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 Datum: 16. 9. 2015 
 Št.: 262/02-rv 

   

 

 

Spoštovani! 

 

Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR)  

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195) v 4. členu določa naslednje 

obveznosti zavezancev za izvajanje postopka potrjevanja računov: 

1. Zavezanec mora izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki 

omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko povezavo za 

izmenjavo podatkov z davčnim organom. 

2. Zavezanec mora pri postopku uporabljati namensko digitalno potrdilo, ki ga uporablja za 

namene identifikacije in za elektronsko podpisovanje v postopku potrjevanja računov. 

3. Zavezanec mora potrditi račun pri davčnem organu v skladu z zakonom in izdati račun z 

enkratno identifikacijsko oznako računa. 

4. Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov davčnemu organu sporočiti podatke o 

vseh poslovnih prostorih, v katerih izdaja račune. 

 

Izvajanje ZDavPR je podrobno urejeno v Pravilniku o izvajanju  Zakona o davčnem potrjevanju 

računov (v nadaljevanju Pravilnik) (http://www.uradni-list.si/1/content?id=122859#!/Pravilnik-

o-izvajanju-Zakona-o-davcnem-potrjevanju-racunov). 

 

Zelo osnovne informacije o prehodu na t. i. davčne blagajne so na kratko predstavljene v 

zloženki, ki jo je izdalo Ministrstvo za finance in je objavljena na povezavi 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/201

5/Vodnik_davcne_blagajne.pdf  

 

Zavezanci lahko izvajajo postopek potrjevanja računov od 1. decembra 2015 dalje, morajo pa ga 

izvajati od 2. januarja 2016.  

 

ZDavPR in Pravilnik nalagata zavezancem za potrjevanje računov nekaj nalog, ki jih je treba 

izpolniti pred začetkom potrjevanja računov. Tako boste morali v knjižnici pravočasno, 

najkasneje pa do 2. 1. 2016, ko bo postalo potrjevanje računov obvezno, storiti naslednje: 

‒ sprejeti interni akt, 

‒ davčnemu organu posredovati podatke o poslovnih prostorih, 

‒ pridobiti namensko digitalno potrdilo, 

‒ podatke o zaposlenih v knjižnici, ki izdajajo račune v programskem segmentu 

COBISS/Izposoja, dopolniti s podatkom o davčnih številkah teh oseb, 

‒ zagotoviti takšne tiskalnike za tiskanje računov, ki omogočajo izpis QR-kode, 

‒ objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži 

izdani račun. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195
http://www.uradni-list.si/1/content?id=122859#!/Pravilnik-o-izvajanju-Zakona-o-davcnem-potrjevanju-racunov
http://www.uradni-list.si/1/content?id=122859#!/Pravilnik-o-izvajanju-Zakona-o-davcnem-potrjevanju-racunov
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/Vodnik_davcne_blagajne.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/Vodnik_davcne_blagajne.pdf
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V nadaljevanju so na kratko opisane te naloge in z njimi povezane načrtovane dopolnitve 

programske opreme COBISS. 

 

1. Sprejem internega akta 
V tem dokumentu bo zavezanec predpisal pravila za dodeljevanje zaporednih številk 

računov, naredil popis poslovnih prostorov in dodelil oznake poslovnim prostorom. Akt mora 

biti sprejet pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec bo moral ta 

interni akt predložiti v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa (torej ga ni treba 

pošiljati na FURS). 

 

Zakonodajalec pri številčenju računov omogoča dve možnosti: 

‒ številčenje po poslovnem prostoru, 

‒ številčenje po elektronski napravi za izdajo računa. 

Zaporedne številke računov si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju 

glede na izbrani način številčenja. 

 

Številčenje na nivoju poslovnega prostora pomeni, da se bo na vseh blagajnah, ki jih bo 

knjižnica uporabljala v nekem poslovnem prostoru, uporabil en števec zaporednih številk 

računa.  

