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Informacije ob uvedbi evra 
 
 
Nezadržno se približuje 1. januar 2007, ko bomo v Sloveniji dobili novo valuto. Dovolite, da 
vam tukaj na kratko predstavimo nekaj informacij, ki jih boste v knjižnici potrebovali za čim 
enostavnejši prehod na evro. V ta namen smo v novembru v Mariboru in Ljubljani že 
predstavili novosti v programski opremi COBISS2 in COBISS3, prav tako pa smo na svoji 
spletni strani http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/ objavili opis dopolnitev in 
prosojnice iz teh predstavitev.  
 

• S 1. 1. 2007 bodo vse finančne transakcije evidentirane izključno v evrih, transakcije 
do vključno 31. 12. 2006 pa ostanejo evidentirane v tolarjih. Vsi izpisi v sklopu 
segmenta CIR3xx in STA4xx (blagajniške priloge, statistike, izdani računi ipd.) bodo, 
ne glede na to kdaj so bili izdelani, izpisani v takrat veljavni valuti (v SIT pred 1. 1. 
2007 in v EUR po 1.1. 2007). Izpisov, ki bi zajemali obdobje, ko se je zamenjala 
valuta, ne bo možno izdelati. 

 
• Po zaključku zadnjega delovnega dne v letu 2006 bo treba zaključiti tudi vse tolarske 

transakcije. Transakcij (tudi tistih pred 1. 1. 2007!) po prehodu na evro ne bo več 
možno stornirati ali ponovno evidentirati v tolarjih. 

 
• Če ni s knjižnico dogovorjeno drugače, bo programski segment COBISS2/Izposoja 

zaprt od 30. 12. 2006 od 18. ure do 1. 1. 2007 do 24. ure. V tem času bomo izvedli 
konverzijo cenika iz SIT v EUR, tako da bomo vse takrat postavljene cene delili z 
uradnim menjalnim tečajem 239,640, izračunan znesek pa zaokrožili na dve decimalki 
natančno. Na enak način bomo izvedli konverzijo vseh trenutno evidentiranih terjatev, 
kjer bomo znesek cene v posamezni postavki delili z 239,640 in zaokrožili na dve 
decimalki. V času izvajanja konverzij prijava v programski segment 
COBISS2/Izposoja ne bo možna, bo pa možen dostop do drugih servisov v sklopu 
COBISS2, vključno z možnostjo podaljševanja in rezervacije gradiva preko 
COBISS2/OPAC-a. 

 
• V knjižnicah, kjer se zamudnina ob vračilu gradiva obračunava avtomatsko, bomo 

lahko na vašo zahtevo izvedli programski obračun zamudnine do 31. 12. 2006. To je 
smiselno, če v knjižnici nameravate ob prehodu na evro bistveno spremeniti ceno 
zamudnine, saj bo v tem primeru zamudnina do spremembe obračunana še po stari 
ceni. Vsem članom (razen tistim s privilegijem, da se jim zamudnina ne obračunava!), 
ki bodo imeli na dan 31. 12. 2006 prekoračen rok vrnitve, se bo obračunala zamudnina 
do tega dne, datum roka vrnitve pa se bo popravil na 1. 1. 2007. Tako bo ob vračilu 
gradiva imel član evidentirano zamudnino do 31. 12. 2006 po stari ceni, zamudnino od 
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1. 1. 2007 do datuma vrnitve pa po novi ceni. Prosimo vse knjižnice, ki bi želele imeti 
na ta način obračunano zamudnino, da nam to čim prej sporočijo. 

 
• Programski segment COBISS2/Izposoja bo ponovno dostopen 2. 1. 2007. Pred 

začetkom poslovanja v novi valuti bo morala odgovorna oseba v knjižnici z ukazom 
EDIT PRICE prilagoditi cenik (zaokroževanje cen).  

 
• V tistih knjižnicah, kjer sami urejate obrazce opominov (ukaz EDIT OVERDUE), bo 

morala odgovorna oseba preveriti besedilo opomina. Če bo besedilo vsebovalo 
eksplicitni znesek in oznako valute, ga bo treba prilagoditi novi ceni. Primer: če se bo 
v besedilu obrazca pojavila cena, npr. 1.000,00/4,17  SIT/EUR, in ste medtem v 
ceniku ceno zaokrožili na 4,20 EUR, bo v obrazcu treba znesek ročno pretvoriti v 
4,20/1.006,49 EUR/SIT. 

 
• Od prvega delovnega dne v letu 2007 do vključno 14. 1. 2007 bo obdobje dvojnega 

obtoka valut, ko bo obračunska enota evro, vendar bo mogoče gotovinska plačila 
poravnati tudi še v tolarjih. Vračilo morebitne razlike v znesku bo obvezno v evrih. V 
tem obdobju bomo prilagodili programski segment COBISS2/Izposoja, tako da bo pri 
gotovinskem plačilu možno vnesti tolarski znesek, program pa bo znesek, ki ga bo 
treba vrniti ali doplačati, če bo tolarski znesek prenizek, nato izračunal še v evrih. 
Postopek evidentiranja gotovinskega plačila v obeh valutah je podrobneje podan v 
opisu dopolnitev (gl. poglavje 2.3). 
 

• Precejšnja verjetnost je, da bodo člani v obdobju dvojnega obtoka valut v večjem 
številu plačevali še v tolarjih. Ker se utegne zgoditi, da bo zaradi obveznega vračila 
gotovine v evrih gotovinski odliv evrov večji kot priliv, priporočamo, da dovolj zgodaj 
poskrbite za gotovino v evrih. S 1. 12. 2006 večina bank ponuja pravnim osebam t. i. 
gotovinske pakete, v katerih je dovolj veliko število evrskih kovancev vseh vrednosti. 
 

• Po 15. 1. 2007 bo možno prejemati gotovino samo še v evrih, tolarje pa bomo lahko 
zamenjali v poslovalnicah banke in pošte do 1. 3. 2007, po tem datumu pa samo še pri 
Banki Slovenije. 

 
• Dvojno označevanje cen v obeh valutah bo ostalo v veljavi tudi po prehodu na evro, 

pri čemer bodo vsi zneski izpisani v evrih kot uradni valuti, končni znesek pa bo 
izpisan tudi v preračunanem tolarskem znesku, zaokroženem na dve decimalki. 
Dvojno označevanje bo veljalo do 30. 6. 2007, po 1. 7. 2007 pa bodo vsi zneski 
izpisani izključno v evrih. 

 
 
Pripravil: mag. Matjaž Cigrovski 
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