
COBISS3/Nabava 

V5.0-00 
Priročnik za uporabnike 

 

 



© IZUM, 2012 

 

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. 

 

Oracle in Java sta zaščiteni blagovni znamki družbe Oracle Corp. ali njenih lastniško povezanih družb. 

 

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1855-5519 

 

 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v oktobru 

2001 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3,    

V5.0-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do 

objave nove elektronske verzije priročnika. 

 

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: februar 2012 

 



 

© IZUM, februar 2012 KAZALO-1 

 

KAZALO VSEBINE 

PREDGOVOR ................................................................................................................ PREDGOVOR-1 

O NAVODILIH ............................................................................................................. O NAVODILIH-1 

1 UVOD ............................................................................................................................................... 1-1 

2 DOLOČANJE GRADIVA .............................................................................................................. 2-1 

2.1 Povezava med gradivom in bibliografskim zapisom ............................................................. 2.1-1 

2.1.1 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov v lokalno .............................................. 2.1-1 

2.1.2 Prikaz v formatu COMARC ...................................................................................... 2.1-2 

2.2 Vnos gradiva .......................................................................................................................... 2.2-1 

2.2.1 Prenos bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov ..................................... 2.2-2 

2.2.2 Prenos bibliografskih podatkov iz izbranih katalogov drugih tujih 

knjižnic ...................................................................................................................... 2.2-2 

2.3 Spreminjanje povezave podatkov o zalogi z bibliografskim zapisom ................................... 2.3-1 

2.4 Brisanje gradiva ..................................................................................................................... 2.4-1 

3 NAKUP GRADIVA ........................................................................................................................ 3-1 

3.1 Izbor za naročanje gradiva ..................................................................................................... 3.1-1 

3.1.1 Vnos predloga ............................................................................................................ 3.1-1 

3.1.2 Obdelava predloga ..................................................................................................... 3.1-2 

3.1.2.1 Odobritev predloga ...................................................................................... 3.1-2 

3.1.2.2 Zavrnitev predloga in druge spremembe statusa predloga .......................... 3.1-2 

3.1.3 Brisanje predloga ....................................................................................................... 3.1-3 

3.2 Naročanje gradiva .................................................................................................................. 3.2-1 

3.2.1 Priprava naročila ........................................................................................................ 3.2-1 

3.2.1.1 Vnos splošnih podatkov .............................................................................. 3.2-2 

3.2.1.2 Vnos postavke ............................................................................................. 3.2-4 

3.2.1.2.1 Vnos izvodov in skladov............................................................. 3.2-5 

3.2.1.2.2 Določitev predlagatelja ............................................................... 3.2-6 

3.2.1.2.3 Izračuni zneskov in preračun cen v domačo valuto .................... 3.2-7 

3.2.2 Dodajanje postavke v naročilo .................................................................................. 3.2-8 

3.2.3 Dodajanje več postavk v naročilo po izbrani predlogi .............................................. 3.2-8 

3.2.4 Priprava naročila na osnovi gradiva .......................................................................... 3.2-9 

3.2.5 Prenos postavke v drugo naročilo ............................................................................ 3.2-10 

3.2.6 Prikaz razdelitve zneska neizstavljenih naročil po skladih ...................................... 3.2-10 

3.2.7 Brisanje naročila ...................................................................................................... 3.2-11 

3.2.8 Izstavitev in pošiljanje naročila ............................................................................... 3.2-11 

3.2.8.1 Izstavitev in pošiljanje naročila z ogledno dobavnico ............................... 3.2-13 

3.2.8.2 Pošiljanje EDI-naročila ............................................................................. 3.2-13 

3.2.9 Dodajanje postavke za prilogo ................................................................................ 3.2-14 

3.2.10 Razdelitev postavke naročila na dve postavki in prenos zaloge .............................. 3.2-14 

3.2.11 Naročanje monografskih publikacij v več kosih...................................................... 3.2-14 

3.2.11.1 Zaključitev prejemanja monografske publikacije v več kosih .................. 3.2-15 

3.2.11.2 Sprememba statusa pri postavki naročila .................................................. 3.2-16 



COBISS3/Nabava  COBISS 

 

KAZALO-2 © IZUM, februar 2012 

 

3.2.11.3 Sprememba vrste gradiva .......................................................................... 3.2-16 

3.2.12 Naročanje posameznih enot knjižne zbirke ............................................................. 3.2-17 

3.2.13 Preklic naročila ........................................................................................................ 3.2-17 

3.2.13.1 Priprava preklica naročila .......................................................................... 3.2-18 

3.2.13.2 Priprava preklica pri postavki naročila ...................................................... 3.2-19 

3.2.13.3 Prenos postavke v drugo naročilo (prenaročilo) ........................................ 3.2-20 

3.2.13.4 Prenos postavk v drug preklic ................................................................... 3.2-21 

3.2.13.5 Razveljavitev preklica pri postavki naročila ............................................. 3.2-22 

3.2.13.6 Evidentiranje razprodanega gradiva .......................................................... 3.2-22 

3.2.13.7 Izstavitev in pošiljanje preklica naročila ................................................... 3.2-23 

3.2.14 Vnos dobaviteljevega obvestila ............................................................................... 3.2-24 

3.3 Predplačilo naročenega gradiva ............................................................................................. 3.3-1 

3.3.1 Vnos avansa ............................................................................................................... 3.3-1 

3.3.1.1 Vnos splošnih podatkov .............................................................................. 3.3-2 

3.3.1.2 Vnos postavke ............................................................................................. 3.3-2 

3.3.2 Zaključitev avansa ..................................................................................................... 3.3-3 

3.3.3 Evidentiranje pošiljanja avansa v računovodstvo ...................................................... 3.3-4 

3.3.4 Vnos plačila avansa ................................................................................................... 3.3-4 

3.3.5 Hkratna zaključitev avansa, vpis pošiljanja v računovodstvo in vpis 

plačila avansa ............................................................................................................. 3.3-5 

3.3.6 Sprememba statusa avansa......................................................................................... 3.3-5 

3.3.6.1 Sprememba pošiljanja avansa v računovodstvo .......................................... 3.3-6 

3.3.6.2 Sprememba plačila avansa .......................................................................... 3.3-6 

3.4 Prejem naročenega gradiva .................................................................................................... 3.4-1 

3.4.1 Vnos dobavnice ......................................................................................................... 3.4-1 

3.4.1.1 Vnos splošnih podatkov .............................................................................. 3.4-2 

3.4.1.2 Vnos postavke ............................................................................................. 3.4-3 

3.4.1.2.1 Inventarizacija izvodov in zaključitev postavke dobavnice ........ 3.4-4 

3.4.2 Vnos dobavnice in računa hkrati ............................................................................... 3.4-5 

3.4.3 Brisanje dobavnice ..................................................................................................... 3.4-5 

3.4.4 Zaključitev dobavnice ................................................................................................ 3.4-6 

3.4.5 Zaključitev postavke dobavnice ................................................................................. 3.4-7 

3.4.5.1 Brisanje prejema pri postavki dobavnice .................................................... 3.4-8 

3.4.6 Obvestilo predlagatelju o prispelem gradivu ............................................................. 3.4-9 

3.4.7 Razdelitev dobavnice na dve dobavnici ..................................................................... 3.4-9 

3.4.8 Oblikovanje kompletov in izpis nalepk ..................................................................... 3.4-9 

3.4.8.1 Brisanje ali sprememba statusa pri enotah kompleta................................. 3.4-10 

3.5 Plačilo prejetega gradiva ........................................................................................................ 3.5-1 

3.5.1 Vnos računa ............................................................................................................... 3.5-1 

3.5.1.1 Vnos splošnih podatkov .............................................................................. 3.5-2 

3.5.1.2 Vnos postavke ............................................................................................. 3.5-3 

3.5.1.3 Vnos posrednih stroškov nabave ................................................................. 3.5-4 

3.5.2 Razdelitev postavke dobavnice ali računa na dve postavki ....................................... 3.5-5 

3.5.3 Dodajanje dobavnice v račun ..................................................................................... 3.5-5 

3.5.4 Odstranjevanje dobavnice iz računa .......................................................................... 3.5-6 

3.5.5 Zaključitev računa ..................................................................................................... 3.5-6 

3.5.6 Evidentiranje pošiljanja računa v računovodstvo ...................................................... 3.5-7 

3.5.6.1 Izvoz računa v računovodski sistem ............................................................ 3.5-7 

3.5.7 Vnos plačila računa .................................................................................................... 3.5-7 

3.5.8 Hkratna zaključitev računa, vpis pošiljanja v računovodstvo in vpis 

plačila računa ............................................................................................................. 3.5-9 



COBISS COBISS3/Nabava 

 

© IZUM, februar 2012 KAZALO-3 

 

3.5.9 Sprememba statusa računa ....................................................................................... 3.5-10 

3.5.9.1 Sprememba pošiljanja računa v računovodstvo ........................................ 3.5-10 

3.5.9.2 Sprememba plačila računa ........................................................................ 3.5-10 

3.6 Razveljavitev nabavnega postopka ........................................................................................ 3.6-1 

3.7 Splošni postopki ..................................................................................................................... 3.7-1 

3.7.1 Prikaz razdelitve zneska po skladih ........................................................................... 3.7-1 

3.7.2 Sprememba stopnje popusta ...................................................................................... 3.7-1 

3.7.3 Razvrščanje postavk v nabavni listini........................................................................ 3.7-2 

3.7.4 Sprememba naslova za pošiljanje .............................................................................. 3.7-2 

3.7.5 Izpis nalepke z naslovom partnerja............................................................................ 3.7-3 

3.7.6 Vnos računa za posredne stroške nabave ................................................................... 3.7-3 

4 ZAMENA GRADIVA ..................................................................................................................... 4-1 

4.1 Prejem gradiva iz zamene ...................................................................................................... 4.1-1 

4.1.1 Vnos seznama ............................................................................................................ 4.1-1 

4.1.1.1 Vnos splošnih podatkov .............................................................................. 4.1-2 

4.1.1.2 Vnos postavke ............................................................................................. 4.1-3 

4.1.1.2.1 Inventarizacija izvodov in zaključitev postavke seznama .......... 4.1-4 

4.1.2 Priprava in pošiljanje naročila zamenjanega gradiva ................................................ 4.1-4 

4.1.3 Brisanje seznama ....................................................................................................... 4.1-5 

4.1.4 Zaključitev seznama .................................................................................................. 4.1-5 

4.1.5 Zaključitev postavke seznama ................................................................................... 4.1-6 

4.1.5.1 Brisanje prejema pri postavki seznama ....................................................... 4.1-7 

4.1.6 Izstavitev in pošiljanje zahvale knjižnici ................................................................... 4.1-8 

4.2 Pošiljanje gradiva v zameno .................................................................................................. 4.2-1 

4.2.1 Vnos prejetega naročila za zamenjavo ...................................................................... 4.2-2 

4.2.2 Zaključitev prejetega naročila za zamenjavo ............................................................. 4.2-3 

4.2.3 Preklic prejetega naročila za zamenjavo .................................................................... 4.2-3 

4.2.4 Brisanje prejetega naročila za zamenjavo .................................................................. 4.2-4 

4.2.5 Priprava pošiljke zamenjanega gradiva ..................................................................... 4.2-4 

4.2.5.1 Vnos postavk v pošiljko zamenjanega gradiva brez predhodno 

izvedenega nabavnega postopka ................................................................. 4.2-6 

4.2.5.2 Vnos cene v postavki pošiljke zamenjanega gradiva .................................. 4.2-7 

4.2.6 Prenos postavk v drugo pošiljko zamenjanega gradiva ............................................. 4.2-7 

4.2.7 Brisanje pošiljke zamenjanega gradiva ..................................................................... 4.2-8 

4.2.8 Izstavitev in pošiljanje pošiljke zamenjanega gradiva s seznamom 

gradiva ....................................................................................................................... 4.2-8 

4.3 Splošni postopki ..................................................................................................................... 4.3-1 

5 DEPOZITARNA KNJIŽNICA – PREJEM OBVEZNIH IZVODOV ....................................... 5-1 

5.1 Vnos seznama ........................................................................................................................ 5.1-1 

5.1.1 Vnos splošnih podatkov ............................................................................................. 5.1-2 

5.1.2 Vnos postavke............................................................................................................ 5.1-2 

5.1.2.1 Inventarizacija izvodov in zaključitev postavke seznama ........................... 5.1-4 

5.1.3 Dodajanje postavk iz XML-datoteke ......................................................................... 5.1-4 

5.2 Brisanje seznama ................................................................................................................... 5.2-1 

5.3 Zaključitev seznama............................................................................................................... 5.3-1 

5.4 Zaključitev postavke seznama ............................................................................................... 5.4-1 

5.4.1 Brisanje prejema pri postavki seznama ..................................................................... 5.4-1 

5.5 Splošni postopki ..................................................................................................................... 5.5-1 



COBISS3/Nabava  COBISS 

 

KAZALO-4 © IZUM, februar 2012 

 

6 NACIONALNA DEPOZITARNA KNJIŽNICA – PREJEM IN POŠILJANJE 

OBVEZNIH IZVODOV ................................................................................................................. 6-1 

6.1 Prejem obveznih izvodov ....................................................................................................... 6.1-1 

6.2 Pošiljanje obveznih izvodov .................................................................................................. 6.2-1 

6.2.1 Priprava pošiljke obveznih izvodov ........................................................................... 6.2-1 

6.2.2 Izstavitev in pošiljanje pošiljke obveznih izvodov s seznamom gradiva ................... 6.2-2 

6.2.2.1 Pošiljanje seznama obveznih izvodov v XML-datoteki .............................. 6.2-2 

6.3 Splošni postopki ..................................................................................................................... 6.3-1 

7 PREJEM DAROVANEGA GRADIVA ........................................................................................ 7-1 

7.1 Vnos seznama ........................................................................................................................ 7.1-1 

7.1.1 Vnos splošnih podatkov ............................................................................................. 7.1-1 