Primer: knjižnica bo v poslovnem prostoru PROSTOR1 imela tri elektronske naprave za 

izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Z elektronsko napravo za izdajanje računov 

je mišljena posamezna delovna postaja, na kateri je v segment COBISS/Izposoja prijavljen 

zaposleni v knjižnici. Ko bo izdan prvi račun v tem poslovnem prostoru na blagajni BLAG1, 

bo imel številko PROSTOR1-BLAG1-1. Ko bo v istem poslovnem prostoru izdan naslednji 

račun na elektronski napravi BLAG2, bo imel številko PROSTOR1-BLAG2-2. Če bo 

naslednji zaporedni račun izdan na elektronski napravi BLAG1, bo imel naslednjo številko: 

PROSTOR1-BLAG1-3.  

 

Številčenje po posamezni elektronski napravi pomeni, da se bo za vsako blagajno uporabljal 

poseben števec tekočih številk.  

Primer: knjižnica bo v poslovnem prostoru PROSTOR1 imela tri elektronske naprave za 

izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Ko bo izdan prvi račun v tem poslovnem 

prostoru na blagajni BLAG1, bo imel številko PROSTOR1-BLAG1-1. Ko bo v istem 

poslovnem prostoru izdan naslednji računa na elektronski napravi BLAG2, bo imel številko 

PROSTOR1-BLAG2-1. Če bo naslednji zaporedni račun izdan na elektronski napravi 

BLAG1, bo imel naslednjo številko: PROSTOR1-BLAG1-2. 

 

V skladu z določili ZDavPR in Pravilnika bo po namestitvi dopolnitev programske opreme 

COBISS, ki se nanašajo na potrjevanje računov, način številčenja računov spremenjen v 

predpisanega in določenega v internem aktu knjižnice (po poslovnem prostoru ali po 

elektronski napravi). Številčenje se bo začelo s številko 1 in nadaljevalo v neprekinjenem 

zaporedju, števec računov se z nastopom novega leta ne bo inicializiral. V številki računa 

tudi ne bo več vodilnih ničel, saj niso dovoljene. 

 

Predlagamo, da se knjižnice odločijo za številčenje po poslovnem prostoru. To bo tudi 

privzeta vrednost za način številčenja v programski opremi COBISS. Če se bo knjižnica 

odločila za številčenje po elektronskih napravah, bo morala o tem pred začetkom izdaje 

računov obvestiti IZUM, da bo tak način številčenja omogočil s posebnim parametrom. 
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Če knjižnica ni samostojen zavod, bo treba številčenje računov v knjižnici prilagoditi načinu 

številčenja računov, ki bo z internim aktom določen na ravni celega zavoda, katerega del je 

knjižnica. 

 

Zakonodajalec je za oznako poslovnega prostora in elektronske naprave predvidel najmanj 1 

in največ 20 znakov (črke a–z, A–Z in številke 0–9). Zaradi širine listkov, na katere knjižnice 

tiskajo račune, bo treba pri določanju oznak poslovnega prostora in elektronske blagajne to 

upoštevati. Zato priporočamo, da pri sprejemanju internega akta omejite dolžino oznake 

poslovnega prostora in oznake elektronske naprave na največ 10 mest.  

 

2. Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu 

Podatki o poslovnih prostorih zavezanca, ki jih bo za namene izvajanja potrjevanja računov 

treba posredovati davčnemu organu (8. člen ZDavPR), so naslednji: 

‒ davčna številka zavezanca, 

‒ oznaka poslovnega prostora, 

‒ podatki o poslovnem prostoru, kot so določeni v registru nepremičnin (številka 

katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), 

‒ naslov poslovnega prostora, 

‒ vrsta poslovnega prostora, če zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem 

prostoru (npr. bibliobus), 

‒ datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo. 

