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izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva, vračanje gradiva z 

zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, izpis zadolžnice za člana ter prenos 

podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih. Za serijske publikacije je 

možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 

serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 

je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 

izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, izposoditi dalje 

to gradivo članom v gostiteljskem oddelku, vrniti gradivo v katerem koli 

oddelku ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih 

izvodih gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri 

izposojenem gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je 

možno poiskati gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke 

in podatke o stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo 

izposojeno, če ni prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih 

kriterijih in jih nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki 

svojim članom zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje 

cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, 

storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških 

transakcij. Za člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in 

izpisati opomine. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje vsebine obrazcev za 

opomine, časovnih parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je 

knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, 

nastavitev omejitve števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, 

obdobja veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov, spreminjanje 

naslova spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom 

Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. Knjižnicam je omogočeno tudi izvajanje 

avtomatiziranih postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice (v 

bibliobusu), uporaba RFID-knjigomata in RFID-čitalnika na izposojevalnem 

pultu. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 



COBISS3/Elektronski viri COBISS 

 

PREDGOVOR-4 © IZUM, oktober 2014 

 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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1 UVOD 

Segment COBISS3/Elektronski viri podpira nabavo elektronskih virov (v 

nadaljevanju e-virov), ki so objavljeni na svetovnem spletu ali računalniških 

omrežjih.  

Postopke nabave e-virov lahko izvajamo tako za gradivo, za katero v lokalni 

bazi podatkov obstaja bibliografski zapis, kot tudi za vse drugo gradivo. 

Nabava e-virov na fizičnih nosilcih je podprta s segmentoma COBISS3/Nabava 

in COBISS3/Serijske publikacije.  

V navodilih so opisani vsi osnovni postopki, povezani z nabavo e-virov, ki jih 

lahko izvedemo v segmentu COBISS3/Elektronski viri.  

Med e-vire uvrščamo različne podatkovne zbirke: e-knjige, e-serijske 

publikacije in baze podatkov. Knjižnice lahko nabavijo paket (zbirko) e-virov 

ali samostojen e-vir (npr. spletni slovar). Pri tem gre običajno za nakup licence 

za dostop do e-virov za določeno obdobje. Knjižnica lahko kupi e-vir tudi v 

trajno last in z nakupom postane lastnik vsebine. Do e-virov lahko dostopamo 

bodisi tako, da jih pregledujemo na spletnem naslovu, bodisi tako, da si jih 

izposodimo in naložimo na bralno ali kakšno drugo mobilno napravo. 

Izposojamo si lahko predvsem e-knjige. Izposoja poteka po podobnih načelih, 

kot veljajo pri izposoji tiskane knjige. 

Pred začetkom izvedbe postopkov pridobivanja gradiva v segmentu 

COBISS3/Elektronski viri moramo: 

 vpisati v bazo podatkov o partnerjih ponudnike e-virov, s katerimi 

sklepamo licenčne pogodbe  

 odpreti sklade, v katerih vodimo nakazila, porabo in stanje namensko 

zbranih sredstev za nakup e-virov 

 nastaviti začetne vrednosti na števcih listin 

Ob nakupu e-vira vpišemo podatke o paketu ali o licenci za samostojni e-vir in 

sklenjeni licenčni pogodbi. Če za e-vir obstaja bibliografski zapis v lokalni 

bazi podatkov, lahko podatke o licenci povežemo z bibliografskim zapisom. 

Pred računom lahko od dobavitelja prejmemo predračun, avansni račun, 

ponudbo za plačilo ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila 

pred nakupom paketa e-virov ali posamezne licence. Na osnovi prejetega 

dokumenta plačamo dobavitelju avans.  

Pogoji za izvedbo 

osnovnih postopkov 

Nakup e-virov 

Predplačilo 

Opredelitev e-virov 
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Z računom plačamo paket, licenco za izposojo e-knjige, uporabnino za e-

knjige, članarino ali DRM-zaščito (Digital rights management) gradiva.  

