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7.3 PORAVNAVA TERJATEV IN IZPIS RAČUNA 

Poravnavo terjatev evidentiramo v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev.  

 

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  
 

Nasvet: 

Če je objekt Član že na delovnem področju, ga z miško označimo. 

 

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono  pod 

imenom člana. 

 

3. V seznamu evidentiranih terjatev z miško označimo terjatve, ki jih bo član 

poravnal.  

Pri "Skupaj za plačilo" se izpiše znesek, ki ga bo član moral plačati.   

4. Kliknemo gumb Poravnaj terjatev.  

Odpre se okno Poravnava terjatev.   

5. Vnesemo podatke v zvezi s poravnavo terjatve.  

Izberemo način poravnave, ki je lahko gotovinski, negotovinski oziroma 

negotovinski zunaj knjižnice. Če smo izbrali negotovinski način, lahko iz 

spustnega seznama izberemo vrsto negotovinskega plačila (npr. Moneta), 

hkrati pa lahko vpišemo tudi opombo. Prav tako lahko vpišemo opombo za 

izpis na računu in blagajniški prilogi. Pri "Gotovina" vpišemo znesek 

gotovine, ki smo jo prejeli od člana. Če smo izbrali negotovinski način 

poravnave,  je polje "Gotovina" neaktivno. 

6. Če želimo izpisati račun na tiskalnik, potrdimo vnos s klikom na gumb 

Pošlji, drugače pa kliknemo V redu.  

Ob izbiri negotovinskega plačila zunaj knjižnice je gumb Pošlji neaktiven. 

Če je znesek gotovine večji od zneska za poravnavo, se v oknu Sporočilo  

izpiše, koliko denarja moramo članu vrniti. 

Račun lahko izpišemo na tiskalnik tudi tako, da:  

 v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev s klikom na gumb 

Preglej poravnane terjatve izpišemo seznam računov, ki so bili 

evidentirani v izbranem obdobju 

 izberemo račun in kliknemo gumb Pošlji 

Struktura številke računa je v vseh knjižnicah enaka: 

Postopek 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Možnosti ... 
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 oonnnnn/llll, v knjižnicah z oddelki;  

 n/llll, v knjižnicah brez oddelkov 

 

Pri tem je oo = oznaka oddelka (npr. 01), nnnnn = tekoča številka računa (npr. 

00125) in llll = leto izdaje računa (npr. 2010). 

 

Nasvet:  

Če želi knjižnica drugačno strukturo številke računa, uporabi metodo 

Račun/Nastavi številko računa.Vpišemo število, ki je za ena manjše od 

številke računa, ki naj jo dobi prvi izdani račun po uporabi te metode. Vpisati je 

možno samo število brez znakov, pri čemer je treba upoštevati, da se oznaka 

oddelka (v knjižnicah z oddelki) in leto izdaje računa dodata programsko. 

Nastavitev številke računa je smiselno izvesti pred začetkom evidentiranja 

poravnav terjatev.  

 

Opozorilo: 

Ob evidentiranju negotovinske poravnave terjatev zunaj knjižnice ne 

izpisujemo računa, zato se števec računov ne spremeni. Ker plačilo ni bilo 

izvedeno v knjižnici, se poravnani znesek ne prišteje v skupno stanje blagajne. 

 

Nasvet:  

Na zahtevo knjižnice je možno s parametri vplivati na to, kaj se bo izpisalo na 

računu. Privzeto se na računu izpišejo podatki: ime in priimek člana, oddelek 

knjižnice, znesek gotovine in vrnjenega denarja in podatek o izposojevalcu. 

Privzeto je določeno, da se naslednji podatki ne izpišejo: datum poteka 

članstva, ime fakultete oziroma visokošolskega zavoda, opomba, ki je bila 

vpisana ob poravnavi terjatve, seznam neporavnanih terjatev in seznam 

evidentiranega gradiva. 

 

Nasvet:  

Besedilo klavzule o oprostitvi plačila DDV lahko po potrebi spremenimo. V ta 

namen kopiramo sistemsko spremenljivko Oproščen plačila (mapa 

Spremenljivke / Sistemske / Blagajniško poslovanje) med uporabniške 

spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Privzeta vrednost 

spremenljivke je "Oproščeno plačila davka po 13. točki 1. odstavka 42. člena 

ZDDV-1." 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 

 

 

 

  
 

Izkaznica pravne 

osebe 
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7.6 STORNO PORAVNAVE TERJATEV 

Če smo poravnavo terjatve evidentirali pomotoma ali z nepravilnim zneskom, 

jo lahko storniramo (prekličemo). Storno poravnave terjatve pomeni, da se pri 

članu terjatev (oziroma več terjatev) spet evidentira kot neporavnana. Storno se 

namreč nanaša na posamezni račun, kar pomeni, da je bilo lahko ob eni 

poravnavi plačanih več različnih terjatev. 

