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 Datum: 2. 12. 2015 

 Št.: 342/02-rv 

  (priloga 1) 

 

 

Programska oprema COBISS2/Izposoja, V5.8-01 

(nelektorirana, delovna verzija) 

 

V dokumentu so opisane nastavitve, ki so potrebne pred pošiljanjem testnega računa na FURS 

in vključitvijo polnega delovanja davčne blagajne. Nato so opisane spremembe in dopolnitve 

v programskem segmentu COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, ki so povezane z 

vključevanjem davčne blagajne, nekatere izmed njih pa bodo na razpolago tudi knjižnicam, ki 

ne bodo uporabljale davčne blagajne. 

 

 

1. Potrebne nastavitve pred pošiljanjem testnega računa na FURS in vključitvijo 

davčne blagajne 

 

Pred prvim pošiljanjem testnega računa na FURS in vključitvijo davčne blagajne je treba 

urediti v nadaljevanju opisane nastavitve in potrditi podatke o poslovnih prostorih na FURS-

u.  

 

 Vnos podatka o davčni številki zavezanca za potrjevanje računov (t. j. davčna 

številka knjižnice) 

 

V programski opremi COBISS3 pri podatkih o domači knjižnici v urejevalniku Domača 

knjižnica na zavihku Splošno pri "Ident. Št. za DDV/davčna št." preverimo, ali je vpisana 

davčna številka ali identifikacijska številka za DDV. V kolikor ta podatek še ni vpisan, ga 

vpišemo.  

 

 Vnos podatkov o vseh poslovnih prostorih in njihova potrditev na FURSu 

 

V skladu s sprejetim internim aktom je treba pred pošiljanjem testnega računa na FURS 

vnesti in potrditi podatke o poslovnih prostorih. Podatke o poslovnih vnesemo in potrdimo 

v programski opremi COBISS3 pri podatkih o domači knjižnici v urejevalniku Domača 

knjižnica pod zavihkom Podrobnosti pri možnosti Poslovni prostor.  

 

Postopek vnosa in potrditev podatkov o poslovnih prostorih je opisan pri opisu dopolnitev 

programske opreme COBISS3, ki se nanašajo na davčno blagajno na povezavi.  
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 Vnos podatkov o elektronskih napravah za izdajanje računov in namestitev 

namenskega digitalnega potrdila 

 

V skladu s sprejetim internim aktom je treba po potrditvi poslovnih prostorov vnesti 

podatke o elektronskih napravah, ki se uporabljajo v posameznem poslovnem prostoru in 

na vsaki elektronski napravi namestiti namensko digitalno potrdilo. Oboje uredimo v 

programski opremi COBISS3 pri podatkih o domači knjižnici v urejevalniku Domača 

knjižnica pod zavihkom Podrobnosti pri možnosti Poslovni prostor. Izberemo poslovni 

prostor, za katerega želimo vpisati podatke o elektronskih napravah in kliknemo na gumb 

Uredi. V urejevalniku Poslovni prostor uredimo podatke o elektronskih napravah. 

Postopek je opisan pri opisu dopolnitev programske opreme COBISS3, ki se nanašajo na 

davčno blagajno na povezavi. 

 

 Vnos davčnih številk zaposlenih, ki bodo izdajali račune uporabnikom storitev 

knjižnice 

 

Vsi zaposleni v knjižnici, ki delajo v programskem segmentu COBISS/Izposoja in pri 

svojem delu izdajajo račune članom knjižnice, morajo na portalu Izobraževanje v svojih 

registracijskih podatkih vpisati podatek o svoji davčni številki. 

 

 

2. Testiranje delovanja povezave z informacijskim sistemom FURS – ukaz FURSTEST 

 

V kolikor želimo preveriti, ali je možno vzpostaviti povezavo z informacijskim sistemom 

FURS-a, to storimo z ukazom FURSTEST. Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju. Če je 

povezava vzpostavljena, se izpiše sporočilo FURS OK, v nasprotnem primeru pa FURS 

ni OK.  

