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Pravna podlaga uvedbe evra v Sloveniji

uredba sveta (ES) št. 1103/97, objavljena v UL EU št. 
162 z dne 19.6.1997 – je monetarno pravo EU oz. 
držav, katerih denarna enota je evro
uredba sveta (ES) št. 1086/2006, objavljena v UL EU 
št. 195 z dne 11.7.2006 – ugotavlja, da Slovenija 
izpolnjuje vse pogodbe in določa datum 1.1.2007 kot 
datum prehoda na evro
zakon o uvedbi evra, ki je bil sprejet 26.10.2006 v 
slovenskem parlamentu – urejuje tista vprašanja, ki 
še niso podrobneje urejena s pravnimi viri EU
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Kronološki pregled uvedbe evra v 
Sloveniji

vir http://www.evro.si

http://www.euro.si/
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2 

S 1.3.2006 je v Sloveniji začel veljati Zakon o dvojnem 
označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki je določal 
obvezno informativno označevanje cen v tolarjih in evrih. To se 
pri vseh segmentih COBISS2 upošteva pri naslednjih izpisih:

v ceniku
na potrdilu o plačilu
na zadolžnici s seznamom neporavnanih obveznosti člana do 
knjižnice
na obrazcih za opomine, kjer so navedene cene posameznih 
storitev
na izpisih iz skupine 3XX (blagajniške priloge in izdani računi)
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis cenika pred 1.3.2006
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis cenika po 1.3.2006 (v tolarjih in evrih)



© IZUM 2006 8

Uvedba evra - predstavitev novosti, 8. in 9. november 2006

Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis potrdila o plačilu
COBISS           Maribor, 09.03.2006 13:29

Testna baza IZUMB 
Prešernova 17 Maribor
Osrednja knjižnica
Tel. KNJIŽNICA, 01 540 10 77 int. 275
Identif. št. za DDV: 12345678

0100001 Hojnik Rozalija
Potek članstva 12.04.2006          

RAČUN št. 0100002/2006
obveznost       št.enot cena    znesek
------------------------------------------
fotokopije A4        10    10,00    100,00
poškodovano gradivo   1 1.500,00  1.500,00
------------------------------------------
Skupaj                     SIT    1.600,00

EUR        6,68
(tečaj 1 EUR = 239,640 SIT)
vrednost     stopnja DDV     znesek DDV
------------------------------------------

1.500,00        20,0 %           250,00
100,00         8,5 %             7,83

Izposojevalec/-ka: Matjaž Cigrovski
Hvala za obisk in nasvidenje! 

Podpis:
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis opomina pred 1.3.2006

Testna knjižnica IZUM, študijski oddelek                                           Poštnina plačana pri pošti
Prešernova 17, 2000 MARIBOR                                         2101 Maribor
tel.: 02-2520-389
Delovni čas izposoje: PON.-PET. 8.00-15.00

20.02.2006
--------------------------------------------------------------------------
0105760 ROBIČIČ Ksenija                                          1.OPOMIN

Izposojenemu gradivu je potekel rok izposoje. Vljudno Vas prosimo, 
da ga vrnete
19.01.2006  IN=00429462  SG=OK 159.942 PHILLIPS, M. TI=čustvena odličnost : praktični vodnik

Vodja študijskega oddelka
Ana Novak l.r.

---------------------------- C O B I S S -------------------------------------
Cene opominov:
1.op.: 500,00 SIT, 2. op.: 1.000,00 SIT ROBIČIČ Ksenija
3.op.-opomin direktorice: 2.000,00 SIT V zavoju 15
v izterjavi: 4.000,00 SIT
Izterjevalska agencija: 6.000,00 SIT 2000  MARIBOR
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis opomina po 1.3.2006

Testna knjižnica IZUM, študijski oddelek                                           Poštnina plačana pri pošti
Prešernova 17, 2000 MARIBOR                                         2101 Maribor
tel.: 02-2520-389
Delovni čas izposoje: PON.-PET. 8.00-15.00

20.03.2006
--------------------------------------------------------------------------
0105760 ROBIČIČ Ksenija                                          1.OPOMIN

Izposojenemu gradivu je potekel rok izposoje. Vljudno Vas prosimo, 
da ga vrnete
19.01.2006  IN=00429462  SG=OK 159.942 PHILLIPS, M. TI=čustvena odličnost : praktični vodnik

Vodja študijskega oddelka
Ana Novak l.r.

