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 Datum: 23. 12. 2015 

 Št.: 367/02-rms 

       (priloga) 

 

Napotki za aktivnosti ob prehodu leta 

 

COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Elektronski viri 
 

1. Nastavitev števcev listin 

V razredu Števci listin poiščite in izberite števce. V urejevalniku nastavite za posamezne 

dokumente števce na začetne vrednosti za leto 2016, tako da obstoječo vrednost zamenjate z 

novo vrednostjo 16-00000. 

 

2. Zapiranje skladov za leto 2015 

V razredu Sklad poiščite in izberite sklade, ki ste jih uporabljali v letu 2015. V urejevalniku 

posameznega sklada zbrišite oznako pri atributu "Aktiven". 

 

3. Odpiranje skladov za leto 2016 

Če se v knjižnici financiranje v letu 2016 glede na leto 2015 ne bo spremenilo, lahko za 

naslednje leto v razredu Sklad odprete enake sklade, kot so bili odprti za leto 2015, in sicer 

tako, da v delni oznaki sklada določite letnico 2016 ali 16. 

 

4. Sprememba skladov v predlogah postavk 

Ko odprete sklade za leto 2016, v razredih Predloga postavke (COBISS3/Nabava, 

COBISS3/Serijske publikacije) in Predloga skladov (COBISS3/Elektronski viri)  

poiščite in izberite vse predloge postavk, ki jih uporabljate pri oblikovanju naročil in 

računov. V urejevalniku posamezne predloge v tabeli izvodov/tabeli skladov izberite iz 

spustnega seznama sklade za leto 2016. 

 

5. Kreiranje polj 997 za novi letnik pri stalnih naročilih (COBISS3/Serijske publikacije) 

V knjižnicah, v katerih imate v segmentu COBISS3/Serijske publikacije vpisana stalna 

naročila, pri prejemu prvega zvezka novega letnika poiščite in izberite postavko naročila za 

to publikacijo. Pri postavki naročila kreirajte polja 997 z metodo Objekt / Pripravi polja 

997 za naslednji letnik (stalno naročilo). V postavki naročila se letnica poveča z 2015 na 

2016. Hkrati se s pripravo polj 997 programsko pripravi vzorec izhajanja na osnovi vzorca 

za prejšnji letnik. Polja 997 inventarizirajte, preverite in uredite vzorec izhajanja ter s 

kontrolo dotoka zabeležite prejem prvega zvezka. Vzorec izhajanja za leto 2015 arhivirajte z 

metodo Objekt / Arhiviraj.  

Pri stalnih naročilih je treba pred začetkom vpisovanja računov za leto 2016 zamenjati 

sklade za leto 2015 s skladi za leto 2016. Sklade lahko zamenjate pri celotnem naročilu ali 

pri postavkah naročila z metodo Objekt / Zamenjaj sklad. 
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6. Obnovitev letnih naročil v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 

V knjižnicah, v katerih imate v segmentu COBISS3/Serijske publikacije vpisana letna 

naročila, jih obnovite tako, da pri eni postavki ali pri več postavkah hkrati izberete metodo 

Pripravi postavko naročila za naslednje obdobje (obnovitev naročila). Na novo 

pripravljenem naročilu zamenjajte sklade za leto 2015 s skladi za leto 2016 z metodo 

Objekt / Zamenjaj sklad. Ko na naročilu pripravite vse postavke, ga izstavite in pošljite 

dobavitelju. Pri tem se bodo za vsako publikacijo, ki je na naročilu, kreirala polja 997 in 

vzorec izhajanja za leto 2016. 

Po zabeleženem prejemu zadnjega pričakovanega zvezka publikacije za leto 2015 zaključite 

postavko naročila z metodo Objekt / Zaključi dotok zvezkov. Pri zaključitvi se 

programsko arhivira vzorec izhajanja za leto 2015. 

Ob prejemu prvega zvezka novega letnika poiščite publikacijo in preverite polja 997, ki so 

se kreirala pri izstavitvi naročila za leto 2016. Polja inventarizirajte, preverite in uredite 

vzorec izhajanja ter s kontrolo dotoka zabeležite prejem prvega zvezka. 

 

7. Vzajemni vzorec izhajanja 

Pri urejanju vzorca izhajanja za leto 2016 je priporočljivo preveriti, ali morda že obstaja v 

vzajemni bazi vzorcev. Če obstaja, lahko vzorec prevzamete. V nasprotnem primeru ga z 

dovoljenjem za urejanje vzajemnih vzorcev izhajanja (če ga imate!) shranite v vzajemno 

bazo vzorcev.  