 

3. Preverjanje nastavitev v zvezi z davčnim potrjevanjem računov – ukaz CC3 

 

V kolikor želimo preveriti nastavitve z zvezi z davčnim potrjevanjem računov, uporabimo 

ukaz CC3. Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju. Izpišejo se sledeči podatki:  

 verzija programske opreme COBISS/Connect3 

 davčna številka zavezanca 

 obstoj davčne številke pri prijavljenemu uporabniškem imenu 

 oznaka poslovnega prostora  

 oznaka elektronske naprave 

 ime računalnika 

 veljavnost digitalnega potrdila ZdavprCert 

 pot do nameščenega digitalnega potrdila 

 javni certifikat FURS 

 naslov spletnega servisa FURS. 

 

 

4. Pošiljanje testnega računa na FURS 

 

Vsem knjižnicam, ki v programskem segmentu COBISS2/Izposoja uporabljajo blagajno (ukaz 

ACCOUNT), je ob namestitvi dopolnitev v tem segmentu vključena možnost pošiljanja 

testnega računa na FURS. Postopek testnega pošiljanja računa na FURS je kot poseben 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/priloga_2_2015_12_02.pdf
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postopek dodan pri ukazu ACCOUNT, s katerim preidemo v okolje evidentiranja in 

poravnave terjatev.  

 

Najprej izberemo člana, za katerega smo prepričani, da smo mu v preteklosti že evidentirali 

poravnavo terjatve in izdali račun. Poskusna potrditev računa na FURS-u bo namreč izvedena 

tako, da bomo na FURS poslali že obstoječ račun, ki bo programsko dopolnjen z vsemi 

zahtevanimi podatki, ki so predpisani za potrjevanje računov na FURS-u. Po vpisu ukaza 

ACCOUNT in vpisne številke člana se odpre meni za izbiro postopkov, med katerimi 

izberemo postopek Poskusna potrditev računa na FURS. Po potrditvi izbora se ponudi 

možnost za vpis obdobja, v katerem je bil pri tem članu izdan račun, ki ga želimo poslati 

testno na FURS. Vpišemo začetni in končni datum obdobja. Po potrditvi vpisanega obdobja 

se na zaslon izpiše seznam vseh računov, izdanih v tem obdobju. Izpišejo se podatki o datumu 

in uri izdaje, številki računa in skupnem znesku računa. S tipko za pomik izberemo račun, ki 

ga bomo testno poslali na FURS in izbran račun potrdimo s tipko RETURN. Na zaslonu se na 

kratko izpiše informacija o tem, da se račun pošilja na FURS. V kolikor je račun uspešno 

poslan na FURS, se izpiše sporočilo Račun uspešno potrjen s strani FURS.  Po 

pritisku tipke ENTER se na tiskalnik izpiše računa. 

 

Na računu morajo biti izpisani vsi predpisani podatki v skladu s predpisi s področja DDV, 

davčnega postopka in ZDavPR. Zato je treba na izpisanem računu obvezno preveriti, ali so 

izpisani tudi naslednji podatki:  

 številka računa v predpisanih treh delih  

 oznaka osebe, ki je izdala račun 

 EOR  

 ZOI  

 QR koda  

 

Pri številki računa obvezno preverite, ali je prvi del številke oznaka poslovnega prostora, v 

katerem ste račun izdali, drugi del številke mora biti oznaka elektronske naprave, na kateri ste 

izdali račun, tretji del številke pa je številka računa brez oznake letnice, ki ste ga izbrali za 

pošiljanje na FURS. Prav tako obvezno preverite, ali je na računu izpisana QR koda.  

 

V kolikor vse zahtevane nastavitve, potrditev poslovnih prostorov, registracija elektronske 

blagajne za izdajo računov ali namestitev digitalnega potrdila ni bila izvedena, se bo že ob 

izboru možnosti za poskusno pošiljanje testnega računa izpisal razlog, zakaj testnega računa 

ni mogoče poslati na FURS. Opisan razlog (npr. manjkajoče davčna številka pri zaposlenemu, 

ki bo želel poslati testni račun) odpravite in nato ponovno poskusite poslati testni račun na 

FURS. V kolikor boste pri tem naleteli na težave ali imeli vprašanja, se čim prej obrnite na 

IZUM. 