---------------------------- C O B I S S -------------------------------------
Cene opominov v SIT/EUR:
1.op.: 500,00/2,09, 2. op.: 1.000,00/4,17 ROBIČIČ Ksenija
3.op.-opomin direktorice: 2.000,00/8,35 V zavoju 15
v izterjavi: 4.000,00/16,69
Izterjevalska agencija: 6.000,00/25,04 2000  MARIBOR
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Zbirna blagajniška priloga CIR303 pred 1.3.2006

COBISS   Kooperativni online bibliografski sistem in servisi   COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor      Oddelek: 01      01.02.2006
CIR303 Zbiranje blagajniških prilog - po dnevih                     Stran:     1

za obdobje: 01.01.2006 - 31.01.2006
--------------------------------------------------------------------------------
Datum                                 Gotovinska    Negotovinska   Dnevni znesek

plačila SIT     plačila SIT             SIT
--------------------------------------------------------------------------------
03.01.2006                             99.380,00        3.800,00      103.180,00
04.01.2006                             97.950,00       22.910,00      120.860,00
05.01.2006                            102.330,00            0,00      102.330,00
06.01.2006                             86.890,00        9.040,00       95.930,00
07.01.2006                             52.290,00          320,00       52.610,00
. . .
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                              2.225.560,00      463.970,00    2.689.530,00
--------------------------------------------------------------------------------
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Zbirna blagajniška priloga CIR303 po 1.3.2006

COBISS   Kooperativni online bibliografski sistem in servisi   COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor      Oddelek: 01      01.06.2006
CIR303 Zbiranje blagajni kih prilog - po dnevih                     Stran:     1

za obdobje: 01.05.2006 - 31.05.2006
--------------------------------------------------------------------------------
Datum                                 Gotovinska    Negotovinska   Dnevni znesek

plačila SIT     plačila SIT         SIT/EUR
-------------------------------------------------------------------------------
03.05.2006                            124.560,00       16.520,00      141.080,00

588,72
04.05.2006                             83.660,00        8.320,00       91.980,00

383,83
05.05.2006                             70.930,00       25.920,00       96.850,00

404,15
06.05.2006                             46.290,00       21.400,00       67.690,00

282,47
08.05.2006                             81.700,00       14.280,00       95.980,00

400,52
. . .
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                              1.862.196,00      486.570,00    2.348.766,00

9.801,23
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Prehod na evro v knjižnicah

dvojno označevanje cen v evrih in tolarjih

programski prehod na evro (konverzije, 
preoblikovanje zapisov)

programska podpora gotovinskemu plačilu v tolarjih 
in evrih v času dvojnega obtoka valut (od 1.1.2007 do 
vključno 14.1.2007)
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis cenika po 1.1.2007 (v evrih in tolarjih)
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Dvojno označevanje cen in zneskov v 
COBISS2

Izpis cenika po 1.7.2007 (samo v evrih)
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Programski prehod na evro 1.1.2007

konverzija cenika

konverzija neporavnanih terjatev

obračun zamudnine do 31.12.2006

konverzija transakcij poravnav terjatev za nazaj

konverzija oznake valute v podatkih o stanju zaloge
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Konverzija cenika

vse obstoječe cene v ceniku na dan 31.12.2006 se bodo 
pretvorile v evrske po enačbi:

cenaEUR = cenaSIT/239,640

izračunan znesek se zaokroži na cent (0,01 EUR), pri čemer se 
upošteva tretja decimalka (če je 5 ali več, se zaokroži navzgor, 
sicer pa navzdol)

Primer:
30,00 SIT / 239,640 = 0,125188  0,13 EUR
1.000,00 SIT / 239,640 = 4,172926 4,17 EUR
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Konverzija cenika

problem zaokroževanja:

Cena SIT/EUR do 
1.1.2007

(pred konverzijo)

Cena EUR/SIT po 
1.1.2007

(po konverziji)

Razlika SIT Razlika v %

10,00 SIT 0,04 EUR 0,04 EUR      9,59 SIT - 0,41 SIT - 4,28 %

30,00 SIT 0,13 EUR 0,13 EUR    31,15 SIT + 1,15 SIT + 3,83 %

50,00 SIT 0,21 EUR 0,21 EUR    50,21 SIT + 0,21 SIT + 0,42 %

100,00 SIT 0,42 EUR 0,42 EUR  100,65 SIT + 0,65 SIT + 0,65 %

500,00 SIT 2,09 EUR 2,09 EUR  500,85 SIT + 0,85 SIT + 0,17 %
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Konverzija neporavnanih terjatev

evidentirana terjatev ima naslednjo strukturo:
znesek = cena * št.enot – že_plačano

