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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo 1. 1. 2015 namestili programsko opremo COBISS3, V6.1-02, in na portalu 

Izobraževanje posodobili uporabniške priročnike COBISS3 ter uporabniški priročnik COMARC/B. 

Nova verzija programske opreme bo vključevala spremembe, povezane z ukinitvijo možnosti 

priprave in izstavitve (klasičnih) računov v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, o čemer 

smo vas podrobneje seznanili že v dopisu z dne 1. 9. 2014. Za ukinitev te možnosti smo se odločili 

zaradi upoštevanja zakonskih določb v zvezi z izdajo eRačunov vsem partnerjem, proračunskim 

uporabnikom, in na osnovi analize računov, ki ste jih knjižnice v letu 2013 in v prvi polovici 

letošnjega leta izstavile v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja. Ta analiza je namreč 

pokazala, da je bila večina teh računov izstavljena prav proračunskim uporabnikom, ki bodo od 1. 1. 

2015 namesto klasičnih odslej morali obvezno prejemati eRačune. Kot veste, v sistemu COBISS v 

nobenem segmentu (niti v okolju COBISS2, niti v okolju COBISS3) ne načrtujemo dopolnitev, ki bi 

omogočale neposredno izdajanje in prejemanje eRačunov preko vstopne točke pri UJP. 

Če pa bi kljub vsemu tudi v bodoče želeli imeti omogočeno možnost priprave in izstavitve 

(klasičnih) računov v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, nam to sporočite na e-naslov 

podpora@izum.si. Z vključitvijo posebnega parametra v inicializacijsko datoteko vaše knjižnice vam 

bomo to omogočili, vendar boste morali sami voditi evidenco o tem, ali je določen partner 

proračunski uporabnik ali ne. Kot veste, napačnih podatkov na računu v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja že sedaj ni bilo možno popravljati (npr. račun stornirati in  izdati 

novi račun). 

Razen omenjenih sprememb bomo v novo verzijo programske opreme COBISS3 vključili še manjše 

dopolnitve v segmentu COBISS3/Zaloga, v segmentu COBISS3/Izpisi pa namestili nove in dopolnili 

nekatere obstoječe izpise za zalogo. V šifrant za podpolje 9984 – Financer bomo dodali kodo mizš – 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, iz šifranta davčnih stopenj pa bomo umaknili davčni 

stopnji 20 % in 8,5 %.  

V segmenta COBISS3/Katalogizacija in COBISS2/Katalogizacija bomo v prvi polovici januarja 

vključili dopolnjen format COMARC/B. 

Podrobnejša pojasnila glede sprememb v segmentu COBISS3/Zaloga so podana v prilogi.  

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   

 

Priloga: 

– Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga, V6.1-02 
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