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 Datum: 2. 12. 2015 
 Št.: 342/02-rv 

   

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 5. 12. in 6. 12. 2015 namestili dopolnitve v programski opremi 

COBISS2/Izposoja, V5.8-00, COBISS2/Izpisi, V5.8-03 in programski opremi COBISS3, V6.4-

00, ki omogočajo potrjevanje računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (v 

nadaljevanju ZDavPR).  

Dodane so bile naslednje funkcionalnosti: 

 izdaja računa z uporabo elektronske blagajne, ki omogoča elektronsko podpisovanje 

podatkov o računu in elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom 

(FURS); 

 potrditev računa pri davčnem organu v skladu z ZdavPR; 

 izdaja računa z enkratno identifikacijsko oznako računa; 

 vsebina računa v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost in davčni 

postopek, ter v skladu z ZDavPR (čas izdaje računa, oznaka fizične osebe, ki je izdala 

račun, enkratna identifikacijska oznaka EOR in zaščitna oznaka izdajatelja računa ZOI); 

 številka računa v skladu z ZdavPR (sestavljena je iz treh delov: oznake poslovnega 

prostora, oznake elektronske naprave za izdajo računov in zaporedne številke računa); 

 navedba zaščitne oznake izdajatelja na računu v besedilni obliki in v obliki QR-kode (v 

skladu s Pravilnikom o izvajanju ZDavPR in spremembami le-tega);  

 možnost izdaje kopije računa (kopija izdanega računa je enaka originalnemu računu, 

vendar je označena z besedo KOPIJA in zaporedno številko kopije računa); 

 vnos podatkov o poslovnih prostorih in sporočanje teh podatkov davčnemu organu; 

 uporaba namenskega davčnega potrdila DavPotRac za namene identifikacije in za 

elektronsko podpisovanje v postopku potrjevanja računov in sporočanje podatkov o 

poslovnih prostorih (zavezanec mora to potrdilo pridobiti in namestiti). 

Zaradi davčnega potrjevanja računov je spremenjen način delovanja naslednjih funkcionalnosti: 

‒ Oznaka fizične osebe, ki bo izdala račun, se mora na računu vedno izpisovati (za 

knjižnice, ki uporabljajo programski segment COBISS2/Izposoja, bo obvezen izpis 

urejen programsko, v knjižnicah, ki uporabljajo programski segment COBISS3/Izposoja, 

bo izpisovanje oznake fizične osebe na obrazcih za zadolžnice in račune treba nastaviti 

ročno, če se ta oznaka do zdaj ni izpisovala). 

‒ Dosedanja možnost evidentiranja in poravnave terjatve v negativnem znesku je 

nadomeščena z možnostjo priprave in izdaje dobropisa (v programski segment 

COBISS3/Izposoja bo ta možnost vključena s 1. 1. 2016). 
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‒ Spremenjen je način številčenja storna računa, ki se bo odslej številčil po istem števcu kot 

računi in dobropisi (do zdaj je bila številka storna računa enaka številki računa, ki smo ga 

stornirali; ta možnost bo v programski segment COBISS3/Izposoja vključena s 1. 1. 

2016).  

‒ Na stornu računa so prikazani negativni zneski. 

‒ Izpis računa je obvezen (umaknjena je možnost evidentiranja poravnave terjatve brez 

tiskanja računa). 

‒ Onemogočena je poravnava terjatev v oddelku, ki ni del poslovnega prostora, v katerega 

smo prijavljeni na delovni postaji.  

‒ V COBISS2/Izposoji se bo datum, ki je nastavljen z ukazom DATE, upošteval le pri 

evidentiranju terjatve, pri vseh drugih aktivnostih v blagajni se bo upošteval tekoči 

datum. 

 

Postopek vključevanja davčne blagajne 

 

1. Vnos davčnih številk vseh zaposlenih, ki bodo izdajali račune uporabnikom 

Centralni register uporabnikov je bil konec meseca septembra dopolnjen z možnostjo vnosa 

podatka o davčni številki. 

2. Testno potrjevanje računa na FURS-u 

a. Vnos podatkov o vseh poslovnih prostorih in njihova potrditev na FURS-u 

Po informacijah FURS-a je lahko vsak poslovni prostor potrjen le enkrat. Če bodo 

podatki o poslovnem prostoru, v katerem knjižnica izdaja račune, potrjeni zunaj sistema 

COBISS (npr. v programski opremi, ki jo uporabljajo v računovodstvu), nas morate o tem 

obvezno obvestiti že pred testnim potrjevanjem računov. Sporočiti nam morate oznake 

teh poslovnih prostorov in kratek naziv programske opreme, v kateri so bili podatki 

potrjeni. 

b. Vnos podatkov o elektronskih napravah za izdajo računov in namestitev digitalnega 

potrdila  

Brezplačno namensko digitalno potrdilo knjižnica pridobi na FURS-u 

(http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/No

vice/2015/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf ). 

c. Testno pošiljanje računa v potrditev na FURS 

Predlagamo, da se v knjižnicah z oddelki testno pošiljanje računa izvede v vseh oddelkih.  