7.1.2 Vnos postavke ............................................................................................................ 7.1-2 

7.1.2.1 Inventarizacija izvodov in zaključitev postavke seznama ........................... 7.1-3 

7.1.3 Dodajanje več postavk v seznam po izbrani predlogi ................................................ 7.1-3 

7.2 Brisanje seznama .................................................................................................................... 7.2-1 

7.3 Zaključitev seznama ............................................................................................................... 7.3-1 

7.4 Zaključitev postavke seznama................................................................................................ 7.4-1 

7.4.1 Brisanje prejema pri postavki seznama ..................................................................... 7.4-1 

7.5 Izstavitev in pošiljanje zahvale darovalcu .............................................................................. 7.5-1 

7.6 Splošni postopki ..................................................................................................................... 7.6-1 

8 DRUGI NAČINI PREJEMA GRADIVA ...................................................................................... 8-1 

8.1 Vnos seznama ........................................................................................................................ 8.1-1 

8.1.1 Vnos splošnih podatkov ............................................................................................. 8.1-1 

8.1.2 Vnos postavke ............................................................................................................ 8.1-2 

8.1.2.1 Inventarizacija izvodov in zaključitev postavke seznama ........................... 8.1-3 

8.2 Brisanje seznama .................................................................................................................... 8.2-1 

8.3 Zaključitev seznama ............................................................................................................... 8.3-1 

8.4 Zaključitev postavke seznama................................................................................................ 8.4-1 

8.4.1 Brisanje prejema pri postavki seznama ..................................................................... 8.4-1 

8.5 Splošni postopki ..................................................................................................................... 8.5-1 

9 REKLAMIRANJE .......................................................................................................................... 9-1 

9.1 Priprava reklamacije .............................................................................................................. 9.1-1 

9.1.1 Nedospelo gradivo ..................................................................................................... 9.1-1 

9.1.2 Prejeto gradivo ........................................................................................................... 9.1-2 

9.1.2.1 Naknadna reklamacija za prejeto gradivo ................................................... 9.1-4 

9.1.3 Prejeti dokument za plačilo avansa ali prejeti račun .................................................. 9.1-4 

9.1.4 Prenos postavk v drugo reklamacijo .......................................................................... 9.1-5 

9.2 Izstavitev in pošiljanje reklamacije ........................................................................................ 9.2-1 

9.3 Zaključitev reklamacije .......................................................................................................... 9.3-1 

9.3.1 Zaključitev naknadne reklamacije za prejeto gradivo ............................................... 9.3-1 

9.4 Splošni postopki ..................................................................................................................... 9.4-1 

10 PREGLED DOGODKOV ............................................................................................................ 10-1 

11 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU .......................................................................................... 11-1 

11.1 Vzdrževanje podatkov o partnerjih ...................................................................................... 11.1-1 

11.2 Vzdrževanje podatkov o skladih .......................................................................................... 11.2-1 

11.2.1 Odpiranje sklada ...................................................................................................... 11.2-2 



COBISS COBISS3/Nabava 

 

© IZUM, februar 2012 KAZALO-5 

 

11.2.2 Vnos nakazila financerja ......................................................................................... 11.2-3 

11.2.3 Prenos sredstev med skladi ...................................................................................... 11.2-4 

11.2.4 Uskladitev zneskov v skladu ................................................................................... 11.2-4 

11.2.5 Zapiranje sklada ....................................................................................................... 11.2-5 

11.2.6 Brisanje sklada ......................................................................................................... 11.2-5 

11.3 Nastavitev števcev listin ...................................................................................................... 11.3-1 

11.3.1 Zapolnitev nezasedenih številk ................................................................................ 11.3-1 

11.4 Priprava predloge postavke .................................................................................................. 11.4-1 

11.4.1 Kreiranje predloge postavke .................................................................................... 11.4-1 

11.4.2 Kopiranje postavke v predlogo ................................................................................ 11.4-1 

12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI 

PODATKOV .................................................................................................................................. 12-1 

12.1 COBISS3/Serijske publikacije ............................................................................................. 12.1-1 

12.2 COBISS3/Zaloga ................................................................................................................. 12.2-1 

12.3 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja .............................................................................. 12.3-1 

12.4 COBISS3/Izpisi ................................................................................................................... 12.4-1 

12.5 COBISS3/Upravljanje aplikacij ........................................................................................... 12.5-1 

12.6 Bibliografske baze podatkov ................................................................................................ 12.6-1 

 

 

Dodatki 

A PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV ........................................................... DODATEK A-1 

A.1 Nakup gradiva ......................................................................................................... Dodatek A.1-1 

A.2 Nakup gradiva – evidenca računov ......................................................................... Dodatek A.2-1 

A.3 Nakup gradiva – evidenca avansov in računov za posredne stroške nabave .......... Dodatek A.3-1 

A.4 Drugi načini nabave gradiva ................................................................................... Dodatek A.4-1 

A.5 Nacionalna depozitarna knjižnica – prejem in pošiljanje obveznih izvodov .......... Dodatek A.5-1 

A.6 Reklamiranje ........................................................................................................... Dodatek A.6-1 

B IZPISI ......................................................................................................................... DODATEK B-1 

B.1 Izpisovanje .............................................................................................................. Dodatek B.1-1 

B.1.1 Priprava in izpis .......................................................................................... Dodatek B.1-1 

B.1.2 Priprava in izpis po urniku .......................................................................... Dodatek B.1-1 

B.1.3 Iskanje shranjenih datotek z izpisi .............................................................. Dodatek B.1-3 

B.2 Spremenljivke ......................................................................................................... Dodatek B.2-1 

B.2.1 Sistemske spremenljivke ............................................................................ Dodatek B.2-1 

B.2.2 Uporabniške spremenljivke ........................................................................ Dodatek B.2-2 

C OBRAZCI .................................................................................................................. DODATEK C-1 

C.1 Naslavljanje ............................................................................................................ Dodatek C.1-1 

C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki ............................................................ Dodatek C.2-1 

C.2.1 Naročilo ...................................................................................................... Dodatek C.2-1 

C.2.2 Preklic naročila ........................................................................................... Dodatek C.2-2 

C.2.3 Reklamacije ................................................................................................ Dodatek C.2-2 

C.2.4 Zahvala darovalcu....................................................................................... Dodatek C.2-2 

C.2.5 Seznam, ki spremlja pošiljko zamenjanega gradiva ................................... Dodatek C.2-2 

C.2.6 Naročilo zamenjanega gradiva ................................................................... Dodatek C.2-3 

C.2.7 Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov ........................................ Dodatek C.2-3 

C.2.8 Porazdelitev po oddelkih ............................................................................ Dodatek C.2-3 



COBISS3/Nabava  COBISS 

 

KAZALO-6 © IZUM, februar 2012 

 

C.2.9 Nalepka ....................................................................................................... Dodatek C.2-3 

C.3 Primeri izpisov ........................................................................................................ Dodatek C.3-1 

D SEZNAMI .................................................................................................................. DODATEK D-1 

D.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek D.1-1 

D.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek D.2-1 

D.2.1 Seznam N-SEZ-01 ...................................................................................... Dodatek D.2-1 

D.2.2 Seznam N-SEZ-02 ...................................................................................... Dodatek D.2-1 

D.2.3 Seznam N-SEZ-03 ...................................................................................... Dodatek D.2-2 

D.3 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek D.3-1 

D.3.1 N-SEZ-01: Seznam postavk prejema (polni format) .................................. Dodatek D.3-1 

D.3.2 N-SEZ-02: Seznam vknjižb (polni format)................................................. Dodatek D.3-1 

D.3.3 N-SEZ-03: Seznam računov (polni format) ................................................ Dodatek D.3-1 

E PORABA SREDSTEV .............................................................................................. DODATEK E-1 

E.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek E.1-1 

E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek E.2-1 

E.2.1 Poročila N-PS-01, N-PS-02, N-PS-05 in N-PS-06 ..................................... Dodatek E.2-1 

E.2.2 Poročili N-PS-03 in N-PS-04 ...................................................................... Dodatek E.2-1 

E.2.3 Poročilo N-PS-07 ........................................................................................ Dodatek E.2-2 

E.3 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek E.3-1 

E.3.1 N-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva ............................... Dodatek E.3-1 

E.3.2 N-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po 

skladih/vrstah gradiva ................................................................................. Dodatek E.3-2 

E.3.3 N-PS-03: Plačila avansov – po skladih/vrstah gradiva ............................... Dodatek E.3-3 

E.3.4 N-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po 

skladih/vrstah gradiva ................................................................................. Dodatek E.3-4 

E.3.5 N-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih ......................... Dodatek E.3-6 

E.3.6 N-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega 

DDV – po skladih ....................................................................................... Dodatek E.3-6 

E.3.7 N-PS-07: Preplačila  – po dobaviteljih ....................................................... Dodatek E.3-7 

E.4 Primeri izpisov ........................................................................................................ Dodatek E.4-1 

F STATISTIKE ............................................................................................................. DODATEK F-1 

F.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek F.1-1 

F.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov ......................................................................... Dodatek F.2-1 

F.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek F.3-1 

F.3.1 Statistika N-STA-01 ................................................................................... Dodatek F.3-1 

F.3.2 Statistika N-STA-02 ................................................................................... Dodatek F.3-1 

F.4 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek F.4-1 

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

gradiva/dobaviteljih .................................................................................... Dodatek F.4-1 

F.4.2 N-STA-02: Poslano gradivo – po vrstah pošiljke/načinih nab./vrstah 

gradiva/partnerjih ........................................................................................ Dodatek F.4-2 

F.5 Primeri izpisov ........................................................................................................ Dodatek F.5-1 

 



 

© IZUM, februar 2012 PREDGOVOR-1 

 

PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje osem segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 
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zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo ter prikaz seznama 

lokalnih baz. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom, podaljšanje roka izposoje, spremembo datuma 

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

izpis zadolžnice za člana. 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 ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. 
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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. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih 

parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, 

spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev števila 

izposojenih izvodov, števila podaljšanj in obdobja veljavnosti članstva za 

posamezne kategorije članov ter spreminjanje naslova spletne strani s 

kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v 

COBISS/OPAC-u. 

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. 

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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O NAVODILIH  

Dogovori pri pisanju navodil:  

 

1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko. 

 

Primeri:  

Odpre se urejevalnik Naročilo. 

Odpre se okno Preklic naročila. 

Kliknemo zavihek Podrobnosti. 

Kliknemo gumb Izberi.  

 

2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je 

najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi 

imena razredov.  

 

Primera:  

Izberemo razred Naročilo. 

Izberemo metodo Razred / Nov objekt.  

 

3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.  

 

Primer:  

Destinacija je lahko e-naslov ali tiskalnik.  

 

4. Ikone so podane grafično. 

 

Primer:  

Kliknemo ikono .  

 

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med 

dvojnimi narekovaji.  
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Primer: 

Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati 

rezultate iskanja.  

 

6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče.  

 

Primer:  

Če naročnik želi kopijo članka, izberemo pri "Vrsta storitve" vrednost 

nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost 

kopija. 

 

7. Tipke na tipkovnici so ponazorjene v lomljenem oklepaju.  

 

Primeri:  

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 

 

8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe 

tipki na tipkovnici.  

 

Primer:  

<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo 

tako, da pritisnemo tipko <Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko 

<P>.  

 

 

 

 

 



COBISS COBISS3/Nabava 

 

© IZUM, februar 2012 1-3 

 

Prejem obveznih izvodov evidentiramo v seznamu obveznih izvodov. Kadar 

želimo obvezne izvode izterjati od zavezanca, ki jih je dolžan poslati nacionalni 

depozitarni knjižnici, pripravimo reklamacijo. Pri zaključitvi seznama obveznih 

izvodov se podatki o prejemu izvodov, namenjenih domači knjižnici, vpišejo 

med podatke o zalogi. Ob tem se hkrati za izvode, namenjene drugim 

depozitarnim knjižnicam, pripravijo pošiljke obveznih izvodov in seznami, ki 

pošiljke spremljajo. Tako pripravljeno gradivo s seznamom pošljemo v druge 

depozitarne knjižnice. 

Prejem darovanega gradiva evidentiramo v seznamu darov. Pri zaključitvi 

seznama darov se podatki o prejemu vpišejo med podatke o zalogi. Darovalcu 

lahko pošljemo zahvalo za darovano gradivo. 

Gradivo lahko pridobimo tudi iz starega fonda, z lastno izdajo, s pomočjo 

subvencije ali kotizacije in zaradi članstva v različnih organizacijah. Tak način 

prejema gradiva evidentiramo v seznamu drugih prejemov. Prejeto gradivo 

lahko reklamiramo. Pri zaključitvi seznama drugih prejemov se podatki o 

prejemu vpišejo med podatke o zalogi. 

Reklamiramo lahko: 

 nedospelo gradivo, kadar dobavitelj ne pošlje naročenega gradiva v 

predvidenem roku za dobavo 

 prejeto gradivo, kadar je poškodovano ali se ne ujema z naročilom ali 

dobavnico ali seznamom prejetega gradiva, tudi obvezni izvod, kadar 

zavezanec ne pošlje obveznega izvoda ali ga ne pošlje v ustreznem 

številu ali v ustreznem roku 

 prejeti dokument za plačilo avansa, kjer lahko reklamiramo dokument v 

celoti ali postavko v dokumentu 

 prejeti račun, kjer lahko reklamiramo račun v celoti ali postavko računa 

 

Pri vseh vrstah reklamacije moramo reklamacijo najprej pripraviti. Nato jo 

lahko izstavimo in pošljemo dobavitelju. 

Od začetka do zaključka posameznega postopka pridobivanja določenega 

gradiva se beležijo dogodki. Iz seznama dogodkov so razvidne podrobnosti pri 

pridobivanju tega gradiva. 

