, in sicer za 

vsakega uporabnika posebej, glede na njegove specifične potrebe. 

 

Dejstvo je, da so nekateri podatki pomembnejši od drugih. Nekateri so celo taki, da jih marsikdo 

imenuje »Tistih (na primer) 5 ključnih podatkov«. Ker gre za podatke, ki jih potrebujemo vedno 

znova, ampak seveda osvežene, jih je potrebno predstaviti na način, ki bo omogočal hiter in 

nazoren pregled. 

 

ZEUS Nadzorna plošča, ki jo v PANTHEON-u odpremo s preprostim klikom na ikono desno zgoraj, 

je namenjena predstavitvi takih podatkov. S pomočj o  števcev, grafov in ostalih vizualnih 

predstavitev nazorno in hitro prikazuje ključne podatke z različnih področij poslovanja. 

Da bi bil začetek lažji, smo v Datalabu pripravili velik nabor že izdelanih nadzornih plošč,  ki 

zajemajo najpomembnejše vidike poslovanja v obliki različnih grafov, tabel, Google Maps 

zemljevidov, števcev ipd. 

Seznam predpripravljenih nadzornih plošč: 

•  Aktivnost podjetja 

•  Dobičkonosnost poslovanja 

•  Ekološki vidik poslovanja 

•  Ekonomičnost poslovanja 

•  Hitri pregled kazalnikov poslovanja 

•  Hitri pregled poslovanja 

•  Kje so naši kupci? 

•  Kje so naši prejemniki? 

•  Likvidnost podjetja 

•  Nekuranta zaloga 

•  Pregled kadrovske evidence 

•  Pregled proizvodnje 

•  Pregled terjatev 

•  Pregled zalog 

•  Sistem kazalnikov Altman Z-score 

•  Sistem kazalnikov Chesserjev model 

•  Sistem kazalnikov DuPont 

•  Sistem kazalnikov Kralicek Quicktest 

•  Sistem kazalnikov Model Zmijewskega 

•  Zadolženost podjetja 

Čeprav predpripravljene nadzorne plošče zadostijo prenekateri potrebi po kvalitetnih informacijah, 

pa je vse individualne potrebe po preglednih prikazih mogoče zadovoljiti le tako, da se omogoči 
izdelava nadzornih plošč po meri. Zato smo poskrbeli, da si uporabniki lahko sami poljubno 

sestavijo nadzorne plošče po lastnih željah. Nadzorno ploščo po meri je mogoče izdelati v nekaj 

minutah. Enostavno razdelimo področje nove nadzorne plošče ter v razdelke naložimo poljubne 

predpripravljene gradnike (grafe, števce itd.). V trenutku pisanja članka je na voljo 127 

predpripravljenih gradnikov, ki jih nenehno dodajamo. 

Seveda je mogoča tudi izdelava lastnih gradnikov, za kar je potrebno le povprečno znanje SQL 

poizvedb, v primeru nekaterih oblik gradnikov pa ni potrebno niti to. 

 

Na nadzorno ploščo namreč lahko dodamo tudi klasične PANTHEON izpise, ki jih oblikujemo tako, 

kot smo že navajeni – kot predloge. Poleg tega pa lahko na nadzorne plošče s preprostim »povleci 

in spusti«  dodamo tudi oblikovane, v prvem delu opisane ZEUS Analize, tako v grafični kot v 

tabelarični obliki, ki bodo tudi na nadzorni plošči ohranile možnost vrtanja v globino, vrtenja, 

filtriranja itd. 

Naj za konec omenimo še, da lahko tako celotno nadzorno ploščo kot posamezen gradnik s klikom 

na gumb izvozimo kot sliko, tabelarične gradnike pa tudi v Excel. 

Se nadaljuje... 