Če pošiljanje ne bo uspešno, bo treba v sodelovanju z nami odpraviti vse ovire (npr. 

namestiti digitalno potrdilo, vnesti podatke o davčnih številkah zaposlenih, ki izdajajo 

račune, preveriti preostale nastavitve itd.).  

V knjižnici morate obvezno preveriti, ali se na potrjenem računu natisne QR-koda. Če 

boste ugotovili, da še nimate ustreznega tiskalnika za tiskanje QR-kode, je treba takšen 

tiskalnik zagotoviti. Če ustrezen tiskalnik že imate, je treba urediti potrebne nastavitve za 

tiskanje QR-kode. 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Novice/2015/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf
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Ko bo testno potrjevanje računa na FURS-u uspešno izvedeno, nas o tem obvestite na e-

naslov podpora@izum.si in obvezno sporočite datum vključitve davčne blagajne. 

Testno potrjevanje računov na FURS-u bo možno le do 23. 12. 2015, nato te možnosti ne bo 

več. Vse knjižnice, ki boste dolžne uporabljati davčno blagajno, nas morate o datumu 

vključitve davčne blagajne obvestiti najkasneje do 24. 12. 2015. 

3. Vključitev polnega delovanja davčne blagajne 

a. Datum vključitve je treba sporočiti IZUM-u (na e-naslov: podpora@izum.si). Za 

posamezne knjižnice bomo delovanje davčne blagajne omogočili z dnem, ki ga bo 

sporočila knjižnica. 

b. Interni akt mora biti veljaven z dnem vključitve davčne blagajne. 

V tem aktu je tudi določen spremenjen način številčenja računov. Privzeti način 

številčenja računov je številčenje po tekoči številki, in sicer od 1 do n. Če je 

številčenje drugačno od privzetega, je pred prvo izdajo računa z davčno blagajno v 

knjižnici obvezno treba nastaviti takšno številčenje računov, kot je določeno z 

internim aktom. Če se z začetkom novega koledarskega leta izbrano številčenje 

spremeni, je treba ob začetku leta začetne številke računov nastaviti na novo 

vrednost.  

Po vključitvi davčne blagajne bodo vsi računi, ki bodo izdani uporabnikom knjižničnih storitev, 

poslani v potrditev davčnemu organu. Izpis računa bo v skladu z ZDavPR, torej tudi z izpisom 

QR-kode.  

ZDavPR določa, da lahko zavezanci za potrjevanje računov potrjujejo račune v skladu s 

tem zakonom od 1. decembra 2015 dalje, obvezno pa od 2. januarja 2016. Vse knjižnice, ki 

ste zavezane k davčnemu potrjevanju računov, čim prej (že v mesecu decembru) pristopite 

k davčnemu potrjevanju računov. Le tako boste z 2. januarjem, ko bo postopek 

potrjevanja obvezen, pripravljeni na nemoteno delo pri izdajanju računov. V nasprotnem 

primeru se bodo pri delu z davčno blagajno lahko pojavile težave ali pa blagajna celo ne bo 

delovala. 

Vse knjižnice, ki ste zavezanke za izvajanje davčnega potrjevanja računov, nas morate o 

tem obvestiti po elektronski pošti na e-naslov podpora@izum.si do 11. 12. 2015. Knjižnica 

nam mora obvezno sporočiti tudi, ali se je odločila za številčenje računov po poslovnem 

prostoru ali po elektronskih napravah (v skladu s sprejetim internim aktom). 

Pomembni datumi vključevanja davčne blagajne: 

mailto:podpora@izum.si
mailto:podpora@izum.si
mailto:podpora@izum.si
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December je namenjen preverjanju delovanja vseh funkcionalnosti, ki so zahtevane za davčno 

potrjevanje računov. Če boste pri svojem delu po vključitvi davčne blagajne naleteli na kakršne 

koli težave, napake ali nejasnosti, nas o tem nemudoma obvestite na e-naslov podpora@izum.si.  

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

COBISS/Izposoja deloval kot doslej, vendar s spremenjenim načinom številčenja storna računov,  

z izpisom negativnega zneska na stornu računa, možnostjo izdaje dobropisa in priprave kopij 

računov. 

Podrobnejša pojasnila glede vseh sprememb in dopolnitev so podana v prilogah, kjer je opisana 

podpora davčnim blagajnam v segmentih COBISS2/Izposoja in COBISS3/Izposoja. Priročniki 

bodo dopolnjeni naknadno.  

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 programske opreme  Programska oprema 

 

 

Prilogi: 

– Davčna blagajna v segmentu COBISS2/Izposoja  

– Davčna blagajna v segmentu COBISS3/Izposoja 

mailto:podpora@izum.si
mailto:podpora@izum.si