Segment COBISS3/Nabava je povezan s segmenti COBISS3/Serijske 

publikacije, COBISS3/Zaloga,  COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja, 

COBISS3/Izpisi in COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

V segmentu COBISS3/Nabava uporabljamo bibliografske podatke iz lokalne 

baze podatkov, lahko pa tudi iz vzajemne bibliografske baze podatkov in 

drugih baz podatkov, dostopnih preko interneta (protokol Z39.50).  

Prejem darovanega 

gradiva 

Drugi načini prejema 

gradiva  

Reklamiranje 

Povezava z drugimi 

segmenti in 

bibliografskimi 

bazami podatkov 

Pregled dogodkov 

Nacionalna 

depozitarna knjižnica 

– prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov 
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2.1 POVEZAVA MED GRADIVOM IN BIBLIOGRAFSKIM 

ZAPISOM 

Gradivo predstavlja izsek bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov, kjer 

so shranjeni vsi bibliografski podatki. Če obstaja zapis v lokalni bazi podatkov, 

je gradivo že programsko pripravljeno v razredu Gradivo. Pri atributu 

"COBISS.SI-ID" je vpisan COBISS.SI-ID zapisa v lokalni bazi podatkov. 

Če zapis še ne obstaja v lokalni bazi podatkov, ga lahko v nabavnem postopku 

prevzamemo iz vzajemne baze podatkov. 

2.1.1 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov 

v lokalno 

Pri dodajanju postavke v nabavno listino lahko zapis, če še ne obstaja v lokalni 

bazi podatkov, prevzamemo iz vzajemne baze podatkov. 

 

1. V iskalniku Iskanje – Bibliografski zapis, ki se odpre pri dodajanju 

postavke v nabavno listino, vpišemo iskalno zahtevo in za iskanje zapisov v 

vzajemni bazi kliknemo gumb COBIB.SI. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB.SI) z izpisanim 

seznamom najdenih bibliografskih zapisov. 

2. Izberemo bibliografski zapis. 

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo prevzeti zapis v lokalno bazo 

podatkov. 

3. Za prevzem zapisa kliknemo gumb Da. 

Zapis se prevzame iz vzajemne baze podatkov v lokalno. Pri prevzemu 

lahko uredimo še lokalne podatke v zapisu. Urejanje lokalnih podatkov je 

opisano v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 2.2. 

 

Zapis lahko iz vzajemne baze podatkov v lokalno prevzamemo tudi tako, da 

označimo razred Gradivo in izberemo metodo Razred / Prevzemi v lokalno 

bazo podatkov zapis iz vzajemne baze. Prevzemanje zapisov je opisano v 

priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 2.1.  

V urejevalniku Gradivo vnesemo postavko v nabavno listino. 

Postopek 

 

Kako naprej ... 

Možnosti ... 



COBISS3/Nabava COBISS 

 

2.1-2 © IZUM, februar 2012 

 

2.1.2 Prikaz v formatu COMARC 

Podatke o gradivu lahko pogledamo v obliki, kot so zapisani v bibliografski 

bazi podatkov. Prikaz je lahko odprt, medtem ko izvajamo druge postopke. Iz 

prikaza lahko podatke po potrebi kopiramo. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži zapis v formatu COMARC. 

Odpre se okno Pregledovanje – Bibliografski zapis, kjer so prikazani 

bibliografski podatki in podatki o zalogi za izbrano gradivo. 

 

Postopek 
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2.2 VNOS GRADIVA 

Postopke pridobivanja gradiva lahko izvajamo tudi za gradivo, za katero v 

lokalni bazi podatkov še ni zapisa in ga tudi še ne bomo prevzeli iz vzajemne 

baze podatkov. 

V tem primeru bibliografske podatke o gradivu vnesemo sami ali jih  

prenesemo iz vzajemne baze podatkov ali iz drugih baz podatkov, dostopnih 

preko interneta (protokol Z39.50). 

Takšno gradivo iščemo pri razredu Gradivo s posebno metodo Išči gradivo 

brez bibliografskega zapisa. Gradivo najlažje najdemo, če ga iščemo v 

iskalnem polju "Ključne besede". V tem primeru se namreč iskanje izvede po 

naslovu, avtorju, zbirki, založniku, kraju založbe in ISBN.   

 

1. Označimo razred Gradivo. 

2. Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis. 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov, kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se urejevalnik Gradivo. 

3. Vnesemo bibliografske podatke o gradivu. Lahko jih vnesemo sami ali jih 

prenesemo iz vzajemne baze podatkov (gl. pogl. 2.2.1) ali iz drugih baz 

podatkov (gl. pogl. 2.2.2). 

Osnovni bibliografski podatki so: naslov, avtor, jezik, izdaja, leto izida, kraj 

založbe, založnik, bibliografski nivo, zbirka, ISBN, ISSN, ISMN, 

založniška številka (za zvočne posnetke in muzikalije), država izida, UDK 

za statistiko. 

4. Vnesemo podatke o fizičnem opisu. 

Ustrezno vrednost izberemo iz šifranta. 

5. Dodatno lahko za fizični opis vnesemo še prosti opis (npr. trda vezava – 

hardback ali broširana vezava – paperback). 

6. Za vnos opombe o gradivu, ki naj se dodatno izpisuje na obrazcih, 

kliknemo gumb Op. v obrazcih. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

7. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

8. Shranimo podatke. 

 

V urejevalniku Gradivo vnesemo postavko naročila. 

Postopek 

Kako naprej ... 
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2.2.1 Prenos bibliografskih podatkov iz 

vzajemne baze podatkov 

Bibliografske podatke o gradivu lahko prenesemo iz vzajemne bibliografske 

baze podatkov. 

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Prenos iz COBIB.SI. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB.SI). 

2. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

 

Po izbiri zapisa se med podatke o gradivu prenesejo podatki: naslov, avtor, 

jezik, izdaja, leto izida, kraj založbe, založnik, bibliografski nivo, fizični opis, 

dodatni fizični opis, zbirka, ISBN, ISSN, ISMN, založniška številka (za zvočne 

posnetke in muzikalije), država izida. Pri "Opomba" se vpiše COBISS.SI-ID 

zapisa v vzajemni bazi podatkov. 

 

Opozorilo:  

Pri prenosu bibliografskih podatkov iz vzajemne baze podatkov v lokalno se 

zapis ne prevzame! 

2.2.2 Prenos bibliografskih podatkov iz izbranih 

katalogov drugih tujih knjižnic 

Bibliografske podatke o gradivu lahko prenašamo iz knjižničnih katalogov, ki 

so brezplačno dostopni preko interneta (protokol Z39.50), npr. iz kataloga 

Britanske knjižnice (BLPC), vzajemnega kataloga sedmih nemških dežel 

(GVK) idr. 

 

1. V urejevalniku Gradivo kliknemo gumb Prenos iz drugih baz podatkov. 

Odpre se okno Baze podatkov s seznamom baz podatkov, med katerimi 

lahko izbiramo. 

2. Označimo bazo podatkov. S klikom na gumb Opis lahko pogledamo kratek 

opis baze podatkov. 

3. Kliknemo gumb V redu in odpre se iskalnik za iskanje po bazi podatkov. 

Glede na izbrano bazo podatkov lahko iščemo po različnih kriterijih. 

Podrobnejši opis baze podatkov dobimo s klikom na gumb Informacije. 

4. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

 

Po izbiri zapisa se podatki prenesejo med podatke o gradivu. 

 

Postopek 

Postopek 
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Z izbiro dobavitelja se določi tudi naslov, kamor bo naročilo poslano. Če so 

pri dobavitelju vpisani le podatki o sedežu, je naslov za pošiljanje naročila 

sedež dobavitelja. 

Če je pri dobavitelju vpisan oddelek ali kontaktna oseba, se pri naročilu 

vpiše povezava z oddelkom ali kontaktno osebo. V tem primeru bo naročilo 

poslano na naslov oddelka ali kontaktne osebe. 

Če je pri dobavitelju vpisanih več oddelkov ali kontaktnih oseb, se odpre 

okno s seznamom, kjer izberemo oddelek ali kontaktno osebo. Če ničesar 

ne izberemo, je naslov za pošiljanje naročila sedež dobavitelja. 

Privzete podatke o naslovu pošiljanja lahko spremenimo (gl. pogl.  3.7.4). 

 

Nasvet: 

Če poznamo oznako dobavitelja, oddelka ali kontaktne osebe, lahko 

kliknemo ikono  in določimo dobavitelja in naslov za pošiljanje. 

 

3. K "Način pošiljanja" se z izbiro dobavitelja in naslova za pošiljanje prenese 

privzeti način pošiljanja. Vrednost lahko spremenimo.   

Izbrana vrednost določa obliko naročila in način pošiljanja dobavitelju. 

 

Primer: 

Za pošiljanje naročila dobavitelju po elektronski pošti izberemo pri "Način 

pošiljanja" vrednost e-pošta. 

 

4. K "Jezik obrazca" se z izbiro dobavitelja prenese privzeti jezik, v katerem 

bo pripravljen obrazec za izpis. Vrednost lahko spremenimo. 

Izbrana vrednost določa jezik, v katerem se bo izpisalo naročilo. 

5. Pri "Prioriteta" izberemo ustrezno vrednost. 

Če smo izbrali vrednost nujno, se bo prioriteta izpisala v naročilu. 

6. Določimo podatke o predvideni dobavi naročenega gradiva. 

Pri "Rok dobave (štev. dni)" se izpiše privzeta vrednost, kot smo jo določili 

pri vnosu podatkov o dobavitelju. Vrednost predstavlja število dni, ko nam 

dobavitelj ponavadi dobavi naročeno gradivo. Vrednost lahko spremenimo. 

Podatek pri "Rok dobave (datum)" se izračuna po izstavitvi naročila, tako 

da se datumu izstavitve naročila prištejejo dnevi do roka dobave. 

7. Vnesemo številko in datum referenčnega dokumenta, npr. ogledne 

dobavnice. Če smo vnesli datum, moramo obvezno vnesti tudi številko 

referenčnega dokumenta. 

8. Za vnos opombe, ki je internega značaja in se v naročilu ne izpiše, 

kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

9. Za vnos besedila, ki naj se dodatno izpiše v naročilu, kliknemo gumb Op. v 

naročilu. 
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V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

3.2.1.2 Vnos postavke 

Podatke o postavki naročila vnašamo v urejevalniku Postavka naročila. 

Postavko naročila vnesemo v postopku priprave naročila, lahko pa tudi pred 

pripravo naročila (gl. pogl. 3.1.1). 

 

1. V urejevalniku Naročilo kliknemo gumb Nov objekt. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis. 

2. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov, ga lahko prevzamemo iz vzajemne 

bibliografske baze podatkov (gl. pogl. 2.1.1). 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov in ga tudi še ne bomo prevzeli iz 

vzajemne baze podatkov, zapremo iskalnik s klikom na gumb Zapri. Odpre 

se urejevalnik Gradivo, kjer vnesemo bibliografske podatke (gl. pogl. 2.2). 

3. Za vnos postavke naročila kliknemo v urejevalniku Gradivo gumb Nov 

objekt. 

Odpre se urejevalnik Postavka naročila. 

Bibliografskih podatkov o gradivu ne moremo spremeniti, lahko jih le 

pregledujemo. 

4. Pri "Vrsta" izberemo glede na vrsto gradiva eno od vrednosti: monografska 

publikacija, mon. publikacija v več kosih ali enota knjižne zbirke. 

5. K "Dobavitelj" se prenese dobavitelj, ki smo ga določili pri pripravi 

naročila. 

Če naročila še nismo pripravili, sami vnesemo oznako dobavitelja. 

6. Vnesemo dobaviteljevo identifikacijsko številko gradiva, npr. kataloško 

številko. 

7. Določimo podatek za reklamiranje nedospetja. 

Pri "Rok za reklam. (štev. dni)" se izpiše privzeta vrednost, kot smo jo 

določili pri vnosu podatkov o dobavitelju. Vrednost predstavlja število dni, 

za kolikor lahko dobavitelj prekorači rok dobave, ki smo ga navedli v 

naročilu. Privzeto vrednost lahko spremenimo. 

Postavka naročila se uvrsti v reklamacijo za nedospelo gradivo, ko poteče 

rok za reklamiranje glede na predvideni rok dobave, ki je določen v 

naročilu, ali glede na datum zadnje reklamacije. 

8. Za vnos besedila, ki naj se pri postavki dodatno izpiše v naročilu, kliknemo 

gumb Op. v naročilu. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

9. Za vnos opombe, ki je internega značaja in se v naročilu ne izpiše, 

kliknemo gumb Opomba. 

Postopek 
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V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

10. Vnesemo prioriteto predloga glede na interne dogovore knjižnice. 

11. S klikom na gumb Stanje v skladih se odpre seznam skladov, kjer lahko 

preverimo finančno stanje v posameznih skladih. 

12. Določimo izvode, sklade in odstotke financiranja (gl. pogl. 3.2.1.2.1). 

Seštevek vpisanih izvodov se programsko vpiše pri "Štev. naročenih 

izvodov". 

13. Kliknemo zavihek Predlagatelji in določimo predlagatelja (gl. pogl. 

3.2.1.2.2). 

14. Kliknemo zavihek Cena in določimo znesek postavke (gl. pogl. 3.2.1.2.3). 

15. Za dodajanje postavke za prilogo kliknemo gumb Kopiraj postavko.  

V naročilo se doda postavka, ki ima določeno isto gradivo in porazdelitev 

izvodov kot osnovna postavka. Cena se pri dodani postavki ne kopira iz 

osnovne postavke. Če je v dodani postavk COBISS.SI-ID enak, kot v 

osnovni postavki, je dodana postavka vedno modre barve (razen, kadar je 

COBISS.SI-ID enak 0).   

16. Shranimo podatke. 

 

Porazdelitev izvodov in skladov po oddelkih za postavko naročila je možno 

tudi izpisati na tiskalnik. Pri postavki naročila izberemo metodo Objekt / 

Natisni, nato pa izberemo Porazdelitev po oddelkih – naročilo. 