Za poravnavo terjatev blagajna še ni bila zaključena. V knjižnicah z oddelki 

lahko storniramo v določenem oddelku samo tiste poravnave terjatev, ki so bile 

tudi evidentirane v tem oddelku.  

1. V razredu Član poiščemo in izberemo člana.  

2. Izberemo metodo Objekt / Evidentiranje in poravnava terjatev. 

Odpre se okno Evidentiranje in poravnava terjatev. 
 

Nasvet: 

Če smo v oknu Gradivo domače knjižnice, kliknemo na ikono  pod 

imenom člana. 

 

3. Kliknemo na gumb Preglej poravnane terjatve.  

Odpre se okno Parametri za pregled, kjer izberemo oddelek (v knjižnicah 

z oddelki) in obdobje, za katerega nas zanimajo poravnane terjatve.   

4. Potrdimo s klikom na gumb V redu.   

Odpre se okno Poravnane terjatve, v katerem je seznam poravnanih 

terjatev glede na parametre, ki smo jih vpisali. 

5. Izberemo poravnavo terjatve, ki jo želimo stornirati in kliknemo gumb 

Storniraj.  

Odpre se okno Storniraj, kjer se izpišejo podrobnosti. V tem oknu s 

klikom na gumb Pošlji potrdimo storno in izpišemo storniran račun. S 

klikom na gumb V redu samo potrdimo storno brez izpisa. S klikom na 

gumb Prekliči lahko storno prekličemo.  

Storniran račun lahko poiščemo v iskalniku razreda Račun, tako da pri 

iskalnem polju "Račun storniran" označimo Da. Na delovnem področju se tak 

račun izpiše v rdeči barvi. Stanje blagajne se zmanjša za storniran znesek. 

 

Opozorilo: 

Za storno poravnave terjatev potrebujemo pooblastilo BP_STO –  storno 

poravnave terjatev.  
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Opozorilo: 

Negotovinske poravnave terjatev, izvedene s plačilom zunaj knjižnice, ne 

moremo stornirati.   

 

 

Če smo članu pomotoma evidentirali terjatev, katere poravnavo smo stornirali, 

jo brišemo (gl. pogl. 7.5).  

 

Kako naprej ... 
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7.7 ZAKLJUČITEV BLAGAJNE IN IZPIS BLAGAJNIŠKE 

PRILOGE 

Konec dneva oziroma ob zaključku dela posameznega uporabnika zaključimo 

blagajno in izpišemo blagajniško prilogo. Iz blagajniške priloge je razvidno 

stanje blagajne ob zaključku  in seznam vseh poravnanih terjatev vključno s 

storniranimi poravnavami.  

Blagajna še ni bila zaključena.  

1. Označimo razred Stanje blagajne. 

2. Izberemo metodo Razred / Zaključi blagajno.  

Odpre se okno s seznamom nezaključenih blagajn. V knjižnicah z oddelki 

so v seznamu samo tiste blagajne, ki so nezaključene v oddelku, v katerega 

smo trenutno prijavljeni. Za vsako nezaključeno blagajno se izpišejo 

podatki o oddelku, uporabniškem imenu, začetnem datumu in trenutnem 

znesku gotovine ter negotovine v blagajni.  

3. Z miško označimo in izberemo blagajno. 

Za izbrano blagajno je možno izpisati podrobnosti oziroma jo zaključiti. 

Pred zaključkom blagajne je priporočljivo preveriti seznam računov. 

4. S klikom na gumb Preveri račune izpišemo blagajniško prilogo s 

seznamom nezaključenih računov za izbrano blagajno.  

Preverimo seznam računov in končno stanje gotovinskih ter negotovinskih 

plačil v knjižnici. Seznam negotovinskih plačil, ki so bila izvedena zunaj 

knjižnice (npr. z Moneto v servisu Moja knjižnica), lahko izpišemo na 

izpisu I-BP-01: Blagajniška priloga. 

5. Če se stanje v izpisu ujema z dejanskim stanjem v blagajni, kliknemo gumb 

Zaključi. 

Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, zaključimo blagajno in izpišemo 

blagajniško prilogo.  

