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6.2 POŠILJANJE OBVEZNIH IZVODOV 

Pri zaključitvi seznama prejetih obveznih izvodov se v skladu s parametrskimi 

nastavitvami v inicializacijski datoteki programsko pripravijo seznami, ki 

spremljajo posamezne pošiljke obveznih izvodov v druge knjižnice. Gradivo 

skupaj s seznamom pošljemo v druge knjižnice. Knjižnici lahko pošljemo 

seznam tudi po e-pošti v XML-datoteki. Pred pošiljanjem obveznih izvodov 

knjižnicam lahko preverimo, ali se gradivo v seznamu, ki spremlja pošiljko 

obveznih izvodov, ujema z gradivom, ki je odloženo na polici in pripravljeno 

za pošiljanje posamezni knjižnici.  

6.2.1 Priprava pošiljke obveznih izvodov 

Seznami obveznih izvodov se programsko pripravijo v razredu Pošiljka 

obveznih izvodov. 

Seznam in pošiljko lahko pred izstavitvijo in pošiljanjem še uredimo. 

 

1. V razredu Pošiljka obveznih izvodov poiščemo in izberemo pošiljko. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Pošiljka obveznih izvodov. 

Podatka o prejemniku obveznih izvodov ne moremo spremeniti. 

3. Način pošiljanja in jezik seznama se privzameta iz baze podatkov o 

partnerjih. Vrednosti lahko spremenimo. 

4. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

5. Za vnos opombe, ki se izpiše na seznamu, kliknemo gumb Op. v seznamu. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

6. Pri "Ime seznama" se programsko pripravi besedilo Seznam obveznega 

izvoda monografskih publikacij za mesec. Kliknemo gumb Ime seznama. 

V oknu za vnos imena seznama dopolnimo besedilo in ga shranimo. 

7. Shranimo podatke. 

 

Pošiljki obveznih izvodov se dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. 

Pošiljke se namreč številčijo samodejno v skladu z nastavitvijo števca pošiljk 

obveznih izvodov (gl. pogl. 11.3). 

 

Pošiljka obveznih izvodov 

• evidentirano 
 

Postopek 

 

Status po pripravi 

pošiljke obveznih 

izvodov 
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Postavka v pošiljki obveznih izvodov 

• pošiljka pripravljena 
 

Izvod 

• pošiljka pripravljena 
 

Sezname obveznih izvodov, ki spremljajo pošiljke, izstavimo in pošljemo 

knjižnicam. Pred pošiljanjem lahko preverimo pošiljke. 

6.2.2 Preverjanje pošiljke obveznih izvodov 

Pred pošiljanjem obveznih izvodov knjižnicam lahko preverimo, ali se gradivo 

v seznamu, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov, ujema z gradivom, ki je 

odloženo na polici in pripravljeno za pošiljanje posamezni knjižnici. 

Preverjanje lahko poteka na več načinov: 

• z odčitavanjem ISBN-ja ali ISMN-ja na gradivu (črtne kode EAN, ki se 

generira iz oznake ISBN ali ISMN) z ročnim čitalnikom črtne kode 

• z označevanjem postavke v seznamu, če gradivo nima črtne kode 

• z vnosom ISBN-ja, ISMN-ja ali naslova gradiva, ki je na polici, ni ga 

pa v pošiljki obveznega izvoda 
 

Ob preverjanju se sproti nastavljajo vrednosti števcev za: 

• število nepreverjenih postavk 

• število preverjenih postavk 

• število delno preverjenih postavk 

• število preverjenih postavk za gradivo, ki je na polici in je pripravljeno 

za pošiljanje knjižnici, ni pa ga v pošiljki obveznega izvoda 
 

Stanje preverjanja postavk in vrednost števcev se samodejno shranjujeta. Če 

postopek preverjanja prekinemo in ga nadaljujemo kasneje, se v okno za 

preverjanje postavk naloži stanje doslej preverjenih postavk. Hkrati se v oknu 

ustrezno spremeni tudi seznam postavk, če smo medtem bodisi dodajali bodisi 

odvzemali postavke v pošiljki. 

Pri preverjanju postavk lahko pregledamo vse podatke o posamezni postavki 

pošiljke.  

Če želimo, lahko shranimo seznam preverjenih postavk in ga izpišemo.  

V nadaljevanju je opisan postopek preverjanja postavke v pošiljki za knjižnico, 

ki prejme en izvod gradiva. Posebnosti pri preverjanju pošiljke za knjižnico, ki 

prejme dva izvoda gradiva, so opisane v pogl. 6.2.1.1. 