Več o ZEUS Nadzornih ploščah: 

https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=8174 

https://usersite.datalab.eu/Wikipublic/tabid/180/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=8177 
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borut.puklavec@datalab.si

Politika izterjave ali »naj prodaja kupcem ne 
postane težko izterljiva terjatev« 

Med osnovnimi točkami aktivnega upravljanja likvidnosti bi radi izpostavili točko 

politika izterjave, ki zagotavlja sprotno poravnavanje terjatev. 

S tem želimo poudariti, da je likvidnostno tveganje predvsem posledica neobvladovanja terjatev v 

podjetju. Možnost, da bodo terjatve do kupcev in drugih poslovnih partnerjev, ki so nastale zaradi 

odloženega plačila, poplačane z zamudo ali pa sploh ne bodo poplačane, v skrajnem primeru 

ogrozi solventnost podjetja. 

V primeru slabe finančne discipline oziroma porasta višine zapadlih terjatev mora imeti podjetje 

pripravljenih več  denarnih sredstev za ohranjanje normalnega poslovanja, poleg tega mora 

sredstva za financiranje poslovanja ter servisiranje obveznosti pridobivati drugje (npr. se 

zadolževati, kar pomeni dodatne stroške). 

Pomembno je, da ima podjetje izoblikovano politiko izterjave, ki naj zajema: 

1.  preverjanje bonitete pred sklenitvijo posla (analiza finančnih izkazov), 

2.  kvalitetno zavarovanje terjatev, 
3.  sprotno spremljanje bonitete dolžnika do konca posla (blokade TRR), 

4.  natančno izpolnjevanje pogodbe, 

5.  sprotna priprava finančnih načrtov poplačila (mesečni plan, ki ga potrdi kupec). 

Nazaj na kazalo 

V i r :  On-l ine priročnik Praktičn i  vod ič  p o  r ačunovodstvu za

gospodarstvo 

Založba Verlag Dashöfer, d.o.o. 

GZS pomaga podjetjem 

V  času odprave posledic poplav GZS svojim članom nudi možnost začasne uporabe pisarne na 

lokaciji Dimičeva 13, Ljubljana. 

Č lanom Gospodarske zbornice Slovenije, ki so vas prizadele poplave in imate zaradi tega 

onemogočen dostop do interneta in elektronske pošte, omogočamo začasno uporabo pisarne in 

parkirnega prostora na lokaciji Dimičeva 13 v Ljubljani. V pisarni je dostop do interneta za člane 

brezplačen. 

Za več informacij se obrnite na Infocenter GZS na telefonsko številko 01 5898 000. 

www.gzs.si 
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ABC skupinskega dela (3. del) 

Ste tudi vi pisarniški suženj? 

Včasih so sužnji prelagali kamenje, danes pa...? 

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

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

shranjevati, kopirati, pošiljati... 

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

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

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

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

stvari gre naš dragoceni čas. 

Koliko dokumentov se pri vas založi? 

o prej omenjeni študiji se v podjetjih izgubi ... 

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

Nazaj na kazalo 

Koliko dokumentov imate v podjetju? 

V podjetjih se sploh ne zavedamo, koliko dokumentov

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

povprečno sprejme 5 dokumentov dnevno po navadni

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

v samem podjetju, znese letno število dokumentov

preko 5.000. Dokumente v podjetjih torej štejemo v

deset tisočih, sto tisočih, celo v milijonih. 

Koliko časa porabite za delo z dokumenti? 

Zaradi velike količine dokumentov,  k i  se je  pr i

vsakdanjem delu niti ne zavedamo, tudi nimamo

občutka, koliko časa porabimo za delo z dokumenti.

Študija podjetja Cooper’s and Lybrand iz leta 1998 je

pokazala, da je 80% spomina podjetja (pogodbe,

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

v dokumentih. In da zaposleni v pisarnah porabijo

50% svojega časa za iskanje informacij in samo 5-

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

Incredible Indija & Nepal 

Tokrat sem za dopustniško destinacijo izbral Indijo in Nepal. Želel sem se na lastne oči prepričati o 

odnosu do Indije večine popotnikov, ki ga opisujejo kot »ljubi ali sovraži«.  Ob tem pa poletni 

meseci omogočajo prevoznost spektakularnih cest do mesta Leh pod Himalajo. 