 

 

5. Vključitev polnega delovanja davčne blagajne  

 

Knjižnici bo vključena davčna blagajna na osnovi pisne zahteve knjižnice z navedbo datuma, 

s katerim želijo v knjižnici pričeti z uporabo davčne blagajne. ZDavPR določa, da morajo 

zavezanci za davčno potrjevanje računov le-te potrjevati od 2. januarja 2016. Zato bomo vsem 

knjižnicam, ki v programskem segmentu COBISS/Izposoja uporabljajo modul blagajna, z 2. 

januarjem 2016 vključili delovanje davčne blagajne v skladu z ZDavPR. Vse potrebne 

nastavitve za polno delovanje davčne blagajne morajo biti nastavljene že pred pošiljanjem 

testnega računa na FURS (gl. tč. 1). V kolikor vsi potrebni podatki niso vpisani ali še niso 
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potrjeni podatki o vseh poslovnih prostorih, v katerih v knjižnici izdajajo račune, je treba pred 

prvo izdajo računa v posameznem poslovnem prostoru podatke vpisati in jih potrditi na 

FURS-u.  

 

Pred prvo izdajo računa po vključitvi davčne blagajne morate v knjižnici obvezno v skladu 

z internim aktom nastaviti števec tekočih številk računa. To storite z ukazom SET 

ACCOUNT. 

 

OPOZORILO: V programskem segmentu COBISS2/Izposoja zaradi tehničnih omejitev 

(stalnega arhiviranja že izdanih računov) ni mogoče, da bi lahko izdali račun s številko, s 

katero je že bil izdan račun. To pomeni, da knjižnice, ki uporabljate ta segment, ne morete pri 

številčenju računov izbrati možnost, da je števec številk računov takšen, da se vsako leto 

inicializira na vrednost 0 in se vsako leto računi številčijo z enakimi številkami kot v 

preteklem letu. Ta način številčenja računov pa je mogoč v programski opremi COBISS3. Pri 

sprejemanju internega akta je treba programsko omejitev v COBISS2/Izposoja upoštevati in 

po potrebi interni akt ustrezno spremeniti, v kolikor je bilo predvideno tovrstno številčenje 

računov, knjižnica pa do konca leta 2016 ne načrtuje prehoda v COBISS3/Izposoja.  

 

 Nastavitev števca zaporedne številke v računu – ukaz SET ACCOUNT 

 

Zavezanec za potrjevanje računov lahko pri določanju številčenja računov izbira med 

dvema možnostima:  

 številčenje po poslovnem prostoru 

 številčenje po elektronskih napravah.  

V internem aktu je zapisno, za katero možnost se je zavezanec odločil.  

 

V programskem segmentu COBISS2/Izposoja je privzet način številčenja računov po  

poslovnih prostorih. V kolikor se je katera izmed knjižnic odločila za številčenje po 

elektronskih napravah, je treba IZUM o tem posebej obvestiti, da ta način številčenja 

računov knjižnici vključi.  

 

V skladu s sprejetim internim aktom z ukazom SET ACCOUNT nastavimo zaporedno 

številko računa. Uporaba ukaza je mogoča šele, ko je knjižnici vključena davčna blagajna. 

Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju. Po vpisu ukaza se izpiše opozorilo, da spreminjanje 

števcev vpliva na številčenje računov. Glede na to, kateri izmed načinov številčenja 

računov je za knjižnico določen, se po potrditvi izbora za nastavljanje števcev računov na 

zaslon izpiše oznaka števca tekočih številk in zadnja dodeljena številka pri posameznem 

števcu (oz. x, če še ni bil izdan noben račun). V kolikor se je knjižnica odločila za 

številčenje po poslovnih prostorih, se kot oznaka števca izpiše oznaka poslovnega 

prostora. V kolikor se je knjižnica odločila za številčenje po elektronskih napravah, se kot 

oznaka števca izpiše <oznaka poslovnega prostora>-<oznaka elektronske naprave>.  

 

S tipkami za pomik izberemo števec, za katerega želimo nastaviti tekočo številko računa. 

Izbran števec potrdimo s tipko RETURN ali ENTER. V ukazni vrstici se izpiše Nova 

številka računa:, kjer zadnjo številko računa tega števca pobrišemo in v skladu z 

internim aktom vpišemo novo. Vpisana številka mora biti za 1 manjša od tiste, ki mora 

biti prva oz. naslednja dodeljena v skladu s sprejetim internim aktom. S tipko RETURN 

ali ENTER potrdimo vpisano številko.  
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Ko zaključimo z nastavljanjem vseh števcev računov, okolje za nastavljanje števcev 

računov zapustimo s tipko ESC ali F11. 

