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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 16. in 17. 2. 2016 namestili nove verzije programske opreme:  

 COBISS3, V6.4-04 (dopolnitve v segmentih COBISS3/Izposoja, COBISS3/Medknjižnična 

izposoja in COBISS3/Zaloga) 

 COBISS2/Izposoja, V5.8-03 

 COBISS2/Izpisi, V5.8-04 

 

Novosti v izposoji se nanašajo na izpis pravne podlage (klavzule) za oprostitve plačila DDV, ki mora 

biti navedena na računu v skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost.  

Razlog za oprostitev plačila DDV je treba določiti v ceniku knjižnice. Na izpisanem računu se bo v 

primeru izdaje računa za dobavo storitev ali blaga, za katero je v ceniku določena klavzula 

oprostitve, ta klavzula na računu izpisala skupaj z zneskom oproščenega prometa. V izpisih za 

področje blagajniškega poslovanja bodo plačila za dobavo storitev in blaga, ki so oproščena plačila 

DDV, prikazana tudi zbirno po posameznih klavzulah oprostitve.  

V knjižnicah, zavezanih za plačevanje DDV, je treba po namestitvi dopolnitev pred prvo izdajo 

računa obvezno ažurirati cenik. Najprej je treba klavzule za oprostitev vpisati v lokalni šifrant 

Klavzula oprostitve plačila DDV (CODE 323). Pri vseh postavkah, za katere je določeno, da so 

oproščene plačila DDV, je treba ažurirati podatke tako, da se določi ustrezna klavzula oprostitve. V 

nasprotnem primeru se za novo evidentirane terjatve na izdanih računih kljub namestitvi dopolnitev 

ne bo izpisala klavzula oprostitve.  

Knjižnice, ki postopke v izposoji vodite v segmentu COBISS3/Izposoja in ste zavezane za plačilo 

DDV, morate najprej ažurirati podatke v ceniku in nas nato o tem obvestiti. Za vse že evidentirane 

terjatve bomo glede na ažurirani cenik programsko vpisali klavzulo oprostitve plačila DDV. 

Za potrebe zaloge je vključen novi izpis Z-PL-B09: Seznam odpisanega gradiva (ponudba).  

Podrobnejša pojasnila glede drugih sprememb in dopolnitev so podana v prilogi. Uporabniška 

dokumentacija bo dopolnjena naknadno.  

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na 

telefonsko številko 02/25 20 333. 

  

Lep pozdrav! 

 

 

Robert Vehovec, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Vodja sektorja  Direktor 

Programska oprema   

 

Prilogi: 

– Opis novosti v programski opremi COBISS3, V6.4-04 

– Opis novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja, V5.8-03, in COBISS2/Izpisi, V5.8-04 
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