 

Zavezanec bo moral zgoraj navedene podatke davčnemu organu sporočiti pred začetkom 

izdaje računov. Podatke bo treba sporočiti za vsak poslovni prostor, v katerem v knjižnici 

izdajajo račune. Podatki se bodo posredovali davčnemu organu preko vzpostavljene 

elektronske povezave in bodo morali biti podpisani z namenskim digitalnim potrdilom. 

 

V ta namen bo programska oprema COBISS dopolnjena z možnostjo vnosa zahtevanih 

podatkov za vsak poslovni prostor in pošiljanja zahtevanih podatkov na FURS. Ta dopolnitev 

bo nameščena najkasneje do 1. decembra 2015. Tako bodo lahko knjižnice te podatke vnesle 

pravočasno in jih nato poslale davčnemu organu (pred začetkom potrjevanja računov).  

 

Knjižnicam predlagamo, da si za  vse poslovne prostore, ki bodo  navedeni v sprejetem 

internem aktu (gl. točka 1), pravočasno priskrbijo vse zahtevane podatke. 

 

3. Pridobitev namenskega digitalnega potrdila (knjižnica)   

Knjižnica bo morala za postopke potrjevanja računov in pošiljanje podatkov o poslovnih 

prostorih uporabiti namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac. 

Vlogo za potrdilo bo morala knjižnica vložiti preko portala eDavki. Prevzela ga bo preko 

portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov. 

Potrdilo bo glede na informacije FURS-a mogoče pridobiti od začetka novembra dalje.  

 

Ko bo digitalno potrdilo mogoče pridobiti, vam bomo posredovali navodila za namestitev. 

Potrdilo bo treba namestiti na vse delovne postaje, na katerih izdajate račune.  

 

4. Vsebina računov 
Račun bo moral poleg podatkov, določenih s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost in 

davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke: 

- čas izdaje računa,  

- oznako fizične osebe, ki izdaja račun z uporabo elektronske blagajne, 
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- enkratno identifikacijsko oznako računa EOR, 

- zaščitno oznako izdajatelja računa ZOI (v besedilni obliki in v obliki QR-kode). 

 

Številka računa mora biti za namene postopka potrjevanja računov in izdaje računa 

sestavljena iz treh delov: 

- oznake poslovnega prostora, 

- oznake elektronske naprave za izdajo računov, 

- zaporedne številke računa. 

Primer številke računa: PROSTOR1-BLAG1-65, kjer je PROSTOR1 oznaka poslovnega 

prostora, BLAG1 oznaka elektronske naprave in 65 zaporedna številka računa 

 

Programski segment COBISS/Izposoja bo dopolnjen z naslednjimi dopolnitvami: 

‒ številčenje računov se bo izvajalo v skladu z določili ZDavPR in Pravilnika,  

‒ izpis računov se bo dopolnil s predpisanimi podatki,  

‒ oznaka fizične osebe bo odslej na izpisu računa obvezen podatek (nastavitve, ki so 

omogočale to, da se na računu ne izpisuje podatek o osebi, ki je račun izstavila, ne 

bodo več aktivne), 

‒ v programskem segmentu COBISS/Izposoja ne bo več mogoče evidentirati vračila 

denarja iz blagajne (evidentiranje in poravnava terjatve v negativnem znesku), 

‒ v programskem segmentu COBISS/Izposoja bo onemogočena poravnava terjatev iz 

oddelka, ki ni del poslovnega prostora, v katerega smo prijavljeni na delovni postaji, 

‒ spremenjen bo način številčenja storna računa, stornirani zneski se bodo izpisovali v 

negativnem znesku. 

 

5. Davčna številke fizične osebe, ki je izdala račun 

Zakonodajalec predpisuje, da se v postopku potrjevanja računa na FURS pošlje davčna 

številka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave. Zavezanec bo moral 

oznako fizične osebe, ki je izdala račun, povezati z davčno številko te osebe. Podatek o 

davčni številki osebe, ki je izdala račun, je obvezen, kar pomeni, da bo treba za vse osebe v 

knjižnici, ki poravnavajo terjatve in izdajajo račune, imeti tudi podatek o davčni številki.  