 

1. Prenosni računalnik položimo na voziček, s katerim se bomo lahko 

pomikali med policami, kjer je odloženo gradivo za pošiljanje v knjižnice. 

Računalnik povežemo z ročnim čitalnikom črtne kode; na prenosnem 

računalniku nastavimo ustrezno jakost zvoka, saj je postopek podprt tudi z 

zvočnimi signali. 

Kako naprej ... 

 

Postopek 
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2.  V razredu Pošiljka obveznih izvodov poiščemo in izberemo pošiljko. 

3. Izberemo metodo Objekt / Preveri. 

Odpre se okno Preverjanje gradiva v pošiljki, kjer so v seznamu izpisane 

vse postavke izbrane pošiljke. Njihovo število predstavlja začetno vrednost 

števca nepreverjenih postavk.  

4. Začnemo odčitavanje gradiva na polici: 

• S čitalnikom odčitamo ISBN ali ISMN gradiva, za katero obstaja 

postavka v pošiljki. 

Oglasi se kratek zvočni signal. Postavka se obarva z zeleno, števec 

nepreverjenih postavk se zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča 

števec preverjenih postavk. 

• S čitalnikom odčitamo ISBN ali ISMN gradiva, za katero ne obstaja 

postavka v pošiljki. 

Opozori nas daljši zvočni signal. Odčitani ISBN ali ISMN, obarvan z 

oranžno, se doda na konec seznama postavk. Števec nepreverjenih 

postavk ostane nespremenjen, hkrati se za ena poveča števec 

preverjenih postavk, ki jih ni v pošiljki.  

• S čitalnikom odčitamo ISBN ali ISMN gradiva, za katero obstajata 

dve postavki ali več v pošiljki (npr. dotis, trda in broširana vezava itd.). 

Opozori nas zvočni signal Izberi. Odpre se okno za izbiro postavke, v 

katerem označimo ustrezno postavko z miško ali s tipko za pomik 

<dol> in kliknemo gumb Nadaljuj ali pritisnemo tipko <Enter>. 

Postavka se obarva zeleno, števec nepreverjenih postavk se zmanjša za 

ena, hkrati se za ena poveča števec preverjenih postavk. 

Pri odčitavanju druge oz. zadnje postavke pri istem ISBN-ju ali ISMN-

ju je postopek enak, kot je opisano v prvi alineji odčitavanja gradiva na 

polici. 

• Za gradivo, ki nima črtne kode, preverimo postavko z izbiro postavke 

iz seznama. 

Označimo potrditveno polje "Izberi postavko v seznamu". Vnosno 

polje "ISBN/ISMN" se zaklene. 

Označimo postavko v seznamu. V seznamu lahko iščemo postavke po 

ISBN-ju, ISMN-ju, značnici ali po naslovu gradiva s kombinacijo tipk 

<Ctrl + F> in premikom do naslednje najdene postavke s tipko <F3>. 

Ko označimo ustrezno postavko, kliknemo gumb Nadaljuj. Oglasi se 

kratek zvočni signal. Postavka se obarva zeleno, števec nepreverjenih 

postavk se zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča števec preverjenih 

postavk. 

• Za gradivo, ki nima črtne kode in za katero ne obstaja postavka v 

seznamu, vpišemo podatek o gradivu. 

Izbrišemo oznako v potrditvenem polju "Izberi postavko v seznamu". 

Pri "ISBN/ISMN" vnesemo naslov gradiva, SBN ali ISMN in kliknemo 

gumb Nadaljuj. Opozori nas daljši zvočni signal. Vnesen podatek, 

obarvan z oranžno, se doda na konec seznama postavk. Števec 

nepreverjenih postavk ostane nespremenjen, hkrati se za ena poveča 

števec preverjenih postavk, ki jih ni v pošiljki. 
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To postavko lahko kasneje potrdimo tako, da jo označimo in kliknemo 

gumb Nadaljuj. Postavka se obarva zeleno, števec preverjenih 

postavk, ki jih ni v pošiljki, se zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča 

števec preverjenih postavk. 

 

5. Podatke v posamezni postavki pošiljke lahko po potrebi pregledamo, tako 

da označimo postavko v seznamu in kliknemo gumb Pokaži. Odpre se 

pregledovalnik s podatki izbrane postavke.  

6. Če želimo izpisati stanje preverjenih postavk, lahko seznam shranimo s 

klikom na gumb Shrani.  

Odpre se okno Shranjevanje izpisa, v katerem izberemo mapo, določimo 

ime datoteke in kliknemo gumb V redu. 