 

 

COBISS3/Zaloga 

 
1. Nastavitev števcev 

V knjižnicah, v katerih določate inventarne številke v okviru leta, je treba spremeniti 

vrednosti v števcih. OPOZORILO: Pri tem ni treba odpirati novih števcev, ampak le 

popraviti obstoječe! Pri razredu Števci v zalogi poiščite vse aktivne števce za inventarne 

številke in jih naložite na delovno področje. Nato pri vsakem posameznem števcu izberite 

metodo Uredi in v urejevalniku Števec pri "Trenutna vrednost" in "Najvišja dovoljena 

vrednost" vpišite začetno in končno vrednost števca za leto 2016. 

 

2. Zaloga serijskih publikacij – polja 997 in vzorci izhajanja 

V knjižnicah, v katerih beležite dotok zvezkov serijskih publikacij s postopki kontrole 

dotoka, vendar v letu 2016 še ne boste uporabljali postopkov naročanja publikacij v 

segmentu COBISS3/Serijske publikacije, po kreiranju polja 997 za leto 2016 za posamezno 

publikacijo kreirajte tudi nov vzorec izhajanja. Pri kreiranju vzorca izhajanja si lahko 

pomagate s kopiranjem podatkov obstoječega vzorca izhajanja. Pri polju 997 najprej izberite 

metodo za kreiranje novega vzorca, potem pa možnost Kopiraj vzorec za novi letnik. Po 

izbiri vzorca izhajanja za leto 2015 se v urejevalniku novega vzorca izhajanja povečata 

letnik in letnica. Podatke v vzorcu izhajanja za leto 2016 preverite in do konca uredite. 

Po končanem prejemanju zvezkov serijske publikacije za leto 2015 arhivirajte vzorec 

izhajanja, ki je za to publikacijo pripravljen za leto 2015. V razredu Vzorec izhajanja 

poiščite in izberite vzorec za to publikacijo in ga arhivirajte z metodo Objekt / Arhiviraj. 

 

3. Vzajemni vzorec izhajanja 

Pri urejanju vzorca izhajanja za leto 2016 je priporočljivo preveriti, ali morda že obstaja v 

vzajemni bazi vzorcev. Če obstaja, lahko vzorec prevzamete. V nasprotnem primeru ga z 
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dovoljenjem za urejanje vzajemnih vzorcev izhajanja (če ga imate!) shranite v vzajemno 

bazo. 

 

COBISS3/Izposoja 
 

1. Koledar 

Ob začetku novega leta je priporočljivo ažurirati koledar knjižnice, v katerem se določajo 

dnevi, ko je knjižnica zaprta. V koledarju so kot prosti dnevi že označeni državni prazniki in 

nedelje, druge proste dneve v knjižnici je treba še označiti. Koledar vzdržujte z metodo 

Domača knjižnica / Koledar. Če v knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, 

oddelki niso odprti hkrati, določite koledar za vsak oddelek posebej. V razredu Oddelki 

poiščite in izberite oddelek ter nato uporabite metodo Objekt / Koledar. Pri obeh metodah 

označite posamezni datum kot prost dan tako, da ga izberete in kliknete gumb Določi, za 

označitev več zaporednih dni pa med izbiranjem datumov držite tipko <Ctrl> in nato izbor 

potrdite s klikom na gumb Določi. Stalno proste dneve v tednu določite tako, da označite 

ustrezni stolpec (npr. sobota) in kliknete gumb Določi vse. 

 

2. Števci računov 

Če ste zavezanci za potrjevanje računov v skladu z ZDavPR in boste 2. 1. 2016 začeli 

davčno potrjevati račune oz. imate govorečo tekočo številko računa, je treba pred prvo 

izdajo računa nastaviti števec računov skladno z internim aktom po navodilih (gl. obvestilo 

knjižnicam z dne 2. 12. 2015 in prilogo 2,  točka 7). 

 

 

 

COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 

1. Nastavitev števcev listin 

V razredu Števci listin poiščite in izberite števce. V urejevalniku nastavite za posamezne 

dokumente števce na začetne vrednosti za leto 2016, tako da obstoječo vrednost zamenjate z 

novo vrednostjo 16-00000. 
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