Prejete obvezne izvode e-virov evidentiramo kot licence. Zavezancu pošljemo 

potrdilo o prejemu. Kadar želimo obvezne izvode izterjati od zavezanca, ki jih 

je dolžan poslati nacionalni depozitarni knjižnici, pripravimo reklamacijo.  

Sistem COBISS omogoča povezavo s tistimi portali za izposojo e-knjig, ki so 

povezljivi s sistemom COBISS. Pri prijavi člana knjižnice na portal se 

preverijo podatki za avtentikacijo člana. Pri nakupu licence za izposojo e-

knjige na portalu ponudnika se podatki o licenci programsko vpišejo v segment 

COBISS3/Elektronski viri. Vsakokrat, ko si član knjižnice izposodi e-knjigo, se 

to programsko zabeleži v segmentu COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja. 

Hkrati se v segmentu COBISS3/Elektronski viri osvežijo tudi podatki o 

pripadajoči licenci. 

Segment COBISS3/Elektronski viri je povezan s segmenti COBISS3/Nabava, 

COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja, 

COBISS3/Izpisi in COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

V segmentu COBISS3/Elektronski viri lahko delajo vsi, ki imajo dovoljenja za 

delo v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 

 

Povezava s portali za 

izposojo e-knjig 

Plačilo 

Obvezni izvod e-virov 

Povezava z drugimi 

segmenti 

Dovoljenje za delo v 

segmentu 
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2.1 NAKUP PAKETA ALI LICENCE ZA SAMOSTOJNI E-VIR 

Ob nakupu e-virov vpišemo podatke o paketu ali licenci za samostojni e-vir. 

Vnesemo oznako paketa ali licence, ponudnika, način nabave, vrsto vira, način 

dostopa, vrsto licence, veljavnost od – do, število naslovov v paketu, število 

hkratnih dostopov, ceno, podatke o licenčni pogodbi in dobavitelja. Če za e-vir 

obstaja bibliografski zapis v lokalni bibliografski bazi podatkov, lahko podatke 

o paketu ali licenci povežemo z gradivom, tj. bibliografskim zapisom. 

Paket ali licenco lahko zbrišemo iz baze podatkov. 

2.1.1 Vnos paketa/licence 

Podatke o paketu e-virov ali o licenci za samostojni e-vir vnašamo v 

urejevalniku Paket/licenca. 

 

1. Označimo razred Paket/licenca. 

2. Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Paket/licenca. 

3. Pri "Oznaka paketa/licence" vnesemo identifikacijsko oznako, ki paket ali 

licenco enolično določa in se uporablja za iskanje po ključu. Če vnašamo 

podatke za samostojni e-vir, lahko vnesemo njegov naslov ali pa mu 

določimo drugo oznako. 

4. Označimo potrditveno polje "Veljavno", če je paket ali samostojni e-vir na 

voljo članom knjižnice.  

5. Vnesemo ponudnika. 

6. Pri "Način nabave" izberemo ustrezno vrednost.  

7. Pri "Vrsta vira" izberemo ustrezno vrednost.  

Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 e-knjiga – kadar kupimo licenco za e-knjigo 

 e-serijska publikacija – kadar kupimo licenco za serijsko publikacijo 

 baza podatkov – kadar kupimo licenco za bazo podatkov 

 drugo   
 

Če smo kupili elektronsko zbirko različnih vrst e-virov, lahko izberemo 

vrsto vira, ki predstavlja glavnino zbirke.  