 

POZOR: V knjižnicah, ki ne bodo imele vključene davčne blagajne, se bodo številke 

računov še naprej dodeljevale na isti način, kot doslej in uporaba ukaza SET ACCOUNT 

ni omogočena.  

 

 Poravnava terjatev in izdaja računa po vključitvi davčne blagajne 

 

Postopki dela v blagajni (ukaz ACCOUNT) se pri poravnavi terjatve zaradi vključitve 

davčne blagajne ne bodo spremenili. Postopek poravnave terjatve pri članu se še naprej 

izvaja po že ustaljenem načinu. Po potrditvi poravnave terjatve s tipko RETURN ali 

ENTER se na kratko izpiše sporočilo, da se podatki o računu pošiljajo na FURS. Po 

potrditvi računa na FURS-u se o tem izpiše sporočilo (Račun uspešno potrjen s 

strani FURS), s pritiskom na tipko ENTER se izpiše račun z vsemi predpisanimi 

podatki in QR-kodo.   

 

Možnost evidentiranje plačila terjatve brez izdaje računa (s pritiskom na tipko DOWN) je 

v skladu s predpisi umaknjena, saj je izdaja računa v vsakem primeru obvezna.  

 

V potrjevanje računov na FURS se pošiljajo vsi gotovinsko in negotovinsko poravnani 

računi v knjižnici. V primeru, ko pri članu  le evidentiramo, da je član terjatev poravnal 

negotovinsko izven knjižnice (kot način plačila izberemo možnost 3 – Negotovina  -  

zunaj knjižnice), se račun ne pripravi in izda, zato se v tem primeru potrjevanje računa na 

FURS-u ne izvede.  

 

 

6. Vračilo denarja (dobropis) 

 

V knjižnicah so doslej v primeru, ko je bilo treba članom vračati denar iz blagajne in ni bilo 

več mogoče stornirati računa, postopek vračila denarja v blagajni izvajali z evidentiranjem 

terjatve v negativnem znesku in poravnave terjatve z vpisom negativnega zneska. Od 

namestitve programskega segmenta COBISS2/Izposoja, V5.8-00 je ta možnost onemogočena 

in nadomeščena z novo funkcionalnostjo Vračilo denarja (dobropis). Ta možnost je na 

razpolago v vseh knjižnicah ne glede na to, ali uporabljajo davčno blagajno ali ne.  

 

V kolikor želimo članu vrniti denar, po prehodu v blagajno tega člana z ukazom ACCOUNT 

izberemo možnost Vračilo denarja (dobropis). Vpišemo obdobje, v katerem je bil izdan 

račun, na osnovi katerega bomo izdali dobropis. Po potrditvi vpisanega obdobja se na zaslon 

izpiše seznam vseh računov pri tem članu, ki so bili izdani v vpisanem obdobju. Za vsak 

račun se izpišejo podatki o datumu in uri izdaje, številka računa in skupni znesek računa. Iz 

seznama računov s tipkami za pomik izberemo račun, za katerega želimo izdati dobropis. 

Izbran račun potrdimo s tipko RETURN ali ENTER.  

 

Na zaslon se izpišejo podrobni podatki o računu, na osnovi katerega želimo izdati dobropis - 

številka računa, datum in čas izdaje računa ter opis vseh postavk izdanega računa (koda 

postavke, datum evidentiranja terjatve za postavko, število enot, cena, ostanek terjatve (v 

kolikor je bila terjatev poravnana delno), znesek terjatve in morebitne opombe o terjatvi. S 

tipko za pomik izberemo postavko, ki jo želimo uvrstiti na dobropis. Izbor postavke potrdimo 

s tipko RETURN ali ENTER. V ukazni vrstici se izpiše število enot izbrane postavke iz 
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računa. V kolikor želimo dobropis izdati za manj enot, število pobrišemo in vpišemo ustrezno 

