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Uvodnik 

Prepihano 

Obstaja zelo dober razlog za naše vsakoletno jadranje – 
medčloveški stik. Že tretje leto zapored smo na jadranju 

prisotni vsi direktorji držav ter razvojni vodje področij. Tu 

smo, da izvemo, kaj uporabniki in partnerji mislite, 

predvsem pa kako to mislite. Pogosto je namreč šele iz 

obširnejše debate razv idno,  kako problemat ičn o  j e  

določeno področje in kakšna je, pogosto ne na prvi pogled 

razvidna, pravilna strategija rešitve. In pogosto so take 

rešitve rezultat pogovorov različnih deležnikov globoko v 

noč. 

Zakaj pa prav jadranje? Ker je ta izkušnja neposredno 

prevedl j iva s poslovnim živ l jenjem. Jadrnica se ne 

premika, če  »dela«  samo skipper, ki jo vozi. Jadra je 

potrebno nastaviti in pospraviti, barko odparkirati in 

parkirati nazaj v marino. Brez udeležbe ekipe ne gre, saj 

je enako kot v poslu potrebujemo timsko delo. 
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Kar pomeni usklajevanje interesov in pravilno komuniciranje nalog. Če skiper ne vliva zaupanja, 

bo razpoloženje ekipe slabo in temu primerna tudi izkušnja. In enako kot v realnem življenju in 

predvsem poslu: ni enostavnega izhoda. Sredi morja, ko zapiha burja s preko 30 vozli, ne moreš 
reči, da se ne greš  več.  Ni možno skočiti z ladje ali poklicati pomoč,  da nas reši. Potrebno je 

vzdržati, pljuniti v roke in pripluti do ciljne luke. 

Letošnje jadranje je bilo zahtevno in jadralsko nagrajujoče. Dva dni resne burje so enim prinesli 

adrenalinske užitke, drugim slabost. Vsem pa občutek, da se na prvi pogled neprijazne razmere da 

premagati s skupinskim delom in predanostjo. In da v kolikor vzamemo izziv pozitivno, v 

njegovem premagovanju tudi zelo uživamo. 

Vsem želim manj prepihano in »refulaško«  poslovno okolje. Tistim, ki pa znate izkoristiti sunek 

vetra za pridobivanje višine ali hitrosti pa uspešno jadranje in pridobitev prednosti. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Paket PANTHEON + računovodstvo 

Ker je izbira računovodje zelo pomembna, smo vam v Datalabu pripravili pakete, ki poleg 

programske opreme vključuje jo  tud i  s tor i tve  vodenja  računovodstva preko zanesljivih 

računovodskih servisov, ki so naši dolgoletni poslovni partnerji in imajo mnogo znanja, izkušenj in 

priporočil. 

Paket programa PANTHEON in računovodskih storitev 

PAKET 1: PANTHEON + vodenje računovodstva 

 

PAKET 2: PANTHEON Gostovanje + vodenje računovodstva 

 

Cene ne vključujejo DDV. 

Več o paketih in splošne pogoje najdete na naši spletni strani. 

Sodelujoči računovodski servisi: 

Nazaj na kazalo 

Nagrajenci ankete "Soustvarite plan PANTHEON 
izobraževanj" 

Z vašo pomočjo smo si želeli pripraviti program PANTHEON izobraževanj in dogodkov za šolsko 

leto, ki prihaja. Zbrali smo 200 vaših mnenj. Izmed vseh zbranih mnenj smo izžrebali srečne 

nagrajence – navedeni v spodnji tabeli. 

Hvala vsem za vaše sodelovanje in iskrene čestitke nagrajencem! 

Nagrade so omogočili: 

  

Nazaj na kazalo 

KNJIGA: 

Zakon o 

davku na 

dodano 

vrednost s 

komentarjem 

(1x)  

KNJIGA: 

Zakon o 

davku od 

dohodkov 

pravnih oseb 

s 

komentarjem 

(1x) 

Nagrajenec: g. Aleš Zupan, BIRO ZA 
Nagrajenka: ga. Renata Škedelj, Doksia 

d.o.o. 

