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F.4 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

F.4.1 N-STA-01: Prejeto gradivo – po namenih 
nab./načinih nab./vrstah 
gradiva/dobaviteljih 

Statistika vključuje podatke o prejetem gradivu, ki smo ga nabavili s 
segmentom COBISS3/Nabava. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), 
število izvodov (stolpec izvodi), znesek z odštetim zneskom popusta in 
prištetim zneskom DDV (stolpec znesek) in zneski v tujih valutah (stolpec 
zneski v tujih v.). Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v 
nabavni listini tuja valuta ni bila preračuna v domačo valuto. 

V prikazu podatkov o prejetem gradivu po dobaviteljih je prikazan še podatek o 
državi dobavitelja iz tujine (stolpec država).  

Podatki so v statistiki razdeljeni na več delov glede na namen nabave 
(vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997w).  

Za vsak namen nabave se podatki izpišejo v štirih tabelah: 

 v prvi tabeli so prikazani podatki za vse gradivo v izbranih postavkah 
prejema 

 v drugi tabeli so prikazani podatki za tisto gradivo v izbranih postavkah 
prejema, ki bodisi nima polja 996/997 bodisi to polje nima določene 
inventarne številke 

 v tretji tabeli so prikazani podatki za gradivo, ki smo ga prejeli od 
domačih dobaviteljev 

 v četrti tabeli so prikazani podatki za gradivo, ki smo ga prejeli od tujih 
dobaviteljev 

 

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

Podatki v prvi in drugi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave 
(vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po 
vrstah gradiva (knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, 
raziskovalne naloge; serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno 
gradivo; avdiovizualno gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; 
drugo neknjižno gradivo). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse 
vrste gradiva skupaj. 

Podatki v tretji in četrti tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v 
okviru načina nabave pa po abecedi oznak dobaviteljev. Sledijo zbirni podatki 
za vse načine nabave in partnerje skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 
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F.4.2 N-STA-02: Poslano gradivo – po vrstah 
pošiljke/načinih nab./vrstah 
gradiva/partnerjih 

Statistika vključuje podatke o poslanem gradivu, ki smo ga nabavili s 
segmentom COBISS3/Nabava in ga poslali partnerjem kot obvezni izvod ali v 
zamenjavo. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število izvodov 
(stolpec izvodi), znesek z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom 
DDV (stolpec znesek) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). 
Znesek izvoda v tuji valuti se upošteva le v primeru, če v nabavni listini tuja 
valuta ni bila preračunana v domačo valuto. 

V prikazu podatkov o poslanem gradivu po partnerjih sta prikazana še podatka 
o državi partnerja iz tujine (stolpec država) in o številu pošiljk (stolpec 
pošiljke). 

Podatki v statistiki so razdeljeni glede na vrsto pošiljke: 

 pošiljke gradiva za zamenjavo 
 pošiljke obveznih izvodov 

 

Za vsako vrsto pošiljke se podatki izpišejo v treh tabelah: 

 v prvi tabeli so prikazani podatki za vse izbrane pošiljke 

 v drugi tabeli so prikazani podatki za pošiljke, ki smo jih poslali 
domačim partnerjem 

 v tretji tabeli so prikazani podatki za pošiljke, ki smo jih poslali tujim 
partnerjem 

 

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

Podatki v prvi tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave (vrednosti iz 
šifranta v podpolju 996/997v), v okviru načina nabave pa po vrstah gradiva 
(knjige in brošure; disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge; 
serijske publikacije; patenti; standardi; drugo knjižno gradivo; avdiovizualno 
gradivo; elektronske publikacije na fizičnih nosilcih; drugo neknjižno gradivo). 
Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva skupaj. 

Podatki v drugi in tretji tabeli so navpično razvrščeni po načinih nabave, v 
okviru načina nabave pa po abecedi oznak partnerjev. Sledijo zbirni podatki za 
vse načine nabave in partnerje skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

 

 