število enot te postavke. Vpis potrdimo s tipko RETURN ali ENTER. V koliko želimo na 

dobropis uvrstiti še katero izmed postavk izbranega računa, postopek ponovimo. Ko 

zaključimo z izborom in določitvijo števila postavk na dobropisu, dobropis shranimo s 

pritiskom kombinacije tipk PF1 KP7. Program nas vpraša, ali želimo izdati dobropis (Izdaj 

dobropis (D/N)?). Če smo na dobropis uvrstili vse postavke izbranega računa, nas 

program na to opozori in samodejno ponudi možnost izdaje dobropisa. V kolikor odgovorimo 

pritrdilno, se dobropis pripravi. V kolikor v knjižnici uporabljajo davčno blagajno, se 

dobropis pošlje v potrditev na FURS. V primeru, da se odločimo za preklic priprave 

dobropisa, na  vprašanje Izdaj dobropis (D/N)? odgovorimo nikalno, program pa nas 

vrne v osnovni meni ukaza ACCOUNT.  

 

Na dobropisu se izpisujejo podatki, ki se izpisujejo na izdanem računu, poleg teh pa kot 

referenca tudi številka računa, za katerega smo izdali račun. Če knjižnica uporablja davčno 

blagajno, se pri referenci izpiše tudi datum in čas izdaje računa. Zneski so izpisani z 

negativnim predznakom. Dobropis se številči po enakem števcu kot številke računov. Ime 

izpiska, ki ga izdamo članu skupaj z vrnjenim denarjem je DOBROPIS št. 

<zaporedna_številka_računa>. Izdaja dobropisa se beleži kot posebna transakcija (12 – 

vračilo denarja (dobropis)), ki je razvidna tudi pri pregledu transakcij v blagajni pri izbranem 

članu.  

 

OPOZORILO: Dobropis je mogoče pripraviti za račun, ki je bil uporabniku že izstavljen. Za 

vsak račun je mogoče izdati le en dobropis, ne glede na to, ali so v dobropis zajete vse ali le 

del postavk iz računa, za katerega izdajamo dobropis.  

 

 

7. Kopije računa (pregled in izpis) 

 

V kolikor član zahteva izdajo kopije računa, mu kopijo računa odslej izdajamo v blagajni pri 

možnosti Kopije računa (pregled in izpis) in ne več z izpisom CIR307 – izdani računi v 

segmentu COBISS2/Izpisi. 

 

Pri izbranem članu gremo z ukazom ACCOUNT v okolje za evidentiranje in poravnavo 

terjatev. Izberemo možnost Kopije računa (pregled in izpis). Vpišemo obdobje, v katerem je 

bil izdan račun, za katerega želimo izdati kopijo. Po potrditvi se izpiše seznam vseh računov, 

ki so bili izdani v tem obdobju. Za vsak račun se izpiše datum in ura izdaje računa, številka 

računa in skupni znesek računa. S tipkami za pomik izberemo račun, za katerega želimo izdati 

kopijo. Izbor računa potrdimo s tipko RETURN ali ENTER. Program nam ponudi dve 

možnosti: 

 Seznam kopij 

 Izpis nove kopije 

V kolikor želimo za izbran račun dobiti informacije o izdanih kopijah, izberemo možnost 

Seznam kopij. V primeru, da za izbran račun še ni bila izdana nobena kopija, se o tem 

izpiše ustrezna informacija. V primeru, ko je bila za izbran račun že izdana kopija, se 

ponudita možnost izbora izpisa seznama kopij na zaslon ali na izbrani tiskalnik. Izberemo 

ustrezno možnost. Po potrditvi se na zaslon ali na tiskalnik za vsako izdano kopijo računa 

izpišejo podatki o številki kopije, datumu in času izdaje in uporabniškem imenu osebe, ki je 

kopijo izdala.  
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Če se odločimo za tiskanje seznama izdanih kopij, pred tiskanjem izberemo ustrezen tiskalnik 

za izpis seznama. Na natisnjenem seznamu se izpiše številka računa, za katerega smo 

pripravili seznam izpisanih kopij, nato pa podatki o posameznih izpisih kopij. 

 

V kolikor želimo za izbran račun izpisati novo kopijo računa, izberemo možnost Izpis 

nove kopije. Po potrditvi izbora se na tiskalnik izpiše kopija računa, ki je enaka 

originalnemu računu, vendar je izpis opremljen z oznako KOPIJA 

<zaporedna_številka_kopije>. Vsaka izdaja kopije računa se programsko evidentira, izdana 

kopija se oštevilči z naslednjo zaporedno številko. 