8. Pri "Način dostopa" izberemo ustrezno vrednost. 

Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 izposoja – kadar do e-knjige dostopamo tako, da si jo izposodimo in 

naložimo na bralno napravo 

Postopek 
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 javna domena – kadar je e-vir prosto dostopen na spletu 

 IP-zaščita – kadar je dostop do e-vira omogočen samo z določenih 

računalnikov 

 avtorizacija – kadar dostop zahteva registracijo uporabnika 

(uporabniško ime in geslo)    

 

9. Pri "Vrsta licence" izberemo ustrezno vrednost.  

Izbiramo lahko med vrednostmi: 

 osnovni paket – kadar kupimo osnovni paket ponudnika; običajno ta 

paket obsega vse naslove, ki jih ponudnik ponuja na svojem portralu 

 časovni zakup dostopa  – kadar zakupimo dostop do paketa ali 

samostojnega e-vira za določeno obdobje (običajno eno leto) 

 arhivski izvod – kadar imamo, običajno omejen, dostop do arhiviranega 

izvoda e-vira 

 brezplačni izvod – kadar je paket ali posamezni naslov prosto dostopen 

 zakup izposoj – kadar zakupimo določeno število izposoj samostojnega 

e-vira, običajno pri e-knjigi 

 trajni dostop – kadar kupimo časovno neomejen dostop do paketa ali 

samostojnega e-vira 

 trajna last – kadar kupimo paket ali samostojni e-vir v trajno last 

 drugo 

 

10. Pri "Velja od" in "Velja do" vnesemo obdobje, v katerem je licenca 

veljavna in je dostop do e-vira omogočen. Če je dostop do paketa ali 

samostojnega e-vira trajen, pustimo vnosno polje pri "Velja do" prazno. 

11. Vnesemo število naslovov, vključenih v paket. Pri licenci za samostojni e-

vir vnesemo število 1. 

12. Vnesemo število hkratnih dostopov. 

13. Vnesemo ceno paketa ali samostojnega e-vira, in sicer končno ceno z 

odštetim popustom in prištetim DDV-jem. Vse podrobnosti glede popusta 

in DDV-ja bomo vpisali pri vnosu prejetega računa. 

14. Pri paketu e-knjig za izposojo, ki so zaščitene z DRM-zaščito, vnesemo 

ceno posamezne izposoje, in sicer končno ceno s prištetim DDV-jem. 

15. Vnesemo številko in datum licenčne pogodbe. 

16. Za vnos opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

Kadar cena posameznega paketa ali licence ni znana, ker je zajeta v ceni 

drugega paketa ali licence, lahko v opombo vpišemo komentar 

<CS\oznaka>. Pri oznaki navedemo oznako tistega paketa ali licence, pri 

kateri je vpisana skupna cena. 

17. Pri "Tip" izberemo ustrezno vrednost: paket ali licenca za samostojni e-vir. 
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2.3 PLAČILO 

Plačilo e-virov poteka po enakih postopkih kot plačilo gradiva v segmentu 

COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije. Postopki so opisani v 

priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.5, in priročniku COBISS3/Serijske 

publikacije, gl. pogl. 3.7.  

Posebnosti v segmentu COBISS3/Elektronski viri so: 

Račun lahko plačamo za: 

 nakup paketa  

 nakup samostojnega e-vira 

 nakup licence za izposojo e-knjige 

 uporabnino za e-knjige 

 članarino 

 DRM-zaščito gradiva 
 

Najprej pri objektu Paket/licenca ali objektu Licenca za izposojo, naloženem 

na delovnem področju, izberemo metodo Vpiši račun. 

V računu določimo obračunsko obdobje, za katero velja plačilo. 

Sklad(-e) določimo za celoten račun preko gumba Skladi in Odstotki 

financiranja. Za sklade in pripadajoče odstotke financiranja si lahko 

pripravimo predlogo skladov (gl. pogl. 5.3). Pri shranjevanju računa se 

izvedeta programski kontroli glede ujemanja števila skladov in števila 

odstotkov financiranja ter glede seštevka odstotkov financiranja, ki mora biti 

enak 100.  

V postavki računa določimo vrsto stroška z izbiro ustrezne vrednosti iz 

šifranta). Po potrebi lahko dodatno vpišemo še predmet plačila računa; besedilo 

oblikujemo sami. 

