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 Datum: 2. 12. 2015 

 Št.: 342/02-rv 

  (priloga 2) 

 

 

Programska oprema COBISS3/Izposoja, V6.4-02 

(nelektorirana, delovna verzija) 

 

 

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

vključitvijo polnega delovanja davčne blagajne in postopek testnega pošiljanje računa na 

FURS. Nato so opisane spremembe in dopolnitve v programskem segmentu 

COBISS3/Izposoja in COBISS3/Izpisi, ki so povezane z vključevanjem davčne blagajne, 

nekatere izmed njih pa bodo na razpolago tudi knjižnicam, ki ne bodo uporabljale davčne 

blagajne. 

 

 

1. Vpis podatkov o poslovnih prostorih 

 

Vnos in pošiljanje podatkov o poslovnih  prostorih v potrditev davčnemu organu se izvaja 

v programski opremi COBISS3, ne glede na to, ali knjižnica uporablja programsko 

opremo COBISS2/Izposoja ali COBISS3/Izposoja. Podatki o poslovnih prostorih se 

urejajo v sklopu podatkov o domači knjižnici. Ob namestitvi programske opreme 

COBISS3 se že prenesejo splošni podatki o domači knjižnici iz baze podatkov COLIB. Za 

vnos in spreminjanje podatkov o domači knjižnici potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih. 

 

Podatke o poslovnih prostorih vpiše knjižnica na osnovi sprejetega internega akta, kjer je 

določila seznam poslovnih prostorov in njihovih oznak hkrati s popisom elektronskih 

naprav, ki se bodo uporabljale v posameznih poslovnih prostorih za izdajo računov. 

 

Podatki o domači knjižnici so za knjižnice, ki uporabljajo programsko opremo 

COBISS2/Izposoja, dostopni v seznamu razredov segmenta Upravljanje aplikacij, za 

knjižnice s COBISS3/Izposoja pa tudi v okviru segmenta COBISS3/Izposoja. 

 

Postopek vpisa novega poslovnega prostora: 

 

1. V seznamu razredov segmenta Upravljanje aplikacij ali segmenta 

COBISS3/Izposoja označimo razred Domača knjižnica in z dvakratnim klikom 

naložimo objekt na delovno področje. 

2. S ponovnim dvakratnim klikom na objekt na delovnem področju odpremo 

urejevalnik Domača knjižnica.  
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Vpis in spreminjanje podatkov o poslovnih prostorih se izvaja na zavihku 

Podrobnosti, kjer izberemo zavihek Poslovni prostor. 

3. Kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Poslovni prostor. 

4. Vpišemo podatke 

 oznaka poslovnega prostora 

 za nepremični poslovni prostor obvezno vpišemo identifikacijsko oznako 

nepremičnine, ki je sestavljena iz treh delov:  

o številka katastrske občine 

o številka stavbe 

o številka dela stavbe 

 za nepremični poslovni prostor obvezno vpišemo naslov poslovnega 

prostora, ki je sestavljen iz naslednjih podatkov: 

o ulica 

o hišna številka 

o dodatek k hišni številki (obvezen, če obstaja) 

o naselje 

o pošta (kraj) 

o poštna številka 

 vrsta poslovnega prostora 

Privzeta vrednost je nepremični poslovni prostor, ki označuje nepremični 

poslovni prostor, kot so npr. prostori knjižnice v neki stavbi ali delu stavbe. 

Ostale vrednosti (A – premičen objekt, B – objekt na stalni lokaciji, C – 

posamezna elektronska naprava/vezana knjiga računov) označujejo 

premični poslovni prostor. V primeru knjižnic se kot premični poslovni 

prostor pojavljata le bibliobus in izposojevalni kiosk.Za vpis poslovnega 

prostora bibliobusa izberemo vrednost A – premičen objekt. Kot premičen 

objekt se po prilogi II Pravilnika o izvajanju ZDavPR namreč smatra 

prevozno sredstvo, premična stojnica. Za vpis poslovnega prostora za 

izposojevalni kiosk pa izberemo vrednost B – objekt na stalni lokaciji. 