Osnovni podatki o Indiji gredo takole: neodvisna od Angležev od leta 1947, 1,1 milijarde ljudi, 

glavno mesto New Delhi, prevladuje hinduizem, svetim kravam dovolijo da se sprehajajo tudi po 

železniških peronih, radi imajo r iž  i n  čaj. Najmlajša republ ika Nepal  je edina država z  

nepravokotno zastavo, Kathmandu je glavno mesto, prav tako pa se valuti reče Rupija (le da z 

predpono nepalska). Nepal na meji s Tibetom gosti tudi najvišji vrh Mount Everest ali Čomolungma 

po domače. 

Kdor ob besedi Indija najprej pomisli na umazanost, kaotičnost ter polno ljudi na vsakem koraku, 

ima prav. Točno to je Indija. S tem, da je opravljanje malih in velikih potreb pred očmi množice 

popolnoma vsakdanja stvar, krave motijo promet, kjerkoli se ustavijo, hupanja pa je toliko, kot da 

bi imeli same poročne povorke. 

 

Potovanje je bilo zastavljeno zelo naporno in je predstavljalo ogled treh zveznih držav Indije: 

Jammu in Kasmir s pokrajino Ladhak, Radjastan s puščavo ter Uttar Pradesh z mestom New Delhi. 

V Nepalu pa na hitro pogledati Kathmantu ter nepalski Bled z imenom Pokhara. V povprečju je to 

pomenilo 9 ur vožnje na različnih prevoznih sredstvih vsak dan. 

Glavne značilnosti po telegrafsko 

New Delhi, približno 15 milijonov prebivalcev, razdeljen na stari in novi mestni del. V starem, ki je 

turistični geto, je neverjetna vsiljivost prodajalcev, voznikov taksijev in rikš.  Znamenitosti so 

Rdeča trdnjava, mošeja Jamma Masjid ter ulica Rajpath s spomenikom padlim borcem v prvi 

svetovni vojni (Indijska vrata). 

Leh – izhodišče za trekkinge pod Himalajo v pokrajini Ladhak, pridih Kitajske oz. Tibeta, poznan 

po neverjetno speljanih cestah – tudi čez najvišji prelaz za motorna vozila, 5.600 metrov visoki 

Khardung La. Turistične agencije ponujajo tudi spuste iz prelaza z gorskimi kolesi. 40 kilometrov in 

2.100 višinskih metrov popolnega užitka. 

Hrana temelji na rižu in zelenjavi (mesa je relativno malo, v glavnem ribe in piščanec). Klasično 

kosilo »thali« na kovinskem pladnju vsebuje riž, tri vrste zelenjavne omake, »chapati« (nekvašen 

kruh podoben palačinki) ter če je sreča še jogurt in sladico. Za zajtrk so velikokrat jajca in toast. 

Čaj, podoben našemu črnemu čaju z mlekom in sladkorjem, se pije ob kateremkoli času (kave je 

malo), zanimivo je, da ob pitju vode ustnice nikoli ne dotaknejo plastenke. 

Promet je poglavje zase. V glavnem velja pravilo močnejšega, na cestah se mešajo počasne kolo 

rikše, krave, motorji, avtobusi, tovornjaki in vse vmes. Signalizira se s pomočjo nenehnega 

trobljenja, ki turistom para ušesa. Nenavadno ob tem je, da je nesreč relativno malo. Imajo eno 

najbolj razvejanih železniških omrežij na svetu, procedura za nakup karte pa je neverjetno 

komplicirana - najprej moraš  izpolniti listek s podatki kdo si in kam/kdaj greš,  vedeti moraš 
številko samega vlaka ter imeti veliko potrpljenja v gneči pred okencem. Imajo okvirno šest 

različnih razredov, ki so dodatno razdeljeni v kvote. Zaradi cenovne ugodnosti so vlaki velikokrat 

vnaprej razprodani. 