Za vnos DRM-zaščite gradiva, članarine ali uporabnine za e-knjige kliknemo 

v urejevalniku Račun gumb Dodaj DRM, čla… V račun se doda nova 

postavka, ki ima pri "Vrsta stroška" privzeto vrednost DRM-zaščita. Za vnos 

uporabnine za e-knjige spremenimo privzeto vrednost v uporabnina za e-

knjige, za vnos članarine pa v članarina. V urejevalniku postavke pri "Štev. 

izvodov" vpišemo količino, pri "Cena na enoto" pa ceno. 

Postavka računa ima med povezavami gradivo, tj. bibliografski zapis, če gre za 

plačilo licence za izposojo e-knjige ali samostojnega e-vira. Če gre za plačilo 

paketa, DRM-zaščite gradiva, uporabnine za e-knjige ali članarine, postavka ni 

povezana z bibliografskim zapisom. 

V postavki računa ni tabele izvodov. Število izvodov, ki jih plačujemo, v 

postavki računa vpišemo sami. 

Ko z enim računom plačamo več paketov ali licenc za samostojni e-vir, cena 

posameznega paketa ali licence pa ni znana, vpišemo pri prvi postavki računa 

skupno ceno. Pri preostalih postavkah vpišemo ceno 0,00, v "Opomba o ceni" 
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pa vpišemo komentar <CS\oznaka>. Pri oznaki navedemo oznako tistega 

paketa ali licence, pri kateri je vpisana skupna cena. 

Če smo paket ali licenco predhodno plačali z avansom, lahko avans dodamo v 

račun tako, da pri avansu izberemo metodo Dodaj avans v račun. Znesek 

računa in njegovih postavk se zniža za znesek plačanega avansa. Pri računu 

lahko avans odstranimo z metodo Odstrani avans iz računa. 

Podatki o plačilu računa se ne vpisujejo med podatke o zalogi. 
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4 POVEZAVA S PORTALI ZA IZPOSOJO        

E-KNJIG 

V poglavju je opisana povezava sistema COBISS.SI s portali ponudnikov za 

izposojo e-knjig, ki so povezljivi s sistemom COBISS. 

Predpogoj je, da se ponudnik e-knjig in IZUM dogovorita o izmenjavi 

podatkov preko spletnih servisov. 

Ko na portalu ponudnika za izposojo e-knjig kupimo licenco za izposojo 

določene e-knjige, se podatki o tej licenci vpišejo med podatke o licencah za 

izposojo v segmentu COBISS3/Elektronski viri. Pred tem mora za to e-knjigo 

obstajati bibliografski zapis v lokalni bazi podatkov. Če bibliografskega zapisa 

v lokalni bazi ni, se podatki o licenci za izposojo ne bodo vpisali v COBISS3.   

V COBISS3 se podatki o licencah za izposojo vpisujejo in spreminjajo le 

programsko s prenosom s portala e-knjig. Ročno teh podatkov ne moremo 

spreminjati.  

Priporočljivo pa je, da licenco za izposojo vključimo v paket e-knjig. Pakete 

lahko oblikuje že sam ponudnik. Če ponudnik nima paketov, sami oblikujemo 

paket v COBISS3 (npr. osnovni paket, paket za določeno leto ipd.). Pri vnosu 

podatkov o paketu vnesemo tudi podatke o sklenjeni pogodbi s ponudnikom. 

Pred računom lahko od dobavitelja prejmemo predračun, avansni račun, 

ponudbo za plačilo ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila. 

Na osnovi prejetega dokumenta plačamo dobavitelju avans.  

Z računom plačamo paket, licenco za izposojo e-knjige, uporabnino za e-

knjige, članarino ali DRM-zaščito gradiva.  

Ko si na portalu ponudnika e-knjig član knjižnice izposodi e-knjigo, se podatki 

o izposoji programsko zabeležijo v segmentu COBISS3/Izposoja ali 

COBISS2/Izposoja.  

