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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.4-04, februar 2016 
 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 

 

1. Ažuriranje cenika z vnosom klavzule za oprostitev plačila DDV 

 

Klavzule, po katerih je dobava storitev ali blaga, ki jih ponujajo v knjižnici, oproščena 

plačila DDV, je treba vpisati v lokalni šifrant Klavzula oprostitve plačila DDV (CODE 323). 

Predlagamo, da je koda za klavzulo enomestna številka.  

 

Po vpisu šifranta je treba ažurirati cenik (gl. priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 7.1 

Vzdrževanje cenika). Za vse postavke v ceniku, pri katerih je določeno, da so oproščene 

plačila DDV, je treba pri "Klavzula oprostitve" izbrati ustrezno klavzulo iz lokalnega 

šifranta. S tem določimo klavzulo, ki se bo v zbirnem delu računa izpisala skupaj z zneskom, 

za katerega velja oprostitev plačila DDV.  

 

 

2. Izpis stopnje DDV  

 

Na računih se bo pri posameznih postavkah izpisala stopnja DDV (A – oproščen promet, B – 

22 %, C – 9,5 %).  

 

 

3. Vnos/spreminjanje storitve v ceniku za potrebe medknjižnične izposoje 

 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Medknjižnična izposoja, moramo v cenik pod 

zavihek Storitve/terjatve – drugo (I) vnesti storitev OSTMI. Kot "Vrsta storitve/terjatve" 

izberemo 99 – OST ostalo, pri "Cenovni razred" vnesemo oznako MI. Cene ne določimo, 

lahko pa vnesemo ceno, ki jo članom najpogosteje zaračunamo za dobavljeno enoto gradiva 

po medknjižnični izposoji. Pri "Davčna stopnja" izberemo vrednost oproščeno davka, pri 

"Klavzula oprostitve" pa izberemo ustrezno klavzulo. Kot "Način obračuna" izberemo 

vrednost ročno. 
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4. Izpisi za izposojo 

 

Zaradi izpisovanja klavzul za oprostitev plačila DDV na računih smo dopolnili naslednje 

izpise I-BP-01: Blagajniška priloga, I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV in I-BP-03: 

Zbirnik blagajniških prilog z DDV. Dopolnjen je tudi izpis, ki se pripravlja v segmentu 

COBISS3/Izposoja pri zaključitvi blagajne Seznam računov (zaključitev blagajne). 

 

 

Pripravila: 

 

Marko Kušar 

Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.4-04, februar 2016 
 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 
 

1. Evidentiranje in poravnava terjatev do člana 

 

Dopolnjena je metoda Dobavnica / Evidentiraj terjatev. Po izbiri te metode se k vsem 

posameznim postavkam z dobavnice in priloge k dobavnici, ki se dodajo v evidenco terjatev 

do člana, v primeru oprostitve plačila DDV doda klavzula storitve/terjatve OSTMI. Ta mora 

biti vnesena v cenik pod zavihkom Storitve/terjatve – drugo (I). 

 
 

Pripravila: 

 

Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.4-04, februar 2016 

 
 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 

 

1. Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

  

Vključen je novi izpis Z-PL-B09: Seznam odpisanega gradiva (ponudba). 

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-12. Razlika med Z-PL-B09 in Z-SEZ-12 je 

le pri pripravi izpisov. Novi izpis pripravimo z metodo Razred / Pošlji. Podatke za pripravo 

izpisa poiščemo in izberemo v iskalniku Iskanje – Polje 996/997, v izpisu Z-SEZ-12 pa 

podatke izberemo z določitvijo vhodnih parametrov. 

Knjižnice lahko pripravijo in pošljejo NUK-u ali drugim knjižnicam izpis Z-SEZ-12 ali 

novi izpis (Z-PL-B09). 

 

Pripravila: 

 

Renata Habjanič 