 

8. Naknadno potrjevanje računov 

 

ZDavPR v 9. in 10. členu določa obveznosti zavezancev v primerih nezmožnosti izdaje 

računa z EOR in v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računa. V obeh 

primerih je treba najkasneje v dveh delovnih dneh oz. najkasneje naslednji delovni dan po 

prenehanju vzrokov za zamudo poslati podatke o računih davčnemu organu v potrditev.  

 

V COBISS2/Izposoja se programsko shranjujejo podatki o vseh računih, za katere ob izdaji 

računa ni bila izvedena potrditev na FURS-u. Na računu, ki ni bil potrjen na FURS, se izpiše 

ZOI in QR-koda, manjka pa EOR. V primeru obstoja nepotrjenih računov se ob prijavi v 

segment COBISS2/Izposoja izpiše sporočilo o številu nepotrjenih računov.  

 

Podatke o računih pošljemo naknadno v potrditev na FURS tako, da po prijavi v COBISS2 

izberemo možnost 7 – Posebne funkcije, nato pa  možnost Naknadno  potrjevanje računov 

na FURS. V meniju, ki se odpre, lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi: 

 

 Seznam trenutno nepotrjenih računov 

 Dnevniki izvedenih naknadnih potrditev računov 

 Izhod 

 

Po izboru možnosti Seznam trenutno nepotrjenih računov se izpiše seznam 

vseh nepotrjenih računov z naslednjimi podatki: številka računa, čas izdaje računa (datum in 

čas), znesek in uporabniško ime osebe, ki je izdala nepotrjen račun. V sporočilni vrstici se 

izpiše skupno število vseh nepotrjenih računov in najstarejši datum računa, ki še ni bil potrjen. 

S pritiskom na tipko RETURN ali ENTER pošljemo vse nepotrjene račune na v potrditev 

FURS. S pritiskom na tipko ESC ali F11 zapustimo to možnost brez da bi račune poslali v 

potrditev. 

 

Po izboru možnosti Dnevniki izvedenih naknadnih potrditev računov 

najprej določimo časovno obdobje, v katerem so bili računi poslani v naknadno potrditev na 

FURS. Na zaslon se izpišejo naslednji podatki o naknadnih pošiljanjih računov v potrditev: 

datum in čas pošiljanja, številka računa, čas izdaje računa in status uspešnosti pošiljanja. 

Možni so naslednji statusi uspešnosti pošiljanja: 

 OK (naknadna potrditev OK) 

 ERR1  (sporočilo ni v skladu s shemo XML) 

 ERR3  (digitalni podpis ni ustrezen) 

 ERR4  (identifikator digitalnega potrdila ni ustrezen) 

 ERR5  (davčna številka v sporočilu ni enaka davčni številki iz digitalnega potrdila) 

 ERR7  (digitalno potrdilo je preklicano) 
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 ERR8  (digitalnemu potrdilu je potekla veljavnost) 

 ERR101 (napaka pri povezavi s FURS) 

 

V primeru statusa OK so bili podatki uspešno poslani v potrditev. V primeru izpisa vseh 

ostalih statusov naknadna potrditev ni bila uspešna. Vsi ti računi se bodo ponovno pojavili v 

seznamu nepotrjenih računov. V kolikor ponovna potrditev teh računov ne bo uspešna, je 

treba v primeru napak, ki se nanašajo na digitalno potrdilo (ERR5, ERR7 IN ERR8), te 

napake čim prej odpraviti oz. poskrbeti za pridobitev veljavnega digitalnega potrdila. V 

primeru ostalih napak se obrnite na klicni center IZUM-a. 

 

 

9. Blagajna v knjižnicah, ki niso zavezane za davčno potrjevanje računov 

 

Knjižnice, ki nam bodo sporočile, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, bodo 

lahko v okolju Evidentiranje in poravnava terjatev (ukaz ACCOUNT) pri možnosti Poravnava 

terjatve kot način poravnave terjatve izbrale le možnost 3 -  Negotovina zunaj knjižnice. Ta 

način poravnave je namenjen le temu, da se evidentira poravnava terjatve in morebitne 

dodatne informacije o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.  