Pri članih, ki bodo imeli na dan 31.12.2006 
evidentirano vsaj eno terjatev, se bo ta terjatev 
pretvorila iz tolarske v evrsko po enačbi:

znesekEUR = cenaSIT/239,64 * št.enot –
(že_plačanoSIT)/239,64
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Konverzija neporavnanih terjatev 
(nadaljevanje)

Primer konverzije zamudnine:
pred konverzijo: 

cena na dan: 40,00 SIT
število dni: 15
že plačano: 0,00 SIT

znesekSIT = 40,00 * 15 – 0,00 = 600,00 SIT
po konverziji:

cena na dan: 40,00 SIT / 239,640 = 0,166917 0,17 
EUR
znesekEUR = 0,17 * 15 – 0,00 = 2,55 EUR



© IZUM 2006 21

Uvedba evra - predstavitev novosti, 8. in 9. november 2006

Neporavnane terjatve pri članu pred 
1.1.2007
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Neporavnane terjatve pri članu po 
1.1.2007
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Obračun zamudnine do 31.12.2006

za vse izvode, ki bodo imeli na dan 31.12.2006 prekoračen rok 
vrnitve, se bo obračunala zamudnina do tega datuma po 
aktualni ceni iz cenika (v EUR):

zamudninaEUR = n * cenaEUR

kjer je n št. prekoračenih (delovnih) dni do vključno 31.12.2006

Velja samo pri tistih članih, ki nimajo postavljenega privilegija 
za oprostitev plačila stroškov zamudnine ali ne pripadajo 
kategoriji, za katero se zamudnina ne obračunava
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Obračun zamudnine do 31.12.2006
(nadaljevanje)

v okolju evidence gradiva pri članu se bo za te izvode 
evidentiral nov datum roka vrnitve (01.01.2007)

ostanek zamudine se bo članu evidentiral ob vračilu 
gradiva po takratni ceni zamudnine v ceniku (v EUR)

evidentirana terjatev bo sestavljena iz dveh postavk:
zamudnina do 31.12.2006 (po ceni iz cenika 31.12.2006)
zamudnina od 1.1.2007 do datuma vrnitve (po eventualno 
novi ceni)
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Konverzija transakcij poravnav za nazaj

danes: transakcije poravnav terjatev vsebujejo samo znesek 
poravnane terjatve, ne pa tudi oznake valute

po 1.1.2007: transakcije poravnav terjatev bodo vsebovale tudi 
oznako valute v EUR

da bi pri izpisu blagajniških prilog (CIR3xx) lahko izdelovali 
izpise tudi za nazaj (pred 1.1.2007), bo vsem transakcijam 
poravnav terjatev pred 1.1.2007 dodana privzeta oznaka valute 
v SIT.

Onemogočena bo izdelava izpisov CIR3xx, ki bi zajemali 
obdobje pred in po uvedbi evra
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Konverzija oznake valute v podatkih o 
stanju zaloge

velja za tiste knjižnice, ki podatke o stanju zaloge 
vnašajo v segmentu COBISS2/Katalogizacija

pri vseh cenah, ki nimajo določene oznake valute, se 
privzame oznaka SIT. To velja za:

podpolje 99X3 (cena z računa)
podpolje 99X0, element C (cena iz predračuna)

ostalim knjižnicam bo konverzija oznake valute 
izvedena v okviru segmenta COBISS3/Zaloga
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Potrebne aktivnosti v knjižnici v času 
prehoda na evro

aktivnosti pred 1.1.2007

aktivnosti po 1.1.2007

Scenarij “velikega poka”
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Aktivnosti knjižnice pred 1.1.2007

zadnji delovni dan v letu 2006 je potrebno zaključiti 
vse finančne transakcije v tolarjih (evidentiranje 
terjatev in poravnave terjatev)
na bibliobusu je potrebno izvesti uskladitev podatkov 
z matično knjižnico
priprava izpisov CIR3xx in STA4xx za nazaj
po 1.1.2007 ne bo več dovoljeno evidentirati 
transakcij za nazaj

Delo v COBISS2 bo zaradi potrebnega 
programskega prehoda na evro onemogočeno 
predvidoma od sobote 30.12.2006 od 18.00 do 
ponedeljka 01.01.2007 do 24.00
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Aktivnosti knjižnice po 1.1.2007