KNJIGA: 

Trajnostni 

razvoj 

organizacije 

(1x) 

Razvajanje v 

Wellness 

centru 

Thermana, 

Laško (2x) 

Nagrajenca:  

ga. Petra Kožman, Kontim d.o.o. 

ga. Tanja Rupnik, EPIGRAM, Alenka Ravnik 

s.p. 

Nagrajenec: g. Anton Smonkar, FORI d.o.o. 

Vanja Cigoj 

Računovodstvo je jezik poslovnežev. Bi ga radi 
znali? 

Če danes mislite, da je jezik računovodij kompliciran in marsikomu nerazumljiv verjemite, da 

boste prav kmalu vi tisti, ki posreduje informacije na jasen in koristen način, pomemben za 

oblikovanje kakovostnih poslovnih odločitev in predlogov. 

Vabimo vas k vpisu v šolsko leto 2012/2013 

Temeljni  c i l j  izobraže v a n j a  n a  n aši  šo l i  j e  i z o b r a z i t i  študenta v naziv d ip lomirani  

ekonomist/ekonomistka (VS), ki bo znal organizirati, voditi in izvajati različne naloge s področja 

računovodstva v gospodarskih družbah, javnih podjetjih, zavodih, državnih organih in pri drugih 

zavezancih za vodenje računovodstva. V ustvarjalnem okolju kolegijalnega odnosa med profesorji 

in študenti boste pridobljena teoretična znanja prenašali v prakso. 

Z novimi idejami in pogledi si lahko odprete pot! Vaše poklicne priložnosti bodo široke. Raziskave 

kažejo, da je prisotno pomanjkanje računovodskih delavcev. 

Oglejte si našo spletno stran www.vsr.si. Pridite v našo sredino in učimo se skupaj. 

Nazaj na kazalo 

Visoka šola za računovodstvo 

Stegne 21/c 

1000 Ljubljana 

Tel: 05 909 09 60 

www.vsr.si 

Oktobrska izobraževanja v Datalab Akademiji 

Za vas smo pripravili program aktualnih in rednih izobraževanj. 

Prijave in informacije na vanja.cigoj@datalab.si, telefon 01 252 89 18 ali 040 196 109. 

Urnik izobraževanj september 2012 

Informacije o izobraževanjih na spletu. 

Nazaj na kazalo 

Naziv Datum in cena

DDV – podroben pregled in nastavitve (osnovni nivo)
5.10.2012, ob 9:00 
(4h) 
89 EUR + DDV

Najpogostejše težave/napake PLAČE – rešitve – praktična 
delavnica (napredni nivo)

11.10.2011, ob 
9:00 (4h) 
89 EUR + DDV

Intenzivna linija PRODAJA/NABAVA (osnovne)
16.10.2012, ob 
9:00 (6h) 
69 EUR + DDV

Dvojček - Nabava/prodaja/servis  
(Organizacija servisne dejavnosti ter Najpogostejše težave/napake 
Nabava/Prodaja - rešitve - praktična delavnica) 
Predznanje: Tečaj je namenjen uporabnikom, ki že uporabljajo PANTHEON. 
Imajo znanje s področja modula Naročila in Blago.

19.10.2012, ob 
9:00 (6h) 
89 EUR + DDV  
(posamezen sklop) 
129 EUR + DDV  
(oba sklopa)

Dvojček - Računovodje  
Priprava finančnih poročil s pomočjo orodja ZEUS poročanja in analitike ter 
Nastavitve in primeri preoblikovanja pogostih izpisov za računovodje

24.10.2012, 9:00-
15:30 (6h) 
89 EUR + DDV  
(posamezen sklop) 
129 EUR + DDV  
(oba sklopa)

Vanja Cigoj 

Datalabovci vseh dežel, združite se 

Tudi letošnjo jesen smo združili prijetno s koristnim in poglabljali stike s poslovnimi partnerji in 

sodelavci Datalaba iz Slovenije ter podružnic iz Makedonije, Srbije, Hrvaške in  Bosne in  

Hercegovine ter Črne gore, na jadranju po Dalmaciji.  