 

Opozorilo: 

Preklic zaključitve blagajne ni možen. Prav tako ni možno stornirati poravnave 

terjatve na že zaključenem računu.  

 

Opozorilo: 

Za zaključitev blagajne potrebujemo pooblastilo BP_ZBL –  zaključitev 

blagajne.  

 

Blagajniško prilogo lahko izpišemo tudi v segmentu COBISS3/Izpisi, če 

izberemo izpis I-BP-01: Blagajniška priloga v skupini izpisov Blagajniško 

poslovanje.  
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9.6 COBISS/OPAC 

Vsaka sprememba stanja v lokalni bazi podatkov (nov zapis o gradivu, novo 

polje 996/997, izposoja, vrnitev, odpis ipd.) je vidna tudi v COBISS/OPAC-u.  

Član, ki ima v lokalni bazi članov v segmentu COBISS3/Izposoja dodeljeno 

geslo za avtorizacijo v spletnem COBISS/OPAC-u, lahko v Moji knjižnici 

spreminja nekatere svoje podatke: 

 geslo 

 elektronski naslov in številko mobilnega telefona za prejemanje 

obvestil 

 nastavitve za elektronsko obveščanje 
 

Spremembe so takoj vidne v podatkih o članu v COBISS3/Izposoja. 

Član, ki ima geslo, ima v Moji knjižnici tudi možnost:   

 pregledati izposojeno gradivo 

 pregledati postavljene omejitve 

 podaljšati rok izposoje, če knjižnica ponuja to storitev 

 izpisati zgodovino izposojenega gradiva 

 poravnati terjatev z Moneto, če knjižnica ponuja to storitev 

 posredovati naročilo za medknjižnično izposojo 

 pregledati odprta in zaključena naročila za medknjižnično izposojo 

 rezervirati gradivo in preklicati rezervacijo, če knjižnica ponuja ti dve 

storitvi 
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izpis obvestil članom s seznamom gradiva, ki mu je oziroma mu bo 

potekel rok izposoje v določenem obdobju. Pripravljena obvestila so 

namenjena pošiljanju po e-pošti. Pri pripravi izpisa lahko določimo 

začetek in konec obdobja, vrsto gradiva, oddelek ali letnik šole ter 

kategorijo člana. 

 I-CG-06: Člani, prejemniki obvestila po e-pošti je izpis seznama 

članov, ki ob pripravi izpisa I-CG-05 prejmejo obvestilo o zapadlem ali 

iztekajočem se roku izposoje po e-pošti. Pri pripravi izpisa moramo 

zato vnesti enake parametre (začetek in konec obdobja, vrsta gradiva, 

oddelek ali letnik in kategorija člana), kot smo jih vnesli pri pripravi 

izpisa I-CG-05. V knjižnici z oddelki v parametru "Oddelek knjižnice" 

določimo še oddelek, v katerem smo pripravili izpis I-CG-05. Če 

parametra  ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke! 

 

Nasvet: 

Besedilo obvestila o iztekajočem se roku izposoje (I-CG-04 in I-CG-05) lahko 

poljubno spremenimo. V ta namen kopiramo sistemski spremenljivki Uvodno 

besedilo (I-CG-04, I-CG-05) in Zaključno besedilo (I-CG-04, I-CG-05) med 

uporabniške spremenljivke in tam ustrezno spremenimo besedilo. Na podoben 

način lahko spremenimo tudi podpis na obvestilih (spremenljivka Podpis na 

obvestilih). 

A.2.4 Transakcije 

V skupini Transakcije je možno pripraviti seznam transakcij pri določenem 

članu ali seznam transakcij določenega izvoda. Za izdelavo in izpis katerega 

koli seznama iz te skupine moramo imeti posebno dovoljenje. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-TR-01: Transakcije pri članu (št. izkaznice) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo številko knjižnične izkaznice, začetek in konec obdobja ter 

vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za 

posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če 

parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-02: Transakcije pri članu (številka člana) je izpis seznama 

transakcij pri izbranem članu v določenem obdobju. Za razliko od 

izpisa I-TR-01 določimo člana z njegovo številko (atribut "Številka 

člana") namesto s številko izkaznice, ki se lahko ob zamenjavi 

izkaznice spremeni. Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec 

obdobja ter vrsto transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo 

seznam za posamezni oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". 

Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse oddelke. 

 I-TR-03: Transakcije gradiva je izpis seznama transakcij izbranega 

izvoda gradiva v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa določimo 

inventarno številko izvoda, začetek in konec obdobja ter vrsto 
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transakcije. V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, 

se seznam pripravi za vse oddelke. 