3.2.1.2.1 Vnos izvodov in skladov 

Podatke o izvodih, skladih in odstotkih financiranja vpisujemo v tabeli 

izvodov. 

Podatke lahko vpišemo sami ali pa uporabimo pripravljeno predlogo (ali več 

predlog) postavke. 

 

1. V urejevalniku postavke kliknemo gumb Tabela izvodov. 

Odpre se tabela, v kateri vrstica predstavlja podatke za en izvod. Nad tabelo 

je vedno prikazano skupno število izvodov in število izvodov po 

posameznih oddelkih. 

 

Nasvet: 

Postavko naročila najhitreje oblikujemo, če uporabimo vnaprej pripravljeno 

predlogo postavke. V tem primeru v urejevalniku postavke kliknemo gumb 

Predloga postavke in izberemo predlogo (izberemo lahko tudi več predlog 

hkrati). 

 

2. Vrstico za izvod vstavimo tako, da kliknemo gumb Vstavi vrsto. 

Odpre se okno, v katerem določimo število vrstic, ki jih želimo vstaviti. 

Vstavimo lahko prazno vrstico ali pa vrstico kopiramo. 

Možnosti ...  

Postopek 
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3. Pri "Lokacija", "Interna oznaka" in "Namen nabave" izberemo ustrezne 

vrednosti iz spustnih seznamov. 

4. Če smo izbrali namen nabave zamena, lahko določimo prejemnika 

zamenjanega gradiva, tako da iz spustnega seznama izberemo njegovo 

oznako. Izbiramo lahko med aktivnimi partnerji, ki imajo določeno vlogo 

prejemnika ali pošiljatelja zamenjanega gradiva.  

5. Določimo sklad (ali več skladov), iz katerega bomo plačali nakup 

naročenega gradiva. Izbiramo lahko med aktivnimi skladi. 

 

Opozorilo: 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri 

naročilih zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot 

financer, če želi, da se na dokumentih v segmentu COBISS3/Nabava izpiše 

naslov te fakultete v naslovu prejemnika računa. 

 

6. Pri izbranih skladih moramo vpisati odstotek financiranja. 

Vsota vseh odstotkov financiranja za posamezni izvod mora biti enaka sto. 

7. Za vnos podatkov o naslednjem izvodu ponovimo točke od 2 do 6. 

8. Shranimo podatke. 

 

V tabeli izvodov se številka in status izvoda določata programsko. 

 

Opozorilo: 

Sklade in odstotke financiranja določamo le ob nakupu gradiva. 

3.2.1.2.2 Določitev predlagatelja 

Vnesemo enega predlagatelja ali več in način obveščanja o prispelem gradivu. 

 

1. V urejevalniku postavke kliknemo zavihek Predlagatelji in nato gumb Nov 

objekt. 

Odpre se okno Predlagatelj. 

2. Kliknemo gumb Član. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Član. 

3. Poiščemo in izberemo člana. 

4. Označimo potrditveno polje "Pošlji obvestilo", če želimo predlagatelju 

poslati obvestilo o prispetju predlaganega gradiva. 

5. Pri "Način pošiljanja obvestila" izberemo obliko obvestila in način 

pošiljanja. 

 

Datum pošiljanja obvestila se programsko zabeleži ob izstavitvi in pošiljanju 

obvestila o prispelem gradivu. 

  

Postopek 
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3.2.1.2.3 Izračuni zneskov in preračun cen v domačo valuto 

V urejevalniku postavke kliknemo zavihek Cena in vnesemo: 

 ceno na enoto mere  

 stopnjo popusta (v odstotkih) 

 davčno stopnjo, tako da iz spustnega seznama davčnih stopenj 

izberemo ustrezno vrednost – za knjižnico, ki spada v drug davčni 

sistem, IZUM nastavi šifrant davčnih stopenj v inicializacijski datoteki 

 ceno na enoto mere v tuji valuti, pri kateri iz seznama izberemo 

ustrezno valuto 

 opombo o ceni 
 

Izračuna se znesek postavke: 

 vrednost brez DDV in pop. = število izvodov X cena na enoto mere 

 znesek popusta = vrednost brez DDV in popusta X stopnja popusta 

 davčna osnova = vrednost brez DDV in popusta – znesek popusta 

 znesek DDV = davčna osnova X davčna stopnja 

 znesek = davčna osnova + znesek DDV 

 znesek na enoto = znesek : število izvodov 
 

Znesek v nabavni listini se izračuna kot seštevek zneskov po postavkah: 

 vrednost brez DDV in popusta 

 znesek popusta 

 znesek DDV 

 skupni znesek 

 znesek v tuji valuti, vendar le, če je pri vseh postavkah izbrana ista 

valuta 
 

V urejevalnikih Naročilo, Dobavnica in Račun ter urejevalnikih njihovih 

postavk je prikazan tudi znesek plačanega avansa (v domači ali tuji valuti). 

V urejevalniku Račun lahko vnesemo še znesek dosedanjih preplačil (v domači 

ali tuji valuti), ki ga želimo pri plačilu računa izkoristiti. Na tej osnovi se 

izračunata: 

 znesek za plačilo, če je skupni znesek večji od zneska avansa in zneska 

preplačila 

 znesek v dobro, če je skupni znesek manjši od zneska avansa in zneska 

preplačila 
 

Znesek, ki na računu ostane v dobro, se prišteje k znesku dosedanjih preplačil 

pri dobavitelju.  

 

V strukturi DDV so za vsako od davčnih stopenj prikazani podatki: 

 stopnja DDV 

 davčna osnova 

 znesek DDV 

 

V urejevalniku nabavne listine lahko preračunamo cene iz tuje valute v 

domačo. 
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1. V urejevalniku nabavne listine kliknemo gumb Preračun v domačo 

valuto. 

2. V oknu za preračun cen v domačo valuto vpišemo devizni tečaj. 

3. Vpišemo datum deviznega tečaja. 

4. Označimo potrditveno polje "Preračun v cene v domači valuti". 

5. Kliknemo gumb V redu. 

3.2.2 Dodajanje postavke v naročilo 

Evidentirano postavko naročila ali postavko naročila v vlogi odobrenega 

predloga za nakup gradiva lahko dodamo v že pripravljeno ali novo naročilo. 

 

Postavka naročila ima status evidentirano ali odobren predlog. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v naročilo/prenesi v drugo naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo, kjer lahko izbiramo samo med 

evidentiranimi naročili. Če smo pri postavki določili tudi dobavitelja, je 

iskanje omejeno na naročila pri izbranem dobavitelju. Iskalno zahtevo 

lahko spremenimo. 

3. Poiščemo in izberemo naročilo, v katero želimo dodati postavko. Če želimo 

dodati postavko v novo naročilo, zapremo iskalnik s klikom na gumb 

Zapri. 

Postavka se doda v izbrano naročilo, za katero se odpre urejevalnik 

Naročilo. 

4. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

3.2.3 Dodajanje več postavk v naročilo po 

izbrani predlogi 

V naročilo lahko dodajamo postavke na osnovi izbrane predloge postavke. 

 

Naročilo ima status evidentirano. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj postavke po izbrani predlogi. 

Odpre se okno za dodajanje postavk naročila. 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 
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Pri "Predloga postavke" izberemo eno od vnaprej pripravljenih predlog 

postavke. Iz izbrane predloge postavke se v tabelo izvodov postavke 

naročila vpišejo podatki o izvodih, skladih in odstotkih financiranja. 

Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis. 

3. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. Izberemo lahko tudi več 

bibliografskih zapisov. 

Odpre se urejevalnik Postavka naročila. 

Ta urejevalnik se ne odpre, če je pri najdenem zapisu že vpisana kakšna 

postavka iz nabavnega dokumenta. Namesto njega se odpre urejevalnik 

Gradivo. Za vnos postavke naročila kliknemo gumb Nov objekt. 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov, ga lahko prevzamemo iz vzajemne 

baze podatkov (gl. pogl. 2.1.1). 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov in ga tudi še ne bomo prevzeli iz 

vzajemne baze podatkov, zapremo iskalnik s klikom na gumb Zapri. Odpre 

se urejevalnik Gradivo, kjer vnesemo bibliografske podatke (gl. pogl. 2.2). 

Za vnos postavke naročila kliknemo gumb Nov objekt. 

4. Preverimo podatke v postavki naročila in jih po potrebi dopolnimo (gl. 

pogl. 3.2.1.2). 

5. Shranimo podatke. 

Odpre se okno za dodajanje postavk naročila. 

Za vnos nove postavke naročila ponovimo opisani postopek. 

3.2.4 Priprava naročila na osnovi gradiva 

Pri gradivu, ki je naloženo na delovnem področju, lahko sprožimo postopek 

priprave naročila. Za gradivo se pripravi postavka naročila, ki jo dodamo v že 

pripravljeno ali novo naročilo. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo. 

3. Poiščemo in izberemo naročilo. Če želimo pripraviti novo naročilo, 

zapremo iskalnik s klikom na gumb Zapri. 

Postavka se pripravi in doda v izbrano naročilo, za katero se odpre 

urejevalnik Naročilo. 

4. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

Postopek 

Postopek 
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3.2.5 Prenos postavke v drugo naročilo 

Postavko naročila lahko prenesemo iz pripravljenega naročila v drugo že 

pripravljeno ali novo naročilo. 

 

Postavka naročila ima status pripravljeno naročilo. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. V seznamu objektov, ki so povezani z naročilom, izberemo postavko, ki jo 

želimo prenesti. Izberemo lahko več postavk hkrati. 

3. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v naročilo/prenesi v drugo naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo, kjer lahko izbiramo samo med 

evidentiranimi naročili. Če je pri postavki določen tudi dobavitelj, je 

iskanje omejeno na naročila izbranemu dobavitelju. Iskalno zahtevo lahko 

spremenimo. 

4. Poiščemo in izberemo naročilo, v katero želimo prenesti postavko. Če 

želimo prenesti postavko v novo naročilo, zapremo iskalnik s klikom na 

gumb Zapri. 

Postavka se prenese v izbrano naročilo, za katero se odpre urejevalnik 

Naročilo. 

5. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

3.2.6 Prikaz razdelitve zneska neizstavljenih 

naročil po skladih 

Za vsa evidentirana naročila, ki jih še nismo izstavili in poslali dobaviteljem, 

lahko pogledamo njihov znesek, razdeljen po skladih. 

 

1. V razredu Neizstavljene listine poiščemo in izberemo neizstavljene listine. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži razdelitev zneska neizstavljenih 

naročil po skladih (N). 

Odpre se okno, kjer sta za vsak sklad prikazana razpoložljivi znesek in 

znesek v neizstavljenih naročilih. Sledi seznam številk in zneskov iz 

neizstavljenih naročil. 

 

Možno je prikazati tudi razdelitev zneska po skladih za naročila, ki smo jih 

poiskali in izbrali. Označimo razred Naročilo in izberemo metodo Razred / 

Prikaži razdelitev zneska naročil po skladih. Odpre se iskalnik Iskanje – 

Naročilo. Poiščemo in izberemo naročila, za katera želimo pripraviti pregled. 

Prikaz razdelitve zneska po skladih je možno tudi izpisati na tiskalnik. 

Označimo razred Naročilo in izberemo metodo Razred / Pošlji. Odpre se 

iskalnik Iskanje – Naročilo. Poiščemo in izberemo naročila, za katera želimo 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 

Postopek 
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izpisati prikaz. V oknu za izbiro definicije izpisa izberemo Razdelitev zneska 

naročil po skladih. 

3.2.7 Brisanje naročila 

Naročilo in postavke naročila lahko brišemo, dokler naročila nismo izstavili in 

poslali dobavitelju. 

 

Brišemo lahko samo naročila s statusom evidentirano. Preden lahko zbrišemo 

naročilo, moramo zbrisati postavke naročila. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Naročilo. 

3. Označimo postavko in kliknemo gumb Zbriši. 

Postavka se zbriše iz naročila. 

 

Opozorilo:  

Pri brisanju postavke iz naročila se postavka ne zbriše iz baze podatkov. Za 

brisanje postavke iz baze podatkov gl. pogl. 3.1.3. 

V inicializacijski datoteki knjižnice je možno nastaviti parameter, ki 

omogoča, da se pri brisanju postavke iz naročila postavka zbriše tudi iz 

baze podatkov. 

 

4. Ponovimo 3. točko za vse postavke naročila. 

5. Naročilo brez postavk shranimo. 

6. Izberemo metodo Objekt / Zbriši. 

 

Postavka naročila 

 evidentirano 
 

Izvod 

 evidentirano 

3.2.8 Izstavitev in pošiljanje naročila 

Pri izstavitvi naročila se najprej kot datum izstavitve programsko zabeleži 

tekoči datum. Nato glede na izbrani način pošiljanja naročilo izpišemo na 

tiskalnik ali pošljemo dobavitelju po e-pošti. 

V skladih, ki smo jih določili pri postavkah naročila, se rezervirajo denarna 

sredstva: poveča se znesek v naročilih in zmanjša razpoložljivi znesek sklada. 

Status po brisanju 

naročila 

Pogoj  

Postopek 
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Če pri postavkah naročila skladi niso določeni, se znesek naročila knjiži v sklad 

z nerazporejenimi sredstvi z oznako NS. 

Za vsako postavko naročila nastane toliko polj 996, kot je število naročenih 

izvodov. 