 pri "Drugo (opomba)" po potrebi vpišemo morebitne opombe v zvezi s 

poslovnim prostorom 

 v knjižnicah z oddelki izberemo oddelek ali več oddelkov za katere veljajo 

podatki o poslovnem prostoru 

 vpišemo podatke o elektronskih napravah (gl. točko 3) 

Pred pošiljanjem podatkov o poslovnem prostoru v potrditev davčnemu 

organu je treba vpisati podatke o elektronski napravi in namestiti digitalno 

potrdilo vsaj za tisto elektronsko napravo,  s katere bomo poslali podatke v 

potrditev. Podatke o ostalih elektronskih napravah lahko vpišemo tudi 

kasneje, ko so  podatki o poslovnem prostoru že potrjeni.  

 

5. Vpisane podatke shranimo s klikom na V redu, če jih še ne želimo takoj 

posredovati v potrditev na FURS. Če želimo podatke posredovati v potrditev takoj, 

pa kliknemo gumb Pošlji FURS (gl. točko 2). 

Če pri poslovnem prostoru manjka kateri od obveznih podatkov, se izpiše 

opozorilo. 

 

 

 

 



3 

2. Pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih v potrditev na FURS 

 

Davčnemu organu (FURS) moramo v potrditev poslati podatke za vsak poslovni prostor, 

kjer izdajamo račune, drugače izdaja računov in tudi testno pošiljanje računov na FURS 

ne bo možno. 

 

Podatke o poslovnem prostoru pošljemo v potrditev s klikom na gumb  Pošlji FURS. 

Izpiše se opozorilo z vprašanjem ali res želimo poslati podatke o poslovnem prostoru v 

potrditev. Če odgovorimo trdilno, se po uspešnem pošiljanju izpiše sporočilo, da so 

podatki potrjeni, pri podatkih o poslovnem prostoru na zavihku Info pa se programsko 

vpiše kljukica pri "Potrjeno (FURS)" ter tekoči datum pri "Datum veljavnosti". Če manjka 

katera od nastavitev (davčna številka domače knjižnice ali uporabnika, certifikat), se 

izpiše opozorilo.  

 

Ko so podatki o poslovnem prostoru potrjeni, je njihovo spreminjanje onemogočeno. 

Morebitno naknadno spreminjanje podatkov lahko omogočimo s klikom na gumb 

Spremeni podatke. Dokler spremenjenih podatkov ne pošljemo v potrditev na FURS, 

testno pošiljanje računa na FURS in izdaja računov (kasneje ob polni vključitvi delovanja 

davčne blagajne) v tem poslovnem prostoru ne bo možna. 

 

Opozorilo: 

Poslovnega prostora ni možno zbrisati. Ko poslovnega prostora ne bomo več uporabljali 

za izdajo računov, ga  je možno zapreti s klikom na gumb Zapri posl. prostor. Podatke o 

zaprtju poslovnega prostora moramo prav tako posredovati na FURS. Izdaja računov v 

zaprtem poslovnem prostoru ni možna, prav tako ni možno vpisati drugega poslovnega 

prostora z isto oznako. Je pa možno pri drugem poslovnem prostoru dodati elektronsko 

napravo iz zaprtega poslovnega prostora. 

 

3. Vpis podatkov o elektronskih napravah in namestitev digitalnega potrdila 

 

Vpisati je treba podatke o vseh elektronskih napravah (delovnih postajah), na katerih 

izdajate račune, hkrati pa je treba na vsako od naprav namestiti namensko digitalno 

potrdilo  za izvajanje postopka potrjevanja računov. 

 

Brezplačno namensko digitalno potrdilo knjižnica pridobi na FURS 

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

vice/2015/151116__namensko_digitalno_potrdilo.pdf ). 

 

Opozorilo: 

Po namestitvi certifikata si programska oprema COBISS zapomni samo pot do certifikata. 