Onemogočena bo tudi uporaba možnosti Storno poravnave terjatev (omogočena bo možnost 

Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice) in Vračilo denarja (dobropis), saj se smatra, 

da takšna knjižnica ne bo poslovala z gotovino.  

 

 

10. Opis ostalih sprememb in dopolnitev 

 

 V knjižnicah, kjer je vključena davčna blagajna, ni mogoča poravnava terjatve v 

oddelku, ki ne pripada poslovnemu prostoru, v katerega smo prijavljeni. V kolikor želi 

član terjatev poravnati, terjatve iz drugega oddelka prenesemo v oddelek, v katerega 

spada poslovni prostor, v katerem se nahajamo in izvedemo poravnavo terjatve. 

 Storno računa se številči po istem števcu kot računi in dobropisi. 

 Na izpisanem storniranem računu se zneski izpisujejo z negativnim predznakom. 

 Na storniranem računu se kot referenca izpišejo podatki o računu, na katerega se 

stornacija nanaša. 

 Tudi stornirani računi se pošljejo FURS-u v potrditev. 

 Ukaz ACCOUNT/OTHER je dopolnjen z možnostjo Vračilo denarja (dobropis) in 

Kopije računa (pregled in izpis). 

 Tudi računi, stornirani računi in dobropisi, ki so izdani osebam, ki niso člani knjižnice 

(z ukazom ACCOUNT/OTHER), se pošiljajo v potrditev na FURS. 

 Datum, ki je nastavljen z ukazom DATE, se upošteva le pri evidentiranju terjatve, pri 

vseh ostalih aktivnostih v blagajni se upošteva tekoči datum. 

 V knjižnicah, ki so se odločile, da se na zadolžnici ali računu ne izpisuje podatek o 

tem, kdo je izdal zadolžnico ali račun, se odslej ta nastavitev ne upošteva več. 
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Programska oprema COBISS2/Izpisi, V5.8-03 

 

1. Izpisi CIR3XX – poravnava terjatev 

 

 Izpis številke računa 

V izpisih, kjer se izpisuje številka potrdila, se za vsako poravnano terjatev izpišeta dve 

številki računov: po sedanjem sistemu številčenju računov in številka računa, ki je 

predpisana zaradi davčnega potrjevanja računov. S 1. januarjem 2016 bo dvojen izpis 

številk računa umaknjen in se bo izpisovala le ena številka računov. V primeru 

knjižnice z davčno blagajno bo to trodelna številka računa, v primeru knjižnice brez 

davčne blagajne pa bo to številka računa, ki se je pri številčenju računov uporabljala 

že doslej. 

 

 Vračilo denarja (dobropis) 

V vseh izpisih CIR3XX se upošteva transakcija 12 – vračilo denarja (dobropis). 

 

 Izpis CIR307 – izdani računi 

Z izpisom CIR307 pripravljamo izpise računov le za interne potrebe. Kopije računov, 

ki jih dajemo članom, se odslej ne izpisujejo več s tem izpisom, temveč v blagajni 

člana (ukaz ACCOUNT) z možnostjo Kopije računa (pregled in izpis).  

 

Izpisa CIR307 ni več mogoče pripraviti le za en račun, temveč za skupino računov, 

določeno s parametri priprave izpisa. Parametri oznaka leta:, prva številka:, zadnja 

številka: so umaknjeni, namesto teh sta na razpolago parametra za vpis obdobja, v 

katerem so bili izdani računi, ki jih želimo vključiti v pripravo izpisa (začetni datum:, 

končni datum:).  

 

Ali se bo na računu, pripravljenim z izpisom CIR307, izpisala QR-koda, je odvisno od 

tega, na kateri tiskalnik knjižnica tiska računa. V kolikor knjižnica uporablja 

tiskalnike, na katere tiska račune preko gonilnika 23 – ESC/POS Emulation (CP 852), 

ali gonilnika 24 – ESC/POS Condensed (CP852), se na računu, pripravljenem z 

izpisom CIR307, QR koda ne bo natisnila.  

 

2. Izpis CIR505 – seznam blagajniških transakcij 

 

V izpis je vključena blagajniška transakcija 12 – vračilo denarja (dobropis).  

 

 

 

Pripravila: 

 

mag. Zdenka Kamenšek 