 

Naročilo ima določenega dobavitelja in naslov pošiljanja ter vpisane postavke. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

Pripravljena naročila lahko poiščemo tudi v razredu Neizstavljene listine. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

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

Predvideni datum dobave se izračuna tako, da se datumu izstavitve naročila 

prištejejo dnevi do roka dobave. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega naročilo pošljemo 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

 

Za vsak naročen izvod se pripravi novo polje 996 z naslednjimi podatki: 

 k "Podlokacija (d\l)" se prenese oznaka oddelka knjižnice 

 k "Interna oznaka (d\i)" se prenese interna oznaka 

 "Status (q)" dobi vrednost 1 – naročeno 

 k "Datum statusa (t)" se prenese datum izstavitve 

 "Način nabave (v)" dobi vrednost a – nakup 

 k "Namen nabave (w)" se prenese namen nabave  

 k "Naročilo (x)" se preneseta številka in datum naročila 

 k "Dobavitelj (2)" se prenese oznaka dobavitelja 

 

Naročilo 

 izstavljeno 

 pričakovano (Status prejema) 
 

Postavka naročila 

 naročeno 
 

Izvod 

 naročeno 
 

Polje 996 

 1 – naročeno 
 

Izstavimo lahko vsa pripravljena naročila hkrati. Označimo razred Naročilo in 

izberemo metodo Razred / Izstavi in pošlji. V seznamu izberemo naročila, ki 

jih želimo izstaviti in poslati. 

Pogoj 

Možnosti ... 

Postopek 

Status po izstavitvi in 

pošiljanju naročila 



COBISS COBISS3/Nabava  

 

© IZUM, februar 2012 3.2-13 

 

Po prejemu naročenega gradiva vnesemo dobavnico. 

3.2.8.1 Izstavitev in pošiljanje naročila z ogledno 

dobavnico 

Naročilo na osnovi prejete ogledne dobavnice (vrsta naročila je naročilo z 

ogledno dob.) sicer izstavimo, vendar ga ponavadi dobavitelju ne pošljemo. V 

tem primeru akviziter odnese svojo izpolnjeno ogledno dobavnico in knjige, ki 

jih nismo naročili. 

Če pa naročilo pošljemo na destinacije, se pripravi obrazec Naročilo, kjer so 

količine prikazane v enaki obliki kot v ogledni dobavnici. Npr. 1+5 pomeni, da 

ogledni izvod v knjižnici že imamo, dodatno pa naročamo še 5 izvodov. 

Postopek izstavitve in pošiljanja je enak kot pri drugih vrstah naročil. 

Takoj po izstavitvi se za to naročilo programsko pripravi tudi dobavnica. 

Postavke naročila se prenesejo v dobavnico, kjer je pri vsaki postavki vpisan en 

izvod gradiva (gl. pogl. 3.4). 

3.2.8.2 Pošiljanje EDI-naročila 

Izmenjavo elektronskih dokumentov ureja standard UN/EDIFACT (United 

Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 

Transport).  Dobavitelju lahko pošljemo EDI-naročilo, oblikovano na osnovi 

tega standarda. 

Pred pošiljanem EDI-naročil mora knjižnica: 

 pridobiti številko GLN (globalno lokacijsko številko), s katero se 

označujejo pravne, fizične in funkcionalne enote 

 posredovati številko GLN, da jo IZUM vnese v inicializacijsko 

datoteko 

 vpisati dobaviteljevo številko GLN v bazo podatkov o partnerjih; 

vzdrževanje podatkov o partnerjih je opisano v priročniku 

COBISS3/Upravljanje aplikacij; gl. pogl. 3.1.2.3 

 

Vse postavke naročila morajo imeti določeno številko ISBN. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pošlji EDI-naročilo. 

Datum pošiljanja EDI-naročila se vpiše med podatke o naročilu k 

"Opomba". 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega naročilo pošljemo 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

Kako naprej ... 

Postopek 

Pogoj 
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3.2.9 Dodajanje postavke za prilogo 

Za vsak izvod gradiva so podatki o zalogi vpisani v enem polju 996. Če pa smo 

naročili in prejeli komplet, ki v segmentu COBISS3/Nabava predstavlja en 

izvod, v segmentu COBISS3/Zaloga pa ga bomo inventarizirali v več poljih 

996, lahko za dodatno polje 996 dodamo v izstavljeno naročilo novo postavko.  

 

Naročilo ima status izstavljeno. Pri postavki naročila še niso vpisani prejeti 

izvodi. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. V seznamu objektov, ki so povezani z naročilom, izberemo postavko 

naročila. 

3. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj postavko za prilogo. 

 

V naročilo se doda postavka, ki ima določeno isto gradivo in porazdelitev 

izvodov kot osnovna postavka. Cena se pri dodani postavki ne kopira iz 

osnovne postavke. Če je v dodani postavki COBISS.SI-ID enak, kot v osnovni 

postavki, je dodana postavka vedno modre barve (razen, kadar je COBISS.SI-

ID enak 0). 

 

Postavko za prilogo lahko dodamo tudi v urejevalniku Postavka naročila z 

gumbom Kopiraj postavko. 

3.2.10 Razdelitev postavke naročila na dve 

postavki in prenos zaloge 

Ko knjižnica naroči gradivo pri dobavitelju, včasih prejme nekaj izvodov 

naročenega gradiva druge izdaje. V tem primeru je treba postavko naročila 

razdeliti na dve postavki in prenesti del zaloge na drugo gradivo (v okolju 

COBISS2 se podatki o zalogi prenesejo v drug bibliografski zapis). Če smo za 

naročilo že zaključili dobavnico in plačali račun, se z razdelitvijo postavke 

naročila razdeli tudi postavka dobavnice in računa. 

Postopek je opisan v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 10.1.1. 

3.2.11 Naročanje monografskih publikacij v več 

kosih 

Priprava naročila za monografsko publikacijo v več kosih poteka enako kot pri 

drugih vrstah naročil. Pri postavki naročila moramo izbrati vrednost mon. 

publikacija v več kosih. 

Pri postavki naročila za monografsko publikacijo v več kosih ne priporočamo 

vnosa cene. Rezervacija in sprostitev denarnih sredstev namreč ne bi odražala 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 
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pravega stanja. Spremljamo samo plačila računov za posamezne kose 

monografske publikacije. 

 

Opozorilo: 

Pri monografskih publikacijah v več kosih ni možno vpisati avansa. 

 

Posameznih kosov monografske publikacije ne moremo preklicati. Preklic 

postavke naročila pomeni preklic naročila za vse kose monografske 

publikacije, razen za tiste, ki smo jih že prejeli. 

Prejem in plačilo posameznega kosa potekata enako kot pri običajnih 

monografskih publikacijah. Zaradi prejemanja posameznih kosov je pri 

postavki naročila možen večkratni vpis dobavnice in računa. 

 

Opozorilo: 

Pri monografskih publikacijah v več kosih mora biti pred zaključitvijo 

dobavnice ali postavke dobavnice pri gradivu določen COBISS.SI-ID in s tem 

vzpostavljena povezava z bibliografskim zapisom. 

 

Tudi reklamiranje nedospetja in prejetega kosa poteka enako kot pri običajni 

monografski publikaciji. 

Po prejemu zadnjega kosa monografske publikacije v več kosih zaključimo 

prejemanje pri postavki naročila. Postavko naročila lahko ponovno odpremo in 

s tem omogočimo nadaljnje prejemanje publikacije. 

Včasih se šele po zaključenem nabavnem postopku izkaže, da je običajna 

monografska publikacija pravzaprav monografska publikacija v več kosih. V 

tem primeru lahko pri zaključeni postavki naročila spremenimo vrsto gradiva iz 

običajne monografske publikacije v monografsko publikacijo v več kosih. 

 

Opozorilo: 

Monografskih publikacij v več kosih ni možno pošiljati v zameno. 

3.2.11.1 Zaključitev prejemanja monografske publikacije 

v več kosih 

Ko prejmemo vse kose monografske publikacije, pri postavki naročila 

zaključimo prejemanje publikacije. 

 

Vrsta gradiva pri postavki naročila je mon. publikacija v več kosih. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi prejemanje mon. publikacije v več 

kosih. 

 

 

 

 

Postopek 

  

  

Pogoj 
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Postavka naročila 

 prejeto 
 

Izvod 

 prejeto 

3.2.11.2 Sprememba statusa pri postavki naročila 

Status prejeto pri postavki naročila za monografsko publikacijo v več kosih 

lahko povrnemo v status naročeno in tako omogočimo prejemanje posameznih 

kosov. 

 

Vrsta gradiva je mon. publikacija v več kosih. Postavka naročila ima status 

prejeto. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni status postavke za mon. publ. v več 

kosih. 

 

Postavka naročila 

 naročeno 
 

Izvod 

 v obdelavi 

3.2.11.3 Sprememba vrste gradiva 

Včasih se šele po zaključenem nabavnem postopku izkaže, da je običajna 

monografska publikacija pravzaprav monografska publikacija v več kosih. V 

tem primeru lahko pri zaključeni postavki naročila spremenimo vrsto gradiva iz 

običajne monografske publikacije v monografsko publikacijo v več kosih. 

Status pri postavki naročila se spremeni v naročeno. 

 

Vrsta gradiva je monografska publikacija. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni v mon. publikacijo v več kosih. 

 

Vrsta gradiva se spremeni iz monografska publikacija v mon. publikacija v več 

kosih. 

Status po zaključitvi 

prejemanja 

monografske 

publikacije v več 

kosih 

Pogoj 

Status po spremembi 

statusa pri postavki 

naročila 

Pogoj 

Postopek 

Postopek 
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3.2.12 Naročanje posameznih enot knjižne zbirke 

Naročilo za knjižno zbirko pripravimo v segmentu COBISS3/Serijske 

publikacije, posamezne enote knjižne zbirke pa naročamo, prejemamo in 

plačujemo v segmentu COBISS3/Nabava. 

Postopki naročanja, prejemanja in plačevanja enot knjižne zbirke se ne 

razlikujejo od postopkov nabave običajnih monografskih publikacij. 

Pri pripravi naročila za posamezno enoto knjižne zbirke je treba pri postavki 

naročila izbrati vrsto enota knjižne zbirke. Pri postavki naročila določimo preko 

gumba Naročilo knjižne zbirke tudi povezavo z naročilom knjižne zbirke. 

Tako je pri postavki naročila za knjižno zbirko v segmentu COBISS3/Serijske 

publikacije zagotovljen pregled nad naročanjem, prejemanjem in plačevanjem 

posameznih enot, ki se odvija v segmentu COBISS3/Nabava. 

3.2.13 Preklic naročila 

Preklice naročil pripravljamo v razredu Naročilo ali Postavka naročila. 

Osnova za pripravo preklica naročila je lahko: 

 nepričakovan prejem gradiva iz zamene, dar, subvencionirano gradivo 

itd. 

 ugotovitev, da kljub reklamiranju dobavitelj ne pošlje gradiva 

 dobaviteljevo obvestilo, da gradiva ne more dobaviti 
 

Preklic naročila lahko pripravimo za:  

 naročilo v celoti 

 vse izvode postavke  

 posamezne izvode postavke  
 

Naročeno postavko naročila lahko tudi prenaročimo, tj. prenesemo v drugo 

pripravljeno naročilo ali novo naročilo. Pri tem se za postavko naročila pripravi 

preklic vseh naročenih izvodov. 

Po pripravi izstavimo preklic naročila. Do izstavitve preklica naročila se 

novopreklicane postavke za istega dobavitelja dodajajo v pripravljeni preklic 

naročila. 

V skladih, določenih pri postavkah naročila, se zmanjša znesek v naročilih in 

poveča razpoložljivi znesek, in to v višini zneska preklicanih izvodov. Če smo 

preklicali naročilo, za katerega smo plačali avans, se avans prišteje k znesku 

dosedanjih preplačil pri dobavitelju, in sicer razdeljen po skladih, določenih v 

postavkah avansa. 

Ob pripravi preklica naročila se polja 996, ki pripadajo izvodom, za katere smo 

pripravili preklic, zbrišejo. Ob razveljavitvi preklica naročila se za izvode, za 

katere smo razveljavili preklic, polja 996 ponovno kreirajo. 
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3.2.13.1 Priprava preklica naročila 

Pri dobavitelju lahko prekličemo naročilo, ki smo ga že izstavili in poslali 

dobavitelju. 

 

Prekličemo lahko naročila s statusom izstavljeno. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi preklic naročila. 

Odpre se urejevalnik Preklic naročila, kjer se v seznamu postavk izpišejo 

vse postavke za tega dobavitelja, ki so doslej že bile določene za preklic, a 

zanje preklic še ni bil izstavljen. Med postavkami so tudi postavke naročila, 

ki smo ga pravkar preklicali. 

Podatkov o dobavitelju, ki se privzamejo iz naročila, ne moremo 

spremeniti. 

3. Način pošiljanja in jezik preklica naročila 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 v preklicu naročila, kliknemo gumb Op. v 

preklicu. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

6. Shranimo podatke. 

 

Preklicu naročila se dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. Preklici naročil 

se namreč številčijo samodejno v skladu z nastavitvijo števca preklicev naročil 

(gl. pogl. 11.3). 

Pri postavkah naročila se število naročenih izvodov zbriše in se število 

preklicanih izvodov temu ustrezno poveča. 

Pri izvodih, za katere smo pripravili preklic naročila, se pripadajoča polja 996 

zbrišejo. 

 

Naročilo 

 preklicano 
 

Postavka naročila 

 preklicano 
 

Izvod 

 preklicano 
 

Preklic naročila 

 evidentirano 
 

Pogoj 

Status po pripravi 

preklica naročila 

Postopek 
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Preklic naročila izstavimo in pošljemo dobavitelju. 

3.2.13.2 Priprava preklica pri postavki naročila 

Pri postavki naročila lahko prekličemo naročilo za vse izvode ali samo za 

določene izvode. 

 

Prekličemo lahko postavke naročila s statusom naročeno. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi preklic postavke. 

Odpre se okno Seznam. Naročeni izvodi so v seznamu "Izbrano". 

3. Izvod, za katerega ne želimo preklicati naročila, označimo v seznamu 

"Izbrano" in z gumbom Odstrani prenesemo v seznam "Neizbrano". 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik Preklic naročila, kjer se v seznamu postavk izpišejo 

vse postavke za tega dobavitelja, ki so doslej že bile določene za preklic, a 

ta zanje še ni bil izstavljen. Med postavkami je tudi postavka naročila, ki 

smo jo pravkar preklicali. 