Delo v COBISS2 bo omogočeno predvidoma od torka 
2.1.2007 od 00.00 dalje
Do srede 3.1.2007, ko se začne prvi delovni dan v 
letu 2007, je potrebno v knjižnici še izvesti 
eventualno:
prilagoditev cenika
prilagoditev obrazcev za opomine
ostale organizacijske aktivnosti: priprava evrske
gotovine, promocijski material (novi ceniki, obvestila 
…), prilagoditev POS terminalov …
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Prilagoditev cenika

Ukaz EDIT PRICE
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Prilagoditev obrazcev za opomine

privzeti obrazci za opomine: cene posameznih 
opominov na obrazcih se upoštevajo iz cenika in 
bodo avtomatsko prilagojeni s konverzijo cenika 

lastno določeni obrazci za opomine (ukaz EDIT 
OVERDUE): 

zneski, določeni z %Cx# in oznaka valute, označena z
%V#, bodo upoštevani iz cenika in jih ni potrebno 
prilagajati
ročno je potrebno prilagoditi samo zneske in oznako 
valute, ki je v obrazcu podana eksplicitno
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Gotovinsko poslovanje v času dvojnega 
obtoka valut

v času od 1.1.2007 do 14.1.2007 (skupaj največ 9 
delovnih dni) velja dvojni obtok valut, kar pomeni:

uradna valuta pri vseh finančnih transakcijah je evro
gotovinska plačila lahko uporabniki poravnajo tako v 
evrih kot tudi v tolarjih (ali kombinirano)
morebitno razliko v znesku morajo knjižničarji vedno 
vrniti v evrih
vsa negotovinska plačila se evidentirajo izključno v 
evrih

po 15.1.2007 pa bo tudi gotovinsko poslovanje 
možno samo še v evrih. 
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Gotovinsko poslovanje v času dvojnega 
obtoka valut

V segmentu COBISS2/Izposoja smo pri evidentiranju 
poravnanih terjatev v času dvojnega obtoka valut 
omogočili:

gotovinsko plačilo v evrih
gotovinsko plačilo v tolarjih
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Gotovinsko plačilo v evrih

Primer
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Gotovinsko plačilo v evrih
primer izpisa zadolžnice

COBISS         Maribor, 03.01.2007 13:33

Testna knjižnica 
Prešernova 17 Maribor
Osrednja knjižnica
Tel. 02-558-881
Identif. št. za DDV: SI12397792

0100007 Testni član
RAČUN št. 0100099/2007

obveznost       št.enot cena    znesek
------------------------------------------
zamudnina - knjige     52   0,17      8,84
------------------------------------------
Skupaj                     EUR        8,84

SIT    2.118,42

(tečaj 1 EUR=239,640 SIT)
Plačilo v gotovini         EUR       10,00
Vračilo                    EUR        1,16
Oproščeno plačila davka po 13. točki 
1. odstavka 26. lena ZDDV.

Izposojevalec/-ka: Matjaž Cigrovski
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Gotovinsko plačilo v tolarjih

Primer
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Gotovinsko plačilo v tolarjih
primer izpisa zadolžnice

COBISS         Maribor, 03.01.2007 13:33

Testna knjižnica 
Prešernova 17 Maribor
Osrednja knjižnica
Tel. 02-558-881
Identif. št. za DDV: SI12397792

0100007 Testni član
RAČUN št. 0100099/2007

obveznost       št.enot cena    znesek
------------------------------------------
zamudnina - knjige     52   0,17      8,84
------------------------------------------
Skupaj                     EUR        8,84

SIT    2.118,42
(tečaj 1 EUR=239,640 SIT)
Gotovina v tolarjih        SIT    2.000,00
Gotovina v evrih           EUR        1,00
Vračilo                    EUR        0,51
Oproščeno plačila davka po 13. točki 
1. odstavka 26. lena ZDDV.

Izposojevalec/-ka: Matjaž Cigrovski
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Gotovinsko poslovanje v času dvojnega 
obtoka valut

pregled dnevnega gotovinskega plačila:

ukaz ?MONEY

izpis CIR399 – priliv gotovine v SIT in EUR

Opozorilo: morebitni stornirani zneski gotovinskih 
plačil v pregledih ne bodo zajeti
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Vprašanja
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Hvala za pozornost!Hvala za pozornost!
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