Podatki o kupljenih licencah za izposojo in o izposojah e-knjig so vidni v 

segmentu COBISS/OPAC, servisu Moja knjižnica in spletni aplikaciji Najbolj 

brane knjige.  

Podpoglavja: 

 Nakup licence za izposojo e-knjige 

 Vnos podatkov o paketu 
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 Predplačilo 

 Plačilo 

 Izposoja e-knjige 

 Splošni postopki  
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / 

Seznami: 

 E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo 

 E-SEZ-02: Seznam paketov/licenc 
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C PORABA SREDSTEV 

V dodatku so opisana poročila o porabi sredstev za nakup e-virov, ki jih 

pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. 
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C.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Elektronski viri / Poraba 

sredstev: 

 E-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah stroškov 

 E-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po 

skladih/vrstah stroškov 

 E-PS-03: Plačila avansov – po skladih 

 E-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih 

 E-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih 

 E-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega 

DDV – po skladih 

 E-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih 

 

Izpisi, razen E-PS-07, so pripravljeni ločeno za knjižnice, ki ne vodijo 

odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega 

DDV vodijo. 
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C.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

Pri določanju vhodnih parametrov moramo biti pozorni na določitev obdobja za 

izbor računov. 

Zagotoviti moramo namreč usklajenost med datumom računa in skladi, ki so 

določeni v računu. Oboje se mora nanašati na isto izbrano obdobje.  

C.2.1 Poročila E-PS-01, E-PS-02, E-PS-05 in E-

PS-06 

Pri poročilih E-PS-01, E-PS-02, E-PS-05 in E-PS-06 lahko določimo naslednje 

parametre: 

 "Status" 

Določimo status računa, za katerega naj se v poročilu upoštevajo 

podatki. Privzeta vrednost je plačano. Podatek je obvezen. 

 "Plačano" 

Z vpisom datuma plačila računa lahko določimo obdobje, za katero naj 

se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Datum refer. dokumenta" 

Z vpisom datuma, ki označuje datum izstavitve prejetega računa, lahko 

določimo obdobje, za katero naj se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk, ki so bile računom dodeljene skladno 

z nastavitvijo števca računov. 

C.2.2 Poročili E-PS-03 in E-PS-04 

Pri poročilih E-PS-03 in E-PS-04 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Status" 

Določimo status avansa, za katerega naj se v poročilu upoštevajo 

podatki. Privzeta vrednost je plačano, račun vpisan, račun plačan, 

spremenjeno v preplačilo. Podatek je obvezen. 

 "Datum statusa" 
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Z vpisom datuma statusa avansa lahko določimo obdobje, za katero naj 

se v poročilu upoštevajo podatki.  

 "Datum refer. dokumenta" 

Z vpisom datuma, ki označuje datum izstavitve prejetega avansnega 

računa, lahko določimo obdobje, za katero naj se v poročilu upoštevajo 

podatki.  

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk, ki so bile avansom dodeljene skladno 

z nastavitvijo števca računov. 

C.2.3 Poročilo E-PS-07 

Pri poročilu E-PS-07 določimo naslednje parametre: 

 "Dobavitelj (E)" 

Določena je vloga dobavitelja elektronskih virov.  

 "Neaktiven" 

Določena je vrednost Ne. 
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C.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

C.3.1 E-PS-01: Plačila računov – po 

skladih/vrstah stroškov 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so 

znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom 

DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec 

popust). 

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z 

odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da 

sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah 

(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v 

tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih 

val.). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija 

razvrstitve: 

 vrsta stroška – najprej se izpišejo podatki ločeno po vrstah stroškov, na 

koncu pa še zbirni podatki za vse vrste stroškov skupaj  

 v okviru vrste stroška se upošteva valuta – najprej se izpišejo podatki 

za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in 

nazadnje še za tuje valute 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.  

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek so primerljivi tudi z 

zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še 

avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz 

poročil E-PS-03 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko 

v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa 

od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila. 