Podatkov o dobavitelju, ki se privzamejo iz naročila, ne moremo 

spremeniti. 

5. Način pošiljanja in jezik preklica naročila se privzameta iz baze podatkov o 

partnerjih. Vrednosti lahko spremenimo. 

6. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

7. Za vnos opombe, ki se izpiše v preklicu naročila, kliknemo gumb Op. v 

preklicu. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

8. Shranimo podatke. 

 

Preklicu naročila se dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. Preklici naročil 

se namreč številčijo samodejno v skladu z nastavitvijo števca preklicev naročil 

(gl. pogl. 11.3). 

Pri postavki naročila se število naročenih izvodov zmanjša za število 

preklicanih izvodov. 

Pri "Štev. preklicanih izvodov" je zapisano skupno število vseh doslej že 

preklicanih izvodov. Zgodovina vseh preklicev je razvidna iz seznama 

dogodkov. 

Pri izvodih, za katere smo pripravili preklic naročila, se pripadajoča polja 996 

zbrišejo. 

 

 

Kako naprej ... 

Pogoj 

Postopek 
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Naročilo 

 delno preklicano 
 

Postavka naročila 

 preklicano: če smo preklicali naročilo za vse izvode 

 naročeno: če smo preklicali naročilo samo za nekatere izvode 
 

Izvod 

 preklicano: če smo za izvod preklicali naročilo 

 naročeno: če za izvod naročila nismo preklicali 
 

Preklic naročila 

 evidentirano 
 

Pri postavki naročila, ki smo jo preklicali, lahko vnesemo razlog za preklic, ki 

se izpiše v preklicu naročila. V urejevalniku Postavka naročila kliknemo 

gumb Op. v preklicu ter vnesemo in shranimo besedilo. 

Preklic naročila izstavimo in pošljemo dobavitelju. 

3.2.13.3 Prenos postavke v drugo naročilo (prenaročilo) 

Postavko naročila lahko prenesemo v katero koli drugo že pripravljeno naročilo 

ali novo naročilo. Pri tem se za postavko izvornega naročila pripravi preklic 

vseh naročenih izvodov. 

 

Postavka naročila ima status naročeno. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. V seznamu objektov, ki so povezani z naročilom, izberemo postavko, ki jo 

želimo prenesti. Izberemo lahko več postavk hkrati. 

3. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v naročilo/prenesi v drugo naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo, kjer lahko izbiramo samo med 

evidentiranimi naročili. Če je pri postavki določen tudi dobavitelj, je 

iskanje omejeno na naročila pri izbranem dobavitelju. Iskalno zahtevo 

lahko spremenimo. 

4. Poiščemo in izberemo naročilo, v katero želimo prenesti postavko. Če 

želimo prenesti postavko v novo naročilo, zapremo iskalnik s klikom na 

gumb Zapri. 

Odpre se urejevalnik Preklic naročila.  

5. Pripravimo preklic naročila, kot je opisano pri postopkih za pripravo 

preklica naročila ali preklica postavke naročila. 

Postavka se prenese v izbrano naročilo, za katero se odpre urejevalnik 

Naročilo. 

6. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

Postopek 

Kako naprej ... 

Možnosti ... 

Status po pripravi 

preklica pri  postavki 

naročila 

Pogoj 



COBISS COBISS3/Nabava  

 

© IZUM, februar 2012 3.2-21 

 

 

Pri izvodih, za katere smo pripravili preklic naročila, se pripadajoča polja 996 

zbrišejo. 

 

Izvorno naročilo 

 delno preklicano 
 

Postavka naročila v izvornem naročilu 

 preklicano 
 

Izvod v izvornem naročilu 

 preklicano 
 

Novo naročilo 

 evidentirano 
 

Postavka naročila v novem naročilu 

 pripravljeno naročilo 
 

Izvod v novem naročilu 

 pripravljeno naročilo 
 

Preklic naročila 

 evidentirano 
 

Preklic naročila izstavimo in pošljemo dobavitelju. 

3.2.13.4 Prenos postavk v drug preklic 

Postavke lahko prenesemo iz pripravljenega preklica naročila v kateri koli drug 

že pripravljen preklic naročila ali nov preklic. 

 

1. V razredu Preklic naročila poiščemo in izberemo preklic naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prenesi postavke. 

Odpre se okno s seznamom pripravljenih preklicev naročil pri tem 

dobavitelju.  

Če za dobavitelja ni pripravljen noben preklic naročila, se okno ne odpre; 

pripravi se nov preklic naročila. 

3. Izberemo preklic naročila in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno s seznamom postavk v izbranem preklicu naročila. 

4. Izberemo postavko (ali več postavk) in kliknemo gumb V redu. 

Odpre se urejevalnik Preklic naročila. 

5. Pripravimo preklic naročila, kot je opisano pri postopkih za pripravo 

preklica naročila ali preklica postavke naročila. 

 

Kako naprej ... 

Status po prenosu 

postavke v drugo 

naročilo 

Postopek 
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Preklic naročila 

 evidentirano 

3.2.13.5 Razveljavitev preklica pri postavki naročila 

Preklic pri postavki naročila lahko razveljavimo, dokler preklica naročila še 

nismo izstavili in poslali dobavitelju. 

 

Postavka naročila ima status preklicano ali naročeno. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razveljavi preklic postavke. 

Odpre se okno Seznam. Preklicani izvodi so v seznamu "Izbrano". 

3. Izvod, za katerega ne želimo razveljaviti preklica naročila, označimo v 

seznamu "Izbrano" in z gumbom Odstrani prenesemo v seznam 

"Neizbrano". 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Pri izvodih, za katere smo razveljavili preklic naročila, se pripadajoča polja 996 

ponovno kreirajo. 

 

Naročilo 

 izstavljeno: če naročilo nima preklicanih postavk 

 delno preklicano: če je preklicanih nekaj postavk naročila 
 

Postavka naročila 

 naročeno 
 

Izvod 

 naročeno 

3.2.13.6 Evidentiranje razprodanega gradiva 

Če smo prejeli sporočilo od dobavitelja, da je gradivo razprodano, lahko 

podatke o razprodanem gradivu vpišemo pri postavki naročila. Pred 

evidentiranjem razprodanega gradiva moramo preklicati postavko naročila. 

 

Postavka naročila ima status preklicano ali preklic izstavljen. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila.  

2. Izberemo metodo Objekt / Označi gradivo kot razprodano. 

 

 

 

 

 

Status po prenosu 

postavk v drug 

preklic 

Pogoj 

Postopek 

Pogoj 

Status po razveljavitvi 

preklica pri postavki 

naročila 

Postopek 
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Postavka naročila 

 razprodano 

 

3.2.13.7 Izstavitev in pošiljanje preklica naročila 

Pred izstavitvijo lahko preklic naročila še uredimo, npr. vpišemo opombo, ki se 

izpiše v preklicu naročila, ali spremenimo način pošiljanja. 

Pri izstavitvi preklica naročila se najprej kot datum izstavitve zabeleži tekoči 

datum. Nato glede na izbrani način pošiljanja preklic naročila izpišemo na 

tiskalnik ali pošljemo dobavitelju po e-pošti. 

 

Preklic naročila ima določenega dobavitelja in naslov pošiljanja ter vpisane 

postavke. 

 

1. V razredu Preklic naročila poiščemo in izberemo preklic naročila. 

Vsi pripravljeni preklici naročil so tudi v razredu Neizstavljene listine. 

2. Izberemo metodo Objekt / Izstavi in pošlji. 

Tekoči datum se prenese med podatke o preklicu naročila k "Izstavljeno". 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega preklic naročila 

pošljemo na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je 

opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

 

Naročilo 

 preklicano: če smo preklicali naročilo v celoti 

 delno preklicano: če smo preklicali nekatere od postavk naročila 
 

Postavka naročila 

 preklic izstavljen: če smo preklicali naročilo za vse izvode 

 naročeno: če smo preklicali naročilo samo za nekatere izvode 
 

Izvod 

 preklicano: če smo za izvod preklicali naročilo 

 naročeno: če za izvod naročila nismo preklicali 
 

Preklic naročila 

 izstavljeno 
 

Izstavimo lahko vse pripravljene preklice naročil hkrati. Označimo razred 

Preklic naročila in izberemo metodo Razred / Izstavi in pošlji. 
Možnosti ... 

Pogoj 

Status po izstavitvi in 

pošiljanju preklica 

naročila 

 

Status po 

evidentiranju 

razprodanega 

gradiva 

Postopek 
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3.2.14 Vnos dobaviteljevega obvestila 

Ko naročilo pošljemo, lahko od dobavitelja prejmemo obvestilo o statusu 

postavke naročila, npr.: vaše naročilo je zabeleženo, gradivo je razprodano, 

gradivo še ni izšlo ipd. Poiščemo postavko naročila in zabeležimo prejeto 

obvestilo. V skladu s prejetim obvestilom lahko spremenimo rok za 

reklamiranje nedospetja ali naročilo prekličemo. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Postavka naročila. 

3. Za vnos obvestila kliknemo gumb Obvestilo dobavitelja. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

4. Vnesemo datum obvestila. 

5. Shranimo podatke. 

 

Postopek 
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3.3 PREDPLAČILO NAROČENEGA GRADIVA 

Pred prejemom gradiva lahko prejmemo od dobavitelja avansni račun, 

predračun, ponudbo ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila. 

Na osnovi prejetega dokumenta plačamo dobavitelju predplačilo ali t. i. avans. 

Najprej vpišemo podatke o avansu. 

Prejeti dokument, na osnovi katerega nakažemo dobavitelju avans, lahko 

reklamiramo. Reklamiramo lahko celoten dokument ali le posamezno 

postavko. 

Po Zakonu o davku na dodano vrednost ima davčni zavezanec, ki opravlja 

deloma oproščen, deloma pa obdavčljiv promet blaga in storitev, pravico do 

odbitka vstopnega DDV le v delu, ki se nanaša na obdavčljiv promet. Odbitni 

delež vstopnega DDV vpišemo med podatke o domači knjižnici. Podatek lahko 

prenesemo na vsak novoevidentiran avans. 

Avans zaključimo. Pošljemo ga v računovodstvo in vpišemo datum pošiljanja. 

Ko iz računovodstva sporočijo, da je avans plačan, vpišemo datum plačila. 

Podatki o avansu se vpišejo med podatke o zalogi. 

V skladih, določenih pri postavkah naročila, se zmanjša znesek v naročilih, v 

skladih, določenih pri postavkah avansa, pa se poveča znesek za plačila. Če je 

pri avansu določen odbitni delež vstopnega DDV, je od zneska za plačila odštet 

odbitni znesek vstopnega DDV. 

3.3.1 Vnos avansa 

Na osnovi prejetega dokumenta za plačilo avansa ali podatkov o gradivu 

poiščemo naročilo in vnesemo najprej splošne podatke o avansu, nato pa še 

postavke avansa. 

Pri avansu označimo, da želimo pri reklamacijah upoštevati razliko med ceno 

iz prejetega dokumenta za plačilo avansa in ceno iz naročila. Vpišemo tudi 

opombo, ki se nanaša na reklamiranje. Ti podatki so osnova za reklamiranje 

prejetega dokumenta. 

 

Naročilo ima status izstavljeno. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši avans. 

Odpre se urejevalnik Avans. Iz naročila se prenese podatek o dobavitelju, 

ki ga ne moremo spremeniti.  

3. Vnesemo splošne podatke o avansu (gl. pogl. 3.3.1.1). 

4. Uredimo podatke o postavki (ali več postavkah) avansa (gl. pogl. 3.3.1.2). 

Postopek 

Pogoj 
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5. Kliknemo zavihek Znesek in posredni str. 

Vrednost avansa se izračunava hkrati z vnosom cene pri postavkah avansa 

(gl. tudi pogl. 3.2.1.2.3). 

6. Pri posrednih stroških lahko vnesemo izravnavo (gl. pogl. 3.5.1.3). 

7. Shranimo podatke. 

 

Avansu se dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. Avansi se namreč 

številčijo samodejno v skladu z nastavitvijo števca avansov (gl. pogl. 11.3). 

Avans 

 evidentirano 
 

 

Če želimo pri avansu evidentirati odbitni delež vstopnega DDV, izberemo 

metodo Objekt / Prenesi ali zbriši odbitni delež vstop. DDV. Pri tem se 

podatek prenese iz razreda Domača knjižnica. Odbitni delež vstop. DDV 

lahko tudi zbrišemo iz avansa. 

 

Avans zaključimo. 

3.3.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o avansu vnašamo v urejevalniku Avans. 

 

1. Pri "Refer. dokument" vnesemo številko prejetega dokumenta, npr. 

predračuna, povabila k plačilu itd. 

2. Pri "Datum refer. dokumenta" vnesemo datum prejetega dokumenta. 

3. Pri "Dodatna oznaka" lahko vpišemo dodatno interno oznako dokumenta. 

4. Vnesemo datum zapadlosti avansa v plačilo.   

5. Če želimo pri dobavitelju reklamirati prejeti dokument za plačilo avansa v 

celoti, vnesemo razlog za reklamiranje, ki se izpiše v reklamaciji. 

Kliknemo gumb Op. v reklamaciji. V okno za vnos opombe vnesemo 

besedilo in ga shranimo. 

Način pošiljanja reklamacije in jezik, v katerem se bo reklamacija izpisala, 

se privzameta iz baze podatkov o partnerjih. Vrednosti lahko spremenimo. 

6. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

3.3.1.2 Vnos postavke 

Podatke o postavki avansa vnašamo v urejevalniku Postavka avansa. 

 

1. V urejevalniku Avans označimo postavko avansa. 

Status po vnosu 

avansa 

Kako naprej ... 

Postopek 

Postopek 

Možnosti ... 
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2. Kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se urejevalnik Postavka avansa.  

Bibliografskih podatkov o gradivu in podatka o številu izvodov ne moremo 

spremeniti. 