To pomeni, da je treba pred tem certifikat najprej shraniti na ustrezno mesto (na lokalni 

računalnik – elektronsko napravo, spletno mesto…) in ga nato v COBISS3 namestiti na 

elektronske naprave. Certifikat je treba po namestitvi pustiti shranjenega  na istem mestu. 

 

Če se na isti elektronski napravi vsak uporabnik prijavlja v svoj uporabniški račun  

(profil), je treba namestitev certifikata izvesti na tej elektronski napravi v vsakem računu 

(profilu) posebej. 

 

Postopek vpisa elektronske naprave: 

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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1. S klikom na Nov objekt pri Elektronske naprave odpremo urejevalnik 

Elektronska naprava.  

2. Pri "Oznaka el. naprave" vpišemo oznako elektronske naprave kot je določena v 

internem aktu.  

3. Pri "Ime računalnika" se programsko privzame ime računalnika, na katerem 

delamo. 

Če vpisujemo podatke za drugo elektronsko napravo kot to, na kateri delamo, 

privzeto ime računalnika pobrišemo in vpišemo drugo.  

Ime računalnika morate ugotoviti  na računalniku, na katerem se bo izvajala 

davčna blagajna. Ime računalnika lahko ugotovite na več načinov: 

 v COBISS3 z izbiro metode Vizitka FURS, ki se nahaja pod  Pomoč v 

menijski vrstici 

 v operacijskem sistemu Windows: 

- Windows7 in Vista  (http://windows.microsoft.com/en-

us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7 ) 

- Windows 8 in 10: Control Panel\System and Security\System 

oziroma Nadzorna plošča\Sistem in Varnost\Sistem 

 

POZOR: vpis dveh elektronskih naprav z istim imenom računalnika ni možen, 

razen, če je poslovni prostor, kamor spada elektronska naprava, zaprt. 

 

4. Namestimo digitalno potrdilo s klikom na Namesti certifikat. 

Odpre se okno, v katerem izberemo lokacijo digitalnega potrdila. Po vpisu gesla se 

izpiše sporočilo o uspešni namestitvi. 

POZOR: ob nameščanju digitalnega potrdila moramo biti prijavljeni na 

elektronsko napravo, na katero ga nameščamo! 

5. S klikom na V redu shranimo podatke o elektronski napravi. 

6. Če želimo elektronsko napravo takoj začeti uporabljati za izdajo računov, 

kliknemo na Uporabi. 

POZOR: pred aktiviranjem elektronske naprave za izdajo računov s klikom na 

Uporabi, morajo biti podatki o poslovnem prostoru že potrjeni! 

 

Za knjižnice, ki uporabljajo programsko opremo COBISS3/Izposoja in imajo številčenje 

računov po elektronskih napravah, je v urejevalniku viden tudi podatek o zadnji dodeljeni 

številki računa. 

 

4. Vizitka FURS 

 

V pomoč pri vpisu elektronskih naprav in ugotavljanju razlogov za probleme pri pošiljanju 

podatkov na FURS je možno izpisati nekatere ključne informacije v zvezi z nastavitvami. V 

menijski vrstici je pod Pomoč v ta namen dodana metoda Vizitka FURS. Odpre se okno, v 

katerem se izpišejo podatki o uporabniškem imenu, oddelku prijave, lokaciji certifikata, 

podatki o javnem certifikatu FURS, spletni naslov FURS, uspešnost povezave s FURS, ime 

računalnika, oznaka elektronske naprave, oznaka poslovnega prostora, opis morebitnih napak 

in davčna številka zavezanca ter uporabnika.  

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/find-computer-name#1TC=windows-7
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5. Testno potrjevanje računov na FURS 

 

Opisan postopek velja za knjižnice, ki uporabljajo COBISS3/Izposoja in imajo vključeno 

blagajno. Za knjižnice, ki uporabljajo COBISS2/Izposoja, je postopek opisan pri opisu 

dopolnitev programske opreme COBISS2/Izposoja. 

 

Test potrditve računa na FURS je omogočen tako, da pošljemo na FURS v potrditev že 

izdani račun.  