V seznamu so postavke razvrščene po statusu preverjanja. 

7. S klikom na gumb Končaj končamo z odčitavanjem gradiva na polici. 

Stanje preverjanja postavk se shrani v bazo podatkov. 

Če odčitavanja še nismo zaključili, se pri naslednjem preverjanju postavk v 

izbrani pošiljki naloži zadnje stanje preverjanja postavk. Hkrati se ustrezno 

spremeni tudi seznam postavk, če smo medtem bodisi dodajali bodisi 

odvzemali postavke v pošiljki. 

6.2.2.1 Posebnosti pri preverjanju pošiljke za knjižnico, 

ki prejme dva izvoda gradiva 

Preverjanje gradiva z dvema izvodoma poteka tako, da zapovrstjo odčitamo 

ISBN ali ISMN gradiva za oba izvoda. Glede na predhodno opisan postopek v 

pogl. 6.2.1.1 so razlike v točki 5 (odčitavanje gradiva na polici) naslednje: 

• V postavki pošiljke in na polici sta dva izvoda gradiva. S čitalnikom 

odčitamo ISBN ali ISMN gradiva zapovrstjo za oba izvoda. 

Po vsakem odčitku se oglasi kratek zvočni signal, vmes se odpre in 

samodejno zapre okno s seznamom izvodov (vsak izvod se obarva 

zeleno). Postavka se obarva zeleno, števec nepreverjenih postavk se 

zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča števec preverjenih postavk. 

• V postavki pošiljke sta dva izvoda, na polici je le en izvod gradiva. S 

čitalnikom odčitamo ISBN ali ISMN gradiva le za en izvod. 

Oglasi se kratek zvočni signal. Odpre se okno s seznamom izvodov, v 

katerem je prvi izvod obarvan zeleno. Okno zapremo s klikom na gumb 

Prekliči. Postavka se obarva modro, števec nepreverjenih postavk se 

zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča števec delno preverjenih 

postavk. 

• Postavke pošiljke ni, na polici sta dva izvoda gradiva. S čitalnikom 

odčitamo ISBN ali ISMN gradiva zapovrstjo za oba izvoda. 

Po vsakem odčitku se oglasi daljši zvočni signal. Odčitana ISBN-ja ali 

ISMN-ja, obarvana oranžno, se dodata na konec seznama postavk. 

Števec nepreverjenih postavk ostane nespremenjen, hkrati se za ena 

poveča števec preverjenih postavk, ki jih ni v pošiljki.  
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• Za gradivo z istim ISBN-jem ali ISMN-jem obstajata dve postavki v 

pošiljki z dvema izvodoma, na polici so štirje izvodi gradiva (npr. dotis, 

trda in broširana vezava itd.). S čitalnikom odčitamo ISBN ali ISMN 

gradiva zapovrstjo za vse štiri izvode (lahko pa tudi naprej za dva 

izvoda prve postavke in kasneje za dva izvoda druge postavke). 

Po prvem odčitku nas opozori zvočni signal Izberi. Odpre se okno za 

izbiro postavke, v katerem označimo ustrezno postavko z miško ali s 

tipko za pomik <dol> in kliknemo gumb Nadaljuj ali pritisnemo tipko 

<Enter>. Po drugem odčitku se oglasi kratek zvočni signal, postavka 

se obarva zeleno, števec nepreverjenih postavk se zmanjša za ena, 

hkrati se za ena poveča števec preverjenih postavk. Po tretjem in 

četrtem odčitku se oglasi kratek zvočni signal, vmes se odpre in 

samodejno zapre okno s seznamom izvodov (vsak izvod se obarva 

zeleno). Postavka se obarva zeleno, števec nepreverjenih postavk se 

zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča števec preverjenih postavk.  

Pri odčitavanju druge oz. zadnje postavke pri istem ISBN-ju ali ISMN-

ju je postopek enak, kot je opisan v prvi alineji odčitavanja gradiva na 

polici. 

• V postavki pošiljke in na polici sta dva izvoda gradiva brez črtne kode. 

Postavko preverimo z izbiro postavke iz seznama.  

Označimo potrditveno polje "Izberi postavko v seznamu". Vnosno 

polje "ISBN/ISMN" se zaklene. 