3. Če želimo, da se pri reklamacijah upošteva razlika med ceno pri postavki 

avansa in ceno pri postavki naročila (ceno, dogovorjeno z dobaviteljem), 

označimo potrditveno polje "Preveri ceno iz naročila". Postavka se izpiše v 

reklamaciji. 

4. Vpišemo lahko razlog za reklamiranje, ki se izpiše v reklamaciji. Kliknemo 

gumb Op. v reklamaciji. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

5. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

6. Preverimo podatke o skladih in odstotkih financiranja za posamezne izvode 

in jih po potrebi spremenimo (gl. pogl. 3.2.1.2.1). 

7. Kliknemo zavihek Cena. 

Preverimo in po potrebi dopolnimo še podatke o ceni pri postavki avansa 

(gl. pogl. 3.2.1.2.3). 

8. Shranimo podatke. 

 

Če bomo plačali avans za posamezno postavko naročila, zbrišemo preostale 

postavke avansa: v urejevalniku Avans označimo postavko in kliknemo gumb 

Zbriši. 

3.3.2 Zaključitev avansa 

Po vnosu avans zaključimo. 

Če so izpolnjeni pogoji za reklamiranje, avansa ne moremo zaključiti, ampak 

moramo za reklamirane postavke ali za avans v celoti pripraviti reklamacijo 

(gl. pogl. 9.1). 

Po rešitvi reklamacije zbrišemo pri avansu razloge za reklamiranje in avans 

zaključimo. 

 

Avans ima status evidentirano. 

 

1. V razredu Avans poiščemo in izberemo avans. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi/pripravi reklamacijo. 

 

Avans 

 zaključeno 
 

Evidentiramo pošiljanje avansa v računovodstvo. Kako naprej ...  

Pogoj 

Status po zaključitvi 

avansa 

Postopek 

Možnosti ... 
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3.3.3 Evidentiranje pošiljanja avansa v 

računovodstvo 

Ko avans preverimo, vnesemo in zaključimo, ga pošljemo v računovodstvo. 

Vpišemo datum pošiljanja avansa v računovodstvo. 

 

Avans ima status zaključeno. 

 

1. V razredu Avans poiščemo in izberemo avans. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši pošiljanje v računovodstvo. 

Odpre se okno za vpis datuma pošiljanja avansa v računovodstvo. Pri 

"Datum pošiljanja" program ponudi tekoči datum, ki ga lahko spremenimo. 

Kliknemo gumb V redu. 

 

Avans 

 poslano v računovodstvo 
 

 

 

Evidentiramo plačilo avansa. 

3.3.4 Vnos plačila avansa 

Ko iz računovodstva sporočijo, da je avans plačan, vpišemo datum plačila. 

V skladih, določenih pri postavkah naročila, se zmanjša znesek v naročilih. Če 

z avansom plačamo samo del gradiva, ki ga imamo naročenega z enim 

naročilom, se v skladih zmanjša znesek v naročilih samo za tisti del gradiva, ki 

smo ga plačali z avansom. Pri podatkih o naročilu se postavi oznaka, da so 

rezervirana sredstva sproščena. 

V skladih, določenih pri postavkah avansa (skladi so lahko isti kot pri 

naročilu), se poveča znesek za plačila. 

Če pri postavkah avansa skladi niso določeni, se znesek avansa knjiži v sklad z 

nerazporejenimi sredstvi z oznako NS. 

Če smo v avans prenesli odbitni delež vstopnega DDV, se znesek za plačila v 

skladu zmanjša za odbitni znesek vstopnega DDV. V vknjižbi vrste "plačilo 

avansa" sta prikazana oba zneska: znesek plačila, ki je zmanjšan za odbitni 

znesek vstopnega DDV, in odbitni znesek vstopnega DDV. 

Podatki o avansu se vpišejo med podatke o zalogi. 

 

Avans ima status poslano v računovodstvo. 

 

1. V razredu Avans poiščemo in izberemo avans. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši plačilo. 

Kako naprej ...  

Pogoj  

Status po 

evidentiranju 

pošiljanja avansa v 

računovodstvo 

Pogoj  

Postopek 

Postopek 
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3.4.6 Obvestilo predlagatelju o prispelem 

gradivu 

Po inventarizaciji gradiva lahko obvestimo predlagatelje o tem, da je gradivo 

prispelo. Obvestila predlagateljem pripravljamo v razredu Novosti. Novosti so 

opisane v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 12. 

Pri pošiljanju obvestila se pri predlagatelju zabeleži, kdaj je bilo obvestilo 

poslano. 

 

1. Označimo razred Novosti. 

2. Izberemo metodo Razred / Pripravi obvestila predlagateljem o 

prispelem gradivu. 

Pripravijo se obvestila o prispelem gradivu, zbrana po predlagateljih. O 

gradivu se obvešča takrat, ko ima polje 996 določeno inventarno številko in 

nima statusa, kar pomeni, da je gradivo prosto za izposojo. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo obvestila 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

3.4.7 Razdelitev dobavnice na dve dobavnici 

Dobavnico lahko razdelimo na dve dobavnici tako, da prenesemo postavko ali 

več postavk iz ene dobavnice v drugo. Postopek izvedemo predvsem takrat, ko 

za eno dobavnico prejmemo dva računa. 

 

Dobavnica je zaključena. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve dobavnici. 

Odpre se okno Seznam. 

3. Postavko dobavnice, ki jo želimo prenesti v drugo dobavnico, označimo v 

seznamu "Neizbrano" in z gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano". 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Kreira se nova dobavnica z izbranimi postavkami. 

3.4.8 Oblikovanje kompletov in izpis nalepk 

Oblikovanje posameznega kompleta je opisano v priročniku COBISS3/Zaloga, 

gl. pogl. 6.10.  

Postopek 

Postopek 

Pogoj  
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Za novo gradivo je možno komplete oblikovati tudi pri postavkah dobavnice. 

Kompleti se pri tem oblikujejo programsko za vse izvode v postavkah, ki smo 

jih izbrali. Če želimo v tako oblikovane komplete dodati (ali izločiti) še kakšno 

enoto, moramo nadalje urejati vsak komplet posamezno. 

Postopek oblikovanja kompletov začnemo pri tisti postavki dobavnice, katere 

izvodi bodo predstavljali vodilne enote kompletov. 

 

Izvodi ne smejo biti del kompletov. Dobavnica mora imeti več kot eno 

postavko. Pri postavkah dobavnice, kjer želimo oblikovati komplete: 

 morajo imeti vsa polja 996 inventarno številko 

 vrstni red polj 996 mora biti enak glede na vpisano podlokacijo 

 v vseh postavkah mora biti enako število izvodov 
 

 

1. V razredu Postavka prejema poiščemo in izberemo postavko dobavnice, 

katere izvodi bodo predstavljali vodilne enote kompletov. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplete. 

Odpre se okno Seznam postavk dobavnic. 

3. Izberemo postavko ali več postavk dobavnice, katerih izvodi predstavljajo 

preostale enote kompletov. Pri tem lahko izberemo tudi tiste postavke, ki so 

povezane z drugimi bibliografskimi zapisi. 

Program oblikuje komplete za vse izvode v postavkah. Polja 996 za prve 

izvode v postavkah so povezana v prvi komplet, za druge izvode v drugi 

komplet itd.; če imajo postavke po deset izvodov, bo kompletov deset. 

4. Odpre se okno za izpis nalepk, in sicer najprej nalepke za vse enote prvega 

kompleta, zatem za enote drugega kompleta itd. Izpisovanje nalepk je 

opisano v priročniku COBISS3/Zaloga, gl. pogl. 7.2. 

 

3.4.8.1 Brisanje ali sprememba statusa pri enotah 

kompleta 

Če pri inventarizaciji izvodov in pred oblikovanjem kompletov nismo zbrisali 

statusa v podpoljih 996q, ga zbrišemo pred predajo kompleta na police. Pred 

brisanjem lahko status spremenimo še v 4 – v reviziji ali 14 – drugo, če ima 

knjižnica tako organiziran postopek obdelave. Nabor statusov, ki jih knjižnica 

uporablja pri nabavi in obdelavi gradiva pred brisanjem statusa, je treba 

določiti z nastavitvijo parametra v inicializacijski datoteki. Izbiramo lahko med 

statusi: 2 – v obdelavi, 4 – v reviziji in 14 – drugo.   

Status spremenimo v oknu za oblikovanje kompleta. V oknu se možnost za 

spremembo statusa pojavi le, če imajo enote kompleta v podpolju 996q enega 

od statusov, določenih v inicializacijski datoteki. 

 

Polja 996 so povezana v komplet in imajo enega od statusov, določenega v 

inicializacijski datoteki.  

 

Postopek 

Pogoj  

Pogoj  
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1. V razredu Polje 996/997 poiščemo in izberemo polje 996 za katero koli 

enoto kompleta. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplet. 

Odpre se okno Oblikovanje kompleta. 

Okno se odpre tudi kadar pri metodi Razred / Spremeni podatke: q, e\E, 

e\D, r, u ali p, e\E, e\D, r, u ali p odčitamo ali vpišemo inventarno številko 

katere koli enote kompleta in kadar pri metodi Spremeni status v poljih 

996/997; iz 2, 4, 14 ali prazno v 4, 9, 14 ali prazno izberemo katero koli 

enoto kompleta. 

3. Izberemo status. Izbiramo lahko med statusi iz inicializacijske datoteke in 

statusom prazno (brisanje statusa). 

Enot kompleta ne označujemo. 

4. Kliknemo gumb Sprem. status.  

Status se spremeni pri vseh enotah v kompletu. 

Če smo zbrisali status, v oknu ni več možnosti za spremembo statusa.   

5. Zapremo okno. 

 

Postopek 
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3.5 PLAČILO PREJETEGA GRADIVA 

Račun za prejeto gradivo prejmemo skupaj z dobavnico in gradivom ali 

kasneje. Račun lahko prejmemo za eno dobavnico ali za več dobavnic skupaj. 

Vpišemo ga lahko na osnovi evidentirane ali zaključene dobavnice. 

Če prejmemo od dobavitelja en izvod zastonj, preostale pa moramo plačati, 

lahko razdelimo postavko dobavnice ali računa na dve postavki. Pri postavki za 

izvod, ki smo ga dobili zastonj, vpišemo ceno in 100-odstotni popust. 

Račun lahko reklamiramo. Reklamiramo lahko celoten račun ali le posamezno 

postavko. 

Po Zakonu o davku na dodano vrednost ima davčni zavezanec, ki opravlja 

deloma oproščen, deloma pa obdavčljiv promet blaga in storitev, pravico do 

odbitka vstopnega DDV le v delu, ki se nanaša na obdavčljiv promet. Odbitni 

delež vstopnega DDV vpišemo med podatke o domači knjižnici. Podatek se 

prenese na vsak novoevidentiran račun. 

Račun zaključimo. Pošljemo ga v računovodstvo in vpišemo datum pošiljanja. 

Ko iz računovodstva sporočijo, da je račun plačan, vpišemo datum plačila. 

Podatki o računu se vpišejo med podatke o zalogi. 

V skladih, določenih pri postavkah naročila, se zmanjša znesek v naročilih, v 

skladih, določenih pri postavkah računa, pa se poveča znesek za plačila. Če je 

pri računu določen odbitni delež vstopnega DDV, je od zneska za plačila odštet 

odbitni znesek vstopnega DDV. 

3.5.1 Vnos računa 

Na osnovi prejetega računa ali podatkov o gradivu poiščemo dobavnico in 

vnesemo najprej splošne podatke o računu, nato pa še postavke računa. 

Pri računu označimo, da želimo pri reklamacijah upoštevati razliko med ceno iz 

računa in ceno iz naročila. Vpišemo tudi opombo, ki se nanaša na reklamiranje. 

Ti podatki so osnova za reklamiranje prejetega računa. 

Pri računu vpišemo še posredne stroške nabave, npr. poštnino, manipulativne 

stroške idr. 

 

Dobavnica je lahko evidentirana ali zaključena. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši račun. 

Evidentirana dobavnica se zaključi (gl. pogl. 3.4.4). 

Odpre se urejevalnik Račun. Postavka dobavnice je hkrati tudi postavka 

računa. 

Pogoj 

Postopek 
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3. Vnesemo splošne podatke o računu (gl. pogl. 3.5.1.1). 

4. Uredimo podatke o postavki (ali več postavkah) računa. Ker so to hkrati 

tudi postavke dobavnice, samo preverimo in dopolnimo finančne podatke 

(gl. pogl. 3.5.1.2). 

5. Kliknemo zavihek Znesek in posredni str. 

Vrednost računa se izračunava hkrati z vnosom cene pri postavkah računa 

(gl. pogl. 3.2.1.2.3). 

6. Izmed podatkov o domači knjižnici se prenese odbitni delež vstopnega 

DDV v odstotkih. 

7. Vnesemo posredne stroške nabave, npr. poštnino, manipulativne stroške 

ipd. (gl. pogl. 3.5.1.3). 

8. Shranimo podatke. 

 

Računu se dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. Računi se namreč 

številčijo samodejno v skladu z nastavitvijo števca računov (gl. pogl. 11.3). 

 

Račun 

 evidentirano 
 

Dobavnica 

 račun prejet (Status plačila) 
 

Če po vnosu računa – vendar še pred plačilom le-tega – dobimo iz 

računovodstva sporočilo o spremembi odbitnega deleža vstopnega DDV, ga 

ustrezno spremenimo v razredu Domača knjižnica. V račun pa ga ponovno 

prenesemo z metodo Objekt / Prenesi ali zbriši odbitni delež vstop. DDV. 

Odbitni delež vstop. DDV lahko tudi zbrišemo iz računa. 

Račun zaključimo. 

3.5.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Splošne podatke o računu vnašamo v urejevalniku Račun. 

 

1. Pri "Refer. dokument" vnesemo številko računa. 

2. Pri "Datum refer. dokumenta" vnesemo datum prejetega računa. 

3. Kadar naročeno gradivo prejmemo od enega dobavitelja, račun pa od 

drugega dobavitelja, lahko dobavitelja spremenimo. 