A.2.5 Blagajniško poslovanje 

V skupini Blagajniško poslovanje je možno pripraviti sezname v zvezi z 

blagajniškim poslovanjem. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-BP-01: Blagajniška priloga je izpis seznama poravnanih terjatev in 

storniranih poravnav terjatev v določenem obdobju. Pri pripravi izpisa 

določimo začetek in konec obdobja in uporabniško ime. V knjižnici z 

oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam 

pripravi za vse oddelke. Izpis vsebuje seznam vseh gotovinskih in 

negotovinskih poravnav terjatev v knjižnici v izbranem obdobju. Zajete 

so tudi stornirane poravnave, pri katerih je znesek izpisan v negativni 

vrednosti. Seznam negotovinskih poravnav zunaj knjižnice (npr. plačilo 

z Moneto v servisu Moja knjižnica) se izpiše na posebnem obrazcu. 

A.2.6 Opomini 

V skupini Opomini je možno izpisati obrazce za opomine in pripraviti seznam 

prejemnikov opominov. 

Izbiramo lahko med naslednjimi izpisi: 

 I-O-01: Opomini je izpis obrazcev za opomine. Na ta način lahko 

ponovimo izpis obrazcev, če smo jih ob pripravi opominov že poslali in 

jih zato ni več možno izpisati na tiskalnik z metodo Pošlji opomine v 

segmentu COBISS3/Izposoja. Izpis uporabimo tudi, če je pri izpisu na 

tiskalnik prišlo do kakšnih problemov in je treba ponoviti izpis 

obrazcev.  

Pri pripravi izpisa se odpre iskalnik Iskanje - Opomini, kjer lahko 

poiščemo opomine, ki jih želimo izpisati (npr. z vpisom datuma pri 

"Vneseno" poiščemo opomine, pripravljene na določen dan).  

Pri pripravi izpisa se poleg obrazcev pripravi tudi seznam prejemnikov 

opominov brez naslova. Za člane, pri katerih ni nobenega poštnega 

naslova, se obrazec z opominom namreč ne izpiše.  
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Opozorilo: 

Izpis opominov iz segmenta COBISS3/Izpisi ne vpliva na status opomina. To 

pomeni, da je pripravljene opomine, ki smo jih izpisali s pripravo izpisa v 

segmentu COBISS3/Izpisi, treba še poslati z metodo za pošiljanje v segmentu 

COBISS3/Izposoja (pri tem pa pripravljenega izpisa ne izpišemo na tiskalnik), 

drugače ne bo možno pripraviti novih opominov.    

 

Opozorilo: 

Pred izpisom na tiskalnik je vedno priporočljivo preveriti, ali je papir pravilno 

vstavljen (predvsem pri kuvertah).    

 

 I-O-02: Seznam prejemnikov opominov je seznam članov, ki so 

prejeli opomin. Poleg podatkov o članih se izpišejo še podatki o 

gradivu z opominom. Pri pripravi izpisa vpišemo datum priprave 

opominov. Če pri parametru "Datum priprave opominov" vpišemo dva 

različna datuma, so na seznamu vsi opomini pripravljeni za izbrano 

obdobje.V knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni 

oddelek z vpisom parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne 

določimo, se seznam pripravi za vse oddelke.  

Na obrazcu za opomin lahko poljubno spremenimo besedilo in podpisnika. V ta 

namen kopiramo ustrezno sistemsko spremenljivko med uporabniške 

spremenljivke in tam spremenimo besedilo.  

Spreminjamo lahko naslednje dele besedila, ki se nahajajo v sistemskih 

spremenljivkah (v mapi Izposoja/Opomin): 

 v spremenljivki Poštnina plačana (opomin) je besedilo, ki se izpiše v 

desnem zgornjem kotu pretisne kuverte; privzeta vsebina je Poštnina 

plačana pri pošti 2000 Maribor 

 v spremenljivki Uvodno besedilo (opomin) je besedilo, ki se izpiše nad 

seznamom gradiva na opominu; privzeto besedilo je Obveščamo vas, 

da je gradivu, ki ste si ga izposodili, potekel rok izposoje 

 v spremenljivki Zaključno besedilo (opomin) je besedilo, ki se izpiše 

pod seznamom gradiva na opominu; privzeto besedilo je Vljudno 

prosimo, da vrnete gradivo in poravnate zamudnino ter strošek 

opomina; dolžina besedila je omejena na 3 vrstice 

 v spremenljivki Podpis na opominih je podpisnik opomina; privzeto 

besedilo je vodja knjižnice 
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