Skok nazaj v tople počitniške dni sredi letošnje prelepe jeseni je bil zabaven, prijeten in 

poživljajoč, na trenutke pa tudi precej dinamičen, saj sta dva dneva orkanske burje, ki sta k sreči 
minila brez hujše materialne škode, zahtevala od posadk kar precejšnje jadralske spretnosti.  

Obširnejšo fotoreportažo z Datalabovega jadranja si oglejte naslednji teden na U-siteu!  

Nazaj na kazalo 

Datalabovce (in naše partnerje) iz vseh dežel so veter, sonce in morje tudi to jesen v 
Dalmaciji povezali v ubrano celoto. 

Nina Orel 

Novosti v PANTHEON-u 

Nova možnost – Izvršnica 

Izvršnica v navodilih 

V program smo dodali novo možnost dodajanja in izpisovanja Izvršnic. Inštrument Izvršnica je bil 

uveden s spremembami ZpreZP-1>. Izvršnice vnašamo v finančnih podatkih subjekta, zavihek 

Garancije – dane. 

 

Po vnosu vseh potrebnih podatkov lahko izvršnico tudi izpišemo. Izpis se izvede tako, da označimo 

dokument izvršnice in kliknemo desni klik, ki nam pokaže dodatno opcijo izpisa. Izpis je prilagojen 

zakonskim zahtevam. 

 

Nova možnost – Možnost izbire konta terjatve/obveznosti za povezane osebe in/ali 

ostale subjekte 

Več o tem v navodilih 

V program smo dodali novo možnost ločene nastavitve za knjiženje terjatve/obveznosti za 

povezane osebe in ostale subjekte. Če  želite uporabljati omenjeno nastavitev morate v 

AK/Nastavitve/Parametri programa/Denar/Knjiženje odkljukati novo opcijo za ločeno knjiženje. 

 

Nastavitev kontov se nastavi v Administratorski konzoli | Nastavitve | Parametri programa | 

Podjetje | Povezana podjetja. 

 

Nova možnost – Hitrejši vnos protikonta pri knjiženju izpiskov 

Več o tem v navodilih 

Pohitrili smo vnos protikonta pri ročnem knjiženju za zaključevanje trr-ja. Ko zaključimo z vnosom 

ročnih knjižb za izpisek, kliknemo na novi gumb za izravnavo TRR, program se bo sam premaknil v 

novo pozicijo in glede na knjižbe poknjižil na debet ali kredit znesek za izravnavo temeljnice na 

konto, ki ga imamo nastavljenega v VD za izpiske. Bližnjica do gumba je možna preko gumbov Alt 

+ L. 

 

Novosti pri šifrantih 

Posodobljena vsebina avtorizacij, kjer ima vsaka verzija programa svoje avtorizacijsko drevo 

glede na pripadajoče programske vsebine oz. menije. 

Več o tem v navodilih 

Okna za forum, novice in video navodila sedaj vsebujejo drsnike, da je omogočen neposreden 

dostop do seznama večjega števila vsebin (do 30 pozicij v posameznem oknu). 

Več o tem v navodilih 

Izdelani izpisi z možnostjo določanja različnih kriterijev glede Garancij poslovnega partnerja 

(menice, garancije, akreditivi itd.), ki se nahajajo v finančnih podatkih subjektov. 

Več o tem v navodilih 

Možnost izdelave zaklenjenega arhiva (backupa) podatkov iz PANTHEON-a. 

Več o tem v navodilih 

Nazaj na kazalo 

 

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. 

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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