 

Postopek testnega potrjevanja na FURS: 

 

1. Poiščemo že izdani račun in ga naložimo na delovno področje. 

Račun lahko poiščemo v razredu Račun npr. po datumu računa. Druga 

možnost je, da pri članu, za katerega smo prepričani, da smo mu v preteklosti 

izdali račun, v pregledu poravnanih terjatvah izberemo račun in ga naložimo na 

delovno področje. 

POZOR: pri izbiri računa za testno pošiljanje, je treba upoštevati, da je možno 

v potrditev poslati samo račun, ki ga je izdal uporabnik, pri katerem je vpisana 

davčna številka 

2. Označimo račun na delovnem področju in v priročnem meniju izberemo 

metodo Testno pošlji na FURS. 

Če je račun uspešno poslan in potrjen na FURS, se pri računu programsko 

vpišejo podatki pri "EOR" in "ZOI". Številka računa se pri testni potrditvi na 

FURS ne spremeni. 

V kolikor manjka katera od zahtevanih nastavitev (potrditev poslovnih 

prostorov, registracija elektronske naprave za izdajo računov ali namestitev 

digitalnega potrdila, manjkajoča davčna številka uporabnika), se izpiše 

opozorilo z razlogi, zakaj računa ni mogoče testno poslati na FURS. Opisan 

razlog (npr. manjkajoča davčna številka pri zaposlenem, ki je račun izdal) 

odpravite in nato ponovno poskusite testno poslati račun na FURS. V kolikor 

boste pri tem naleteli na težave ali imeli vprašanja, se čim prej obrnite na 

IZUM. 

 

3. Odpre se okno za pregled in pošiljanje izpisa računa. 

Izpis računa lahko najprej preverimo na ekranu s klikom na Predogled ali 

Predogled v PDF. 

Če je bil račun uspešno potrjen na FURS, se na dnu računa izpišejo podatki: 

 ZOI 

 EOR 

 Qr koda 

 oznaka fizične osebe, ki je izdala račun 

4. S klikom na Pošlji v oknu Pregled in pošiljanje izpisa izpišemo račun na 

tiskalnik. 

S tem lahko tudi preverimo, ali se na testno potrjenem računu natisne QR 

koda. Natisnjeno QR kodo lahko preverite s pomočjo namenske aplikacije 

FURS-a, ki jo prevzamete s strani  

http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html#APP 

 

Pred vključitvijo davčne blagajne je priporočljivo izvesti test  potrjevanja računov na 

FURS na vseh elektronskih napravah, kjer izdajamo račune. 

http://www.datoteke.fu.gov.si/dpr/index.html#APP
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6. Testiranje delovanja povezave z informacijskim sistemom FURS 

 

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

FURS-a, to storimo z metodo Račun/Testiraj povezavo s FURS. Glede na rezultat testa 

se izpiše ustrezno sporočilo.  

 

7. 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 oz. najkasneje 2. januarja 2016. 

ZDavPR namreč 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. V kolikor vsi potrebni 

podatki niso vpisani ali še niso 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 

s sprejetim internim aktom nastaviti števec tekočih številk računa. Številčenje računov se 

lahko izvaja glede na poslovni prostor ali gleda na posamezno elektronsko napravo. Slednje 

se vključi s posebnim parametrom na zahtevo knjižnice. Privzeto je številčenje po poslovnem 

prostoru. Nastavitev številke računa izvedete tako, da v okviru segmenta COBISS3/Izposoja 

na razredu Račun uporabite desni klik in potrdite metodo Nastavi številko računa. Odpre se 

urejevalnik Števci računov, kjer so vidni posamezni števci za številčenje po poslovnem 

prostoru oz. posamezni elektronski napravi. Po izbiri posameznega števca računov vpišete 

inicialno številko računa, ki mora biti obvezno nastavljen za eno številko manj kot želite da se 

številči prvi račun. Privzeta vrednost v števcih je vrednost "0", kar pomeni, da se bo v okviru 

poslovnega prostora oz. posamezne elektronske naprave pričelo številčenje računa z 

vrednostjo "1". Ko ste uredili ustrezno vrednost za številko računa, kliknete na gumb Potrdi 

števec. Tako nadaljujete z nastavitvijo vsakega posameznega števca računov. Ko želite 

zapustiti urejevalnik Števci računov uporabite gumb Izhod. 