 

Opozorilo: 

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.   
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C.3.2 E-PS-02: Plačila računov z odbitkom 

vstopnega DDV – po skladih/vrstah 

stroškov 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so 

znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom 

DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega 

DDV (stolpec odbit. vstop. DDV)  in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, 

ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne 

(brez odbit. vstop. DDV). 

Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z 

odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da 

sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah 

(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v 

tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih 

val.). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija 

razvrstitve: 

 vrsta stroška – najprej se izpišejo podatki ločeno po vrstah stroškov, na 

koncu pa še zbirni podatki za vse vrste stroškov skupaj 

 v okviru vrste stroška se upošteva valuta – najprej se izpišejo podatki 

za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in 

nazadnje še za tuje valute 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.  

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) so 

primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če 

smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati 

še podatke iz poročil E-PS-04 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju 

zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za 

malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila. 

 

Opozorilo: 

Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih. 
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C.3.3 E-PS-03: Plačila avansov – po skladih 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so 

znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom 

DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec 

popust). 

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z 

odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da 

sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah 

(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v 

tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih 

val.). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija 

razvrstitve: 

 izbrani avansi – najprej se izpišejo podatki za vse plačane avanse, 

zatem pa samo za tiste avanse, ki še niso bili porabljeni za plačila 

računov 

 v okviru izbranih avansov se upošteva še valuta – najprej se izpišejo 

podatki za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in 

nazadnje še za tuje valute 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.  

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila 

računov), so v stolpcu znesek primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in 

je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila 

avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih 

stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz 

poročil E-PS-01 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko 

v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa 

od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila. 

 

Opozorilo: 

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov 

pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste 

sklade. 
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C.3.4 E-PS-04: Plačila avansov z odbitkom 

vstopnega DDV – po skladih 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so 

znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom 

DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega 

DDV (stolpec odbit. vstop. DDV)  in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih avansov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, 

ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne 

(brez odbit. vstop. DDV). 

Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z 

odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da 

sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah 

(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v 

tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih 

val.). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija 

razvrstitve: 

 izbrani avansi – najprej se izpišejo podatki za vse plačane avanse, 

zatem pa samo za tiste avanse, ki še niso bili porabljeni za plačila 

računov 

 v okviru izbranih avansov se upošteva valuta – najprej se izpišejo 

podatki za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in 

nazadnje še za tuje valute 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.  

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila 

računov), so v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) primerljivi tudi z zneskom, 

ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven 

zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za 

plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še 

podatke iz poročil E-PS-02 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju 

zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za 

malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila. 

 

Opozorilo: 

Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov 

pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste 

sklade. 
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C.3.5 E-PS-05: Plačila posrednih stroškov 

nabave – po skladih 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov 

nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih 

posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV 

(stolpec DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.). 

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so 

bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade 

skupaj. 

Tabeli sledi legenda. 

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni 

stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje 

posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred 

spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-05. Po 

nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov 

nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra. 

 

Opozorilo: 

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi 

sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu 

posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo. 

C.3.6 E-PS-06: Plačila posrednih stroškov 

nabave z odbitkom vstopnega DDV – po 

skladih 

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov 

nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih 

posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV 

(stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in 

zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).  

Znesek plačanih posrednih stroškov nabave in znesek DDV sta razvrščena 

vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z 

odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV). 

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so 

bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade 

skupaj. 

Tabeli sledi legenda. 

Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni 

stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje 

posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred 

spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-06. Po 
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nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov 

nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra. 

 

Opozorilo: 

Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi 

sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu 

posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo. 

C.3.7 E-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih 

Poročilo vključuje podatke o preplačilih v domači valuti in tujih valutah pri 

dobaviteljih v nabavi. Prikazani so oznaka in ime dobavitelja ter zneska 

preplačil v domači valuti in v tujih valutah.  

Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev, ki imajo 

zabeležen znesek preplačila.  
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