 

Zaradi tega bo centralni register uporabnikov dopolnjen z možnostjo vnosa podatkov o 

davčni številki. Vsi zaposleni v knjižnici, ki delajo v izposoji in pri svojem delu izdajajo 

račune članom knjižnice, bodo morali na portalu Izobraževanje dopolniti svoje podatke z 

davčno številko. Če pri uporabniškem imenu osebe, ki bo želela evidentirati poravnavo 

terjatve in izstaviti račun, podatka o davčni številki ne bo, postopka evidentiranja poravnave 

terjatve in izdaje računa ne bo mogoče izvesti.  

 

Ta dopolnitev programske opreme COBISS bo pripravljena predvidoma do konca meseca 

septembra. O tem vas bomo tudi posebej obvestili. Po namestitvi bodo zaposleni v knjižnicah 

lahko začeli vnašati podatke. 

 

6. Izpis QR-kode 

Kot določa 5. člen Pravilnika, se mora zaščitna oznaka izdajatelja računa na računu navesti v 

besedilni obliki in v obliki QR-kode. To pomeni, da bo treba v knjižnicah za potrebe 

izdajanja računov uporabljati le tiskalnike, ki podpirajo izpis QR-kode.  

 

Knjižnice, ki uporabljajo programski segment COBISS2/Izposoja, bodo morale zagotoviti 

tiskalnike, ki omogočajo pripravo QR-kode. V ta namen smo za knjižnice pripravili 

programček za testiranje izpisa QR-kode, o čemer ste bili obveščeni 3. septembra. Vse 
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tiskalnike, na katerih test izpisa QR-kode ni uspel, na njih pa tiskate račune za vaše 

člane, bo treba nadomestiti s tiskalniki, ki omogočajo izpis QR-kode. Dva takšna 

tiskalnika, za katera smo na IZUM-u lahko testirali izpis QR-kode, sta navedena tudi pri 

priporočeni opremi http://home.izum.si/cobiss/priporocena_oprema/ (v rubriki Tiskalniki, 

čitalniki črtne kode …). 

 

Knjižnice, ki uporabljajo programski segment COBISS3/Izposoja in že izpisujejo račune, 

bodo lahko še naprej uporabljale iste tiskalnike za tiskanje računov. Edini pogoj je, da mora 

tiskalnik podpirati grafični način tiskanja. 

 

7. Objava obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži 

izdani račun  

ZDavPR v 12. členu določa, da mora zavezanec na vsaki elektronski napravi za izdajo 

računov ali drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitvi 

računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun. Vsebina in oblika obvestila 

je natančno opredeljena  v 18. členu Pravilnika (http://www.uradni-

list.si/1/content?id=122859#!/Pravilnik-o-izvajanju-Zakona-o-davcnem-potrjevanju-racunov) 

in je objavljana tudi kot Priloga III navedenega pravilnika.  

 

V prvi fazi dopolnitev ne načrtujemo podpore za vezano knjigo računov.  

 

Vse dopolnitve programske opreme bodo pripravljene pred začetkom obveznega potrjevanja 

računov. Tako boste lahko vse postopke v knjižnici tudi testirati.  

 

Za knjižnice, za katere potrjevanje računov ne bo obvezno, bo programski segment 

COBISS/Izposoja pri postopkih poravnave terjatev (vsebina računov, številčenje računov …) 

deloval kot doslej. Knjižnice, ki bodo morale izvajati potrjevanje računov, nas bodo morale o 

tem pravočasno obvestiti, da bomo vključili potrjevanje računov. 

 

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! 
 

 

 

 

Mag. Zdenka Kamenšek l.r.  Robert Vehovec, l.r. 

VODJA ODDELKA  VODJA SEKTORJA 

Načrtovanje aplikacij  Programska oprema 
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