 

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

še naprej dodeljevale na isti način, kot doslej. 

 

Postopki dela v blagajni se pri poravnavi terjatve zaradi vključitve davčne blagajne ne bodo 

spremenili. Postopek poravnave terjatve pri članu se bo še naprej izvajal po že ustaljenem 

načinu. Po potrditvi poravnave terjatve s klikom na V redu se bodo podatki o računu poslali v 

potrditev na FURS. Po potrditvi računa na FURS-u se bo izpisal račun z vsemi predpisanimi 

podatki in QR-kodo.   

 

Možnost evidentiranje plačila terjatve brez izdaje računa 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  evidentiramo, da je član terjatev poravnal negotovinsko 

izven knjižnice (kot način poravnave izberemo možnost negotovinsko plačilo zunaj knjižnice), 

se račun ne pripravi in izda, zato se v tem primeru potrjevanje računa na FURS-u ne izvede.  
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8. Naknadno pošiljanje nepotrjenih računov na FURS 

 

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. 

 

Računi, ki ob poravnavi terjatve niso bili potrjeni na FURS, se shranijo med nepotrjene 

račune in jih je treba čim prej poslati v ponovno potrditev na FURS. Na računu, ki ni bil 

potrjen na FURS, se izpiše ZOI in QR-koda, manjka pa EOR.  

 

Ob prvi uspešni potrditvi računa na FURS se izpiše opozorilo, da so v čakalni vrsti nepotrjeni 

računi. Opozorilo se bo izpisovalo tako dolgo, dokler bo v čakalni vrsti še vsaj en nepotrjen 

račun. 

 

Nepotrjene račune pošljemo v ponovno potrditev na FURS tako, da označimo razred Račun 

in izberemo metodo Pošlji nepotrjene račune na FURS. Odpre se okno s seznamom 

nepotrjenih računov, kjer označimo vse račune s klikom na Izberi vse in s tem tudi sprožimo 

ponovno pošiljanje računov na FURS. Izpiše se sporočilo o uspešnosti pošiljanja, pri računih 

pa se evidentira EOR in Datum EOR naknadno. 

 

 

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 evidentirale samo negotovinska plačila zunaj knjižnice. To pomeni, da bo v oknu 

Poravnava terjatev kot način poravnave terjatve možno izbrati le možnost negotovinsko 

plačilo 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 storna, izdaje dobropisa in kopije, saj se smatra, da 

takšna knjižnica ne bo poslovala z gotovino.  

 

 

10. 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 COBISS3/Izposoja, V6.4-02, je ta možnost onemogočena 

in nadomeščena z možnostjo izdaje dobropisa. Ta možnost je na razpolago v vseh knjižnicah 

ne glede na to, ali uporabljajo davčno blagajno ali ne.  

 

V kolikor želimo članu vrniti denar, poiščemo račun, kjer je evidentirana poravnava terjatve, 

za katero bomo denar članu vrnili. Račun lahko poiščemo na več načinov: 

 poiščemo člana in nato v njegovi evidenci terjatev in poravnav (metoda Evidentiranje 

in poravnava terjatev) poiščemo račun (gumb Preglej poravnane terjatve) ter ga 

naložimo na delovno področje (gumb Naloži račun) 
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 označimo razred Račun, izberemo Išči in nato v oknu iskalnika vpišemo iskano 

vrednost pri ustreznem iskalnem polju (npr. številko računa) 

 

Ko smo račun naložili na delovno področje, ga označimo in v priročnem meniju izberemo 

metodo Pripravi dobropis.  