 

...do naslednjič, ko bomo res obdelali novo gorniško temo, bo za vas iskal zanimive školjke... 
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Jaisalmer v  p uščavskem delu blizu meje s

Pakistanom, puščavki safari in jahanje kamel je

logičn a  a t r a k c i j a  n a  n e s k o nčnih sipinah,

isto imenska trdnjava na gr iču ,  ma l o  bo l j

umirjeno ozračje, kjer si lahko malo odpočiješ
od vseh ljudi. 

 

Agra, brezimensko mesto z Taj Mahalom, najlepša
zgradba na svetu in spomenik ljubezni. 

 

Sveto mesto Varanasi z reko Ganges na sredini,

kraj, kamor se prideš  očistit ali umret, sežiganje

trupel ob reki, neverjetna ozkost ulic tega najstarejše
naseljenega mesta, kamor ne morejo nit i  male

trikolesne moto rikše. 

 

Pokhara, nepalski Bled z jezerom in otočkom na

njem, v lepem vremenu pogled na skoraj 7-tisočake,

sprehodi, trekkingi ali vožnja s kolesi delajo za dušo. 

P a  še malo praktičnih nasvetov kako se lotiti

obiska Indi je in Nepala. Letalske karte iz

Ljubljane so tudi pod 600 €  s Turkish Airlines,

prevozi-hrana-prenočišče so izredno poceni (12

ur osnovnega spalnika na vlaku cca. 4 €, kosilo

1  €, hoteli od 3 €), vizo se uredi v Ljubljani za

50 €,  notranji leti v Indiji, v kolikor se kupijo 2

meseca  vnapre j ,  s tane jo  od  30  do  90  €.
Relativno drag je le alkohol, predvsem pivo cca.

2  €.  Celotni strošk i  av to r ja  z  vk l jučenimi

letalskimi kartami (Ljubljana – Delhi in Delhi –
Leh), vsemi hoteli, zavarovanjem, prevozi,

hrano ter spominki za 19 dni so bili manj kot

1.100 €. 

Boštjan »Macgyver« Pečar

Novosti in nasveti – e-Slog 

E-Slog je projekt Gospodarske Zbornice Slovenije in partnerjev za uveljavitev elektronskega 

poslovanja v Sloveniji s ciljem pripraviti in uveljaviti standard elektronskih dokumentov za 

poslovanje poslovnih subjektov z drugimi poslovnimi subjekti, finančnimi institucijami ter javno 

upravo. 

PANTHEON nam omogoča uvoze ter izvoze po tem standardu. Kliknemo na ikono za izvoz/uvoz 

označeno na sliki ter izberemo želeno. 

 

V našem primeru smo izbrali izvoz e-Slog dokumenta izdaje. V nadaljevanju nastavimo pot do XML 

datotek, kamor želimo, da se nam izvoz shrani, ter v spodnjem seznamu obkljukamo želene 

dokumente za izvoz. Po končanem izboru kliknemo na gumb Kreiraj, ki nam shrani dokument na 

želeno lokacijo. 

 

Za prevzem je postopek podoben. Iz dokumenta prevzema kliknemo na možnost izvoza ter uvoza 

ter izberemo želeno. V našem primeru Uvoz e-Slog dokumentov prevzema. Po kliku se nam odpre 

dokument za Uvoz e-slog dokumentov prevzema. Pri nastavitvi poti do XML datotek izberemo 

mapo kjer se nahajajo naši e-Slog dokumenti, kateri so pripravljeni na uvoz. V spodnjem seznamu 

so vidni vsi dokumenti na voljo in ob kliku na dokument se nam prikažejo vse pozicije v tem 

dokumentu pripravljene na uvoz. Ko smo izbrali želeno ter nastavili parametre, lahko uvozimo v 

bazo ta dokument z klikom na Uvozi XML. 

 

matjaz.hozjan@datalab.si 
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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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