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Spoštovani! 
 
Verjetno ste že seznanjeni s spremembami, ki se od 1. 1. 2015 obetajo vsem proračunskim 
uporabnikom. Če je vaša knjižnica proračunski uporabnik, boste morali od vseh svojih poslovnih 
partnerjev obvezno prejemati eRačune. Prav tako boste morali vsem vašim poslovnim 
partnerjem, ki so proračunski uporabniki, eRačune tudi izdajati, ne glede na to, ali je vaša 
knjižnica proračunski uporabnik ali ne.  

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010 in 
111/2013) v 26. členu določa, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) edina 
vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov za javni sektor, zato neposredno pošiljanje 
eRačunov ni dovoljeno. 

Ker zaradi upoštevanja zakonskih določb v zvezi z izmenjavo eRačunov izdajanje eRačunov z 
dveh različnih točk (finančno-knjigovodski sistem, sistem COBISS) ne bi bilo smiselno, saj bi to 
pomenilo dvojno računovodsko poslovanje (tako meni tudi UJP, ki smo ga prosili za mnenje), v 
programski opremi COBISS ne načrtujemo dopolnitev, ki bi omogočale neposredno izdajanje in 
prejemanje eRačunov preko vstopne točke pri UJP. V segmentu COBISS3/Medknjižnična 
izposoja od 1. 1. 2015 ne bo več možno pripravljati in izstavljati računov, še naprej pa boste 
lahko pripravljali dokumente, ki nastanejo v procesu medknjižnične izposoje in služijo kot 
dokazilo o opravljenih storitvah (dobavnica, priloga k dobavnici), na osnovi katerih bo vaša 
računovodska služba pravnim osebam izdala ustrezen račun (proračunskim uporabnikom 
eRačun, drugim pravnim osebam pa račun v klasični obliki).  

V zvezi z izdajo računov, ki nastajajo v postopkih izposoje gradiva pravnim osebam in bodo 
poravnani z negotovinskim plačilom zunaj knjižnice, predlagamo, da v segmentu 
COBISS2/Izpisi ali COBISS3/Izposoja pripravljate seznam evidentiranih neporavnanih terjatev. 
Na osnovi tega seznama bo lahko računovodska služba vaše knjižnice proračunskim 
uporabnikom izdala eRačun, drugim pravnim osebam pa račun v klasični obliki.  

Predlagamo vam, da se s svojimi računovodskimi službami čim prej dogovorite glede 
organizacije dela in toka podatkov med računovodstvom in knjižnico.   

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! 
 
 

Bojana Lešnik, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 
VODJA ODDELKA  DIREKTOR 
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