 

V oknu Dobropis se izpišejo podatki o računu, na osnovi katerega želimo izdati dobropis ter 

seznam vseh postavk izdanega računa. Označimo postavko, za katero bomo vrnili denar in 

kliknemo na gumb Dodaj postavko. Če vračamo denar za več postavk, postopek ponovimo 

za vsako postavko. Odpre se okno Postavka dobropisa, kjer se že privzeto izpiše število enot 

izbrane postavke. V kolikor želimo dobropis izdati za manj enot, število pobrišemo in 

vpišemo ustrezno število enot te postavke. Pri "Skupaj za vračilo" se izpiše znesek denarja, ki 

ga bomo članu vrnili. Če smo katero od postavk pomotoma dodali, jo odstranimo tako, da jo v 

spodnjem seznamu označimo in kliknemo na Odstrani. Ko zaključimo z izborom in 

določitvijo števila postavk na dobropisu, dobropis shranimo in izpišemo s klikom na V redu. 

V kolikor v knjižnici uporabljamo davčno blagajno, se dobropis pošlje v potrditev na FURS. 

Če želimo pripravo dobropisa preklicati, kliknemo na Prekliči. 

 

Na dobropisu se izpišejo enaki podatki, kot na izdanem računu, poleg teh pa kot referenca 

tudi številka računa in datum ter čas izdaje računa, za katerega smo dobropis izdali. 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 samo na osnovi računa, ki je bil uporabniku že 

izstavljen. Za en račun je možno pripraviti tudi več dobropisov, a ne več kot za skupni znesek 

računa. 

 

 

11. Priprava kopije 

 

V kolikor član zahteva izdajo kopije računa ali dobropisa, mu kopijo odslej izdajamo z 

metodo Pripravi kopijo in ne več s ponovnim izpisom računa ali dobropisa. 

 

Za izdajo kopije moramo račun ali dobropis najprej poiskati. Račun ali dobropis lahko 

poiščemo na več načinov: 

 poiščemo člana in nato v njegovi evidenci terjatev in poravnav (metoda Evidentiranje 

in poravnava terjatev) poiščemo račun (gumb Preglej poravnane terjatve) ter ga 

naložimo na delovno področje (gumb Naloži račun) 

 označimo razred Račun (ali Dobropis), izberemo Išči in nato v oknu iskalnika 

vpišemo iskano vrednost pri ustreznem iskalnem polju (npr. številko računa) 

 

Ko smo račun ali dobropis naložili na delovno področje, ga označimo in v priročnem meniju 

izberemo metodo Pripravi kopijo. Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer s klikom 

na Pošlji izpišemo kopijo na tiskalnik. Kopija je enaka originalnemu računu oziroma 

dobropisu, dodan pa je izpis oznake kopije KOPIJA <zaporedna številka kopija>. Vsaka 

izdaja kopije računa se programsko evidentira, izdana kopija se oštevilči z naslednjo 

zaporedno številko. 
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Izdane kopije so vidne iz povezave na računu oziroma dobropisu, ko je naložen na delovno 

področje. Z dvakratnim klikom na povezavo Kopije računa ali Kopije dobropisa se odpre 

okno s seznamom vseh kopij za izbran račun oziroma dobropis. 

 

Seznam kopij lahko izpišemo tudi tako, da na računu ali dobropisu na delovnem področju 

izberemo metodo Natisni ali Pošlji, v seznamu definicij izpisa pa nato izberemo ustrezen 

seznam kopij. V seznamu se izpiše številka računa, za katerega smo pripravili seznam 

izpisanih kopij, nato pa podatki o posameznih izpisih kopij (številka kopije, datum kopije in 

uporabniško ime tistega, ki je kopijo pripravil). 

 

 

12. Dopolnjeni izpisi za blagajniško poslovanje 

 

Iz naslednjih izpisov so razvidni tudi zneski dobropisov (v negativni vrednosti): 

 

 Seznam računov (zaključitev blagajne) 

 I-BP-01: Blagajniška priloga 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV 

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV (v skupnem seštevku) 

 

 

Pripravila: 

 

Mira Folnovič 

 