Označimo postavko v seznamu. V seznamu lahko iščemo postavke po 

ISBN-ju, ISMN-ju ali po naslovu gradiva s kombinacijo tipk <Ctrl + 

F> in premikom do naslednje najdene postavke s tipko <F3>. Ko 

označimo ustrezno postavko, kliknemo gumb Nadaljuj. Oglasi se 

zvočni signal Izberi. Odpre se okno s seznamom izvodov, v katerem je 

prvi izvod obarvan zeleno. Z miško ali s tipko za pomik <dol> na 

tipkovnici označimo drugi izvod in kliknemo gumb V redu ali 

pritisnemo tipko <Enter>. Po drugem odčitku se oglasi kratek zvočni 

signal, postavka se obarva zeleno, števec nepreverjenih postavk se 

zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča števec preverjenih postavk. 

• Postavke pošiljke ni, na polici sta dva izvoda gradiva brez črtne kode. 

Vpišemo podatek o gradivu.  

Izbrišemo oznako v potrditvenem polju "Izberi postavko v seznamu". 

Pri "ISBN/ISMN " vnesemo naslov gradiva, ISBN ali ISMN, dopišemo 

npr. 2 izv. in kliknemo gumb Nadaljuj. Oglasi se daljši zvočni signal. 

Vnesen podatek, obarvan oranžno, se doda na konec seznama postavk. 

Števec nepreverjenih postavk ostane nespremenjen, hkrati se za ena 

poveča števec preverjenih postavk, ki jih ni v pošiljki. 

To postavko lahko kasneje potrdimo tako, da jo označimo in kliknemo 

gumb Nadaljuj. Postavka se obarva zeleno, števec preverjenih 

postavk, ki jih ni v pošiljki, se zmanjša za ena, hkrati se za ena poveča 

števec preverjenih postavk. 
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6.2.3 Izstavitev in pošiljanje pošiljke obveznih 

izvodov s seznamom gradiva 

Pri izstavitvi se najprej kot datum izstavitve pošiljke obveznih izvodov zabeleži 

tekoči datum. Nato seznam izpišemo na tiskalnik in ga skupaj z gradivom 

pošljemo knjižnici. 

Pri postavki prejema obveznih izvodov se zabeleži število poslanih obveznih 

izvodov. 

 

Pošiljka ima določenega prejemnika in naslov za pošiljanje ter vpisane 

postavke. 

 

1. V razredu Pošiljka obveznih izvodov poiščemo in izberemo pošiljko. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Tekoči datum se prenese med podatke o pošiljki k "Izstavljeno". 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa. Pošiljko pošljemo na že 

določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

 

Pošiljka obveznih izvodov 

• izstavljeno 
 

Postavka v pošiljki obveznih izvodov 

• pošiljka poslana 
 

Izvod 

• pošiljka poslana 
 

Izstavimo lahko vse pripravljene pošiljke hkrati. Označimo razred Pošiljka 

obveznih izvodov in izberemo metodo Razred / Izstavi in pošlji. V seznamu 

izberemo pošiljke, ki jih želimo izstaviti in poslati. 

6.2.3.1 Pošiljanje seznama obveznih izvodov v XML-

datoteki 

Sezname obveznih izvodov lahko v druge knjižnice pošljemo tudi po e-pošti v 

XML-datoteki.  

 

Seznam v XML-datoteki lahko pošljemo drugi knjižnici samo takrat, kadar 

imamo v bazi partnerjev pri tej knjižnici vpisane podatke o kontaktni osebi ali 

oddelku, pri katerem je označeno, da se njegov naslov uporablja na obrazcih v 

Nabavi, in za katerega je vpisan pri "E-pošta" še e-naslov. 

 

Pri izpisovanju in pošiljanju pošiljke obveznih izvodov z metodama Izstavi in 

pošlji ter Pošlji, se v oknu Pregled in pošiljanje izpisa k izpisom za knjižnice, 

Pogoj 

 

Možnosti ... 

 

Status po izstavitvi in 

pošiljanju pošiljke 

obveznih izvodov s 

seznamom gradiva 

 

Postopek 

 

Pogoj 

 



COBISS COBISS3/Nabava  

 

© IZUM, marec 2022 6.2-7 

 

ki izpolnjujejo zgoraj opisan pogoj, doda še destinacija za pošiljanje XML-

datoteke po e-pošti.  

Pri metodi Natisni se destinacija za pošiljanje XML-datoteke ne doda. 

 


	6.2 Pošiljanje obveznih izvodov
	6.2.1 Priprava pošiljke obveznih izvodov
	6.2.2 Preverjanje pošiljke obveznih izvodov
	6.2.2.1 Posebnosti pri preverjanju pošiljke za knjižnico, ki prejme dva izvoda gradiva

	6.2.3 Izstavitev in pošiljanje pošiljke obveznih izvodov s seznamom gradiva
	6.2.3.1 Pošiljanje seznama obveznih izvodov v XML-datoteki