Kliknemo gumb Dobavitelj. Odpre se iskalnik Iskanje – Partner. 

Poiščemo in izberemo ustreznega dobavitelja. 

4. Pri "Dodatna oznaka" lahko vpišemo dodatno interno oznako računa. 

5. Pri "Datum prejema računa" program ponudi tekoči datum. Podatek lahko 

spremenimo. 

Možnosti ...  

Status po vnosu 

računa 

Kako naprej ... 

Postopek 



COBISS COBISS3/Nabava  

 

© IZUM, februar 2012 3.5-3 

 

6. Datum odpreme gradiva se prenese iz dobavnice. Podatek lahko 

spremenimo. 

7. Datum zapadlosti računa v plačilo se izračuna tako, da se datumu odpreme 

prištejejo dnevi do roka plačila. Rok plačila je vpisan pri podatkih o 

dobavitelju in predstavlja čas, v katerem naj bi dobavitelju plačali gradivo 

glede na datum odpreme. Datum zapadlosti računa lahko spremenimo. 

8. Če želimo pri dobavitelju reklamirati račun v celoti, vnesemo razlog za 

reklamiranje, ki se izpiše v reklamaciji za račun. 

Kliknemo gumb Op. v reklamaciji. V okno za vnos opombe vnesemo 

besedilo in ga shranimo. 

 

Primer: 

Pri "Op. v reklamaciji" lahko vpišemo npr. besedilo: Dobavili ste nam 1 

izvod, zaračunali pa ste 3. 

 

Način pošiljanja reklamacije in jezik, v katerem se bo reklamacija izpisala, 

se privzameta iz baze podatkov o partnerjih. Vrednosti lahko spremenimo.   

 

Primer: 

Dobavitelju želimo poslati reklamacijo za račun. Reklamacija bo izpisana v 

angleškem jeziku in poslana po e-pošti. Zato pri "Način pošiljanja 

reklamacije" izberemo vrednost e-pošta, pri "Jezik obrazca" pa vrednost 

angleški. 

 

9. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

10. Če smo prejeli račun za več dobavnic, jih dodamo v račun. 

Kliknemo gumb Nov objekt. Odpre se okno z dobavnicami istega 

dobavitelja, za katere še nismo prejeli računa. Po izbiri dobavnice se 

postavke dobavnice dodajo v račun. 

3.5.1.2 Vnos postavke 

Podatke o postavki računa vnašamo v urejevalniku Postavka 

dobavnice/računa. 

 

1. V urejevalniku Račun označimo postavko računa. 

2. Kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se urejevalnik Postavka dobavnice/računa. 

Bibliografskih podatkov o gradivu in podatkov o številu izvodov ne 

moremo spremeniti. 

3. Če želimo, da se pri reklamacijah upošteva razlika med ceno pri postavki 

računa in ceno pri postavki naročila (ceno, dogovorjeno z dobaviteljem), 

 

 

Postopek 
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označimo potrditveno polje "Preveri ceno iz naročila". Postavka se izpiše v 

reklamaciji za račun. 

4. Vpišemo lahko razlog za reklamiranje, ki se izpiše v reklamaciji za račun. 

Kliknemo gumb Op. v reklamaciji. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

5. Za vnos interne opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

6. Preverimo podatke o skladih in odstotkih financiranja za posamezne izvode 

in jih po potrebi spremenimo (gl. pogl. 3.2.1.2.1). 

7. Kliknemo zavihek Cena. 

Preverimo in po potrebi dopolnimo še podatke o ceni pri postavki računa 

(gl. pogl. 3.2.1.2.3). 

Pri kombiniranih naročilih (skupni abonma), ko z enim računom plačamo 

več publikacij, cena posamezne publikacije pa ni znana, vpišemo pri prvi 

postavki računa skupno ceno, pri preostalih postavkah pa ceno 0,00. 

8. Shranimo podatke. 

3.5.1.3 Vnos posrednih stroškov nabave 

Posredne stroške nabave, npr. poštnino, ki so izkazani na računu, vnašamo v 

urejevalniku Posredni stroški. 

 

1. V urejevalniku Račun kliknemo zavihek Znesek in posredni str. in nato 

gumb Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Posredni stroški. 

2. Pri "Vrsta" izberemo vrsto posrednega stroška, npr. Poštnina. 

3. Vnesemo ceno na enoto mere. 

4. Določimo davčno stopnjo. Iz seznama davčnih stopenj izberemo ustrezno 

vrednost. 

Po vnosu cene in davčne stopnje se izračunajo: vrednost brez DDV in 

popusta, znesek DDV in znesek. 

5. Vnesemo lahko ceno v tuji valuti. Iz seznama valut izberemo ustrezno 

vrednost. 

6. Za vnos opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

7. Shranimo podatke. 

 

Znesek posrednih stroškov se prišteje k znesku računa. 

 

Postopek 
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Če je na računu znesek za plačilo zaokrožen, lahko vnesemo znesek izravnave. 

V urejevalniku Posredni stroški izberemo pri "Vrsta" vrednost Izravnava in 

vnesemo znesek izravnave, npr. 0,01 ali –0,02. 

3.5.2 Razdelitev postavke dobavnice ali računa 

na dve postavki 

Če prejmemo od dobavitelja en izvod zastonj, preostale pa moramo plačati, 

lahko razdelimo postavko dobavnice ali računa na dve postavki. Pri postavki za 

izvod, ki smo ga dobili zastonj, vpišemo ceno in 100-odstotni popust. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. V seznamu objektov, ki so povezani z računom, izberemo postavko 

dobavnice ali računa, ki jo želimo razdeliti na dve postavki. 

3. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve postavki. 

Odpre se okno Seznam. 

4. Izvod, ki ga želimo prenesti k drugi postavki dobavnice ali računa, 

označimo v seznamu "Neizbrano" in z gumbom Dodaj prenesemo v 

seznam "Izbrano". 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Kreira se nova postavka z izbranim izvodom. 

3.5.3 Dodajanje dobavnice v račun 

Če smo prejeli račun za več dobavnic, jih lahko dodamo v račun, dokler računa 

nismo zaključili. 

 

V račun s statusom evidentirano lahko dodamo dobavnico. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj dobavnico. 

Odpre se okno z dobavnicami istega dobavitelja, za katere še nismo prejeli 

računa. 

3. Izberemo dobavnico. Izberemo lahko več dobavnic hkrati. 

Postavke dobavnice se dodajo v račun. 

 

Dobavnice lahko dodamo v račun tudi v urejevalniku Račun. Kliknemo gumb 

Nov objekt, zatem se odpre okno z dobavnicami, za katere še nismo prejeli 

računa. Izberemo dobavnico. Postavke dobavnice se dodajo v račun. 

Možnosti ...  

Postopek 

Postopek 

Možnosti ...  

Pogoj 
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3.5.4 Odstranjevanje dobavnice iz računa 

Dobavnice lahko iz računa odstranimo, dokler računa nismo zaključili. 

 

Dobavnico lahko odstranimo iz računa s statusom evidentirano. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Odstrani dobavnico iz računa. 

Če je v računu samo ena dobavnica, se postavke dobavnice odstranijo iz 

računa. 

Če je v račun uvrščenih več dobavnic, se odpre okno s seznamom 

dobavnic. Po izbiri dobavnice se postavke te dobavnice odstranijo iz 

računa. 

 

Dobavnica 

 račun ni prejet (Status plačila) 

3.5.5 Zaključitev računa 

Po vnosu račun zaključimo. 

Če so izpolnjeni pogoji za reklamiranje, računa ne moremo zaključiti, ampak 

moramo za reklamirane postavke ali za račun v celoti pripraviti reklamacijo (gl. 

pogl. 9.1). 

Po rešitvi reklamacije zbrišemo pri računu razloge za reklamiranje in račun 

zaključimo. 

Če je bil za naročilo, za katero zaključujemo račun, plačan avans, se spremeni 

status avansa. 

 

Račun ima status evidentirano. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi/pripravi reklamacijo. 

 

Račun 

 zaključeno 
 

Dobavnica 

 račun prejet (Status plačila) 
 

Avans 

 račun vpisan  
 

Evidentiramo pošiljanje računa v računovodstvo. 

Pogoj 

Status po 

odstranjevanju 

dobavnice iz računa 

Postopek 

Kako naprej ...  

Pogoj 

Status po zaključitvi 

računa 

Postopek 
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3.5.6 Evidentiranje pošiljanja računa v 

računovodstvo 

Ko račun preverimo, vnesemo in zaključimo, ga pošljemo v računovodstvo. 

Vpišemo datum pošiljanja računa v računovodstvo. 

 

Račun ima status zaključeno. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši pošiljanje v računovodstvo. 

Odpre se okno za vpis datuma pošiljanja računa v računovodstvo. Pri 

"Datum pošiljanja" program ponudi tekoči datum, ki ga lahko spremenimo. 

Kliknemo gumb V redu. 

 

Račun 

 poslano v računovodstvo 
 

Dobavnica 

 račun prejet (Status plačila) 
 

Evidentiramo plačilo računa. 

3.5.6.1 Izvoz računa v računovodski sistem 

Za potrebe računovodskih evidenc se račun lahko izvozi iz segmenta 

COBISS3/Nabava. 

Knjižnica se mora s svojim ponudnikom računovodskega sistema dogovoriti o 

uvozu podatkov o računu v računovodske evidence. 

V dogovoru s knjižnico in ponudnikom računovodskega sistema se v 

inicializacijski datoteki knjižnice definira pot do mape, v kateri se shranjujejo 

datoteke posameznih računov, ki nastanejo pri izvozu. Podatki o računu se 

zapišejo v datoteko v formatu xml, ime datoteke pa je številka računa, ki se 

dodeli skladno z nastavitvijo števca pri vpisu računa. 

3.5.7 Vnos plačila računa 

Ko iz računovodstva sporočijo, da je račun plačan, vpišemo datum plačila. 

V skladih, določenih pri postavkah naročila, se zmanjša znesek v naročilih. Če 

vsega gradiva, naročenega z enim naročilom, z dobavnico nismo prejeli in z 

računom nismo plačali, se v skladih zmanjša znesek v naročilih samo za tisti 

del gradiva, ki smo ga z računom plačali. Pri podatkih o naročilu se postavi 

oznaka, da so rezervirana sredstva sproščena. 

Kako naprej ...  

Pogoj 

Status po 

evidentiranju 

pošiljanja računa v 

računovodstvo 

Postopek 
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V skladih, določenih pri postavkah računa (skladi so lahko isti kot pri naročilu), 

se poveča znesek za plačila. Posredni stroški nabave se knjižijo v sklad za 

posredne stroške z oznako PSN. 

Če pri postavkah računa skladi niso določeni, se znesek računa knjiži v sklad  z 

nerazporejenimi sredstvi z oznako NS. 

Če smo račun delno plačali z avansom, se denarna sredstva v skladih porabijo v 

takšnem znesku, kot znaša znesek za plačilo računa. Če je v računu glede na 

plačani avans ostal znesek v dobro, se le-ta prišteje k znesku dosedanjih 

preplačil pri dobavitelju, in sicer razdeljen po skladih, določenih v postavkah 

računa. Pri plačilu računa se spremeni tudi status avansa. 

Pri plačilu računa lahko dosedanji znesek preplačil, zabeležen pri podatkih o 

dobavitelju, tudi izkoristimo. V tem primeru se znesek preplačila odšteje od 

zneska dosedanjih preplačil pri dobavitelju, in sicer iz tistih skladov, v katerih 

je bil znesek preplačila voden pri dobavitelju.  

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu Preplačilo. 

Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe, dobavitelj, številka 

računa in avansa, znesek, znesek v tuji valuti, sklad, opomba, podatek o 

referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter datum in čas nastanka preplačila. 

Če je v domači knjižnici določen odbitni delež vstopnega DDV, ki je različen 

od 0, se znesek za plačila v skladu zmanjša za odbitni znesek vstopnega DDV. 

V vknjižbi vrste "plačilo" sta prikazana oba zneska: znesek plačila, ki je 

zmanjšan za odbitni znesek vstopnega DDV, in odbitni znesek vstopnega 

DDV. 

Podatki o računu se vpišejo med podatke o zalogi. 

 

Račun ima status poslano v računovodstvo. 

 

1. V razredu Račun poiščemo in izberemo račun. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši plačilo. 

Odpre se okno za vpis datuma plačila računa. Pri "Datum plačila" program 

ponudi tekoči datum, ki ga lahko spremenimo. 

Kliknemo gumb V redu. 

 

Pri postavkah dobavnice ali računa se pri "Plačano" vpiše vrednost Da. 

Za vsako postavko računa se v polja 996 prenesejo podatki: 

 k "Račun (1)" se preneseta številka in datum računa 

 k "Cena (3)" se prenese izračunana cena za izvod 

Cena za izvod se izračuna tako, da se znesek postavke (vrednost pri 

"Znesek") deli s številom izvodov. Če je pri računu določen odbitni 

delež vstopnega DDV, se glede na nastavitev v inicializacijski datoteki 

prenese cena, ki je ali ni znižana za odbitni znesek vstopnega DDV. 

Če sta pri postavki določeni obe ceni, tj. cena v domači valuti in cena v 

tuji valuti, se prenese samo ena cena glede na nastavitev v 

inicializacijski datoteki. 

Pogoj 

Postopek 
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12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 

BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV 

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Nabava povezan z drugimi 

segmenti programske opreme COBISS3 in COBISS2 ter bibliografskimi 

bazami podatkov. 

Podpoglavja: 

 COBISS3/Serijske publikacije  

 COBISS3/Zaloga  

 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja  

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij  

 Bibliografske baze podatkov  

 



 



COBISS COBISS3/Nabava  
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12.1 COBISS3/SERIJSKE PUBLIKACIJE 

Zaradi podobnosti pri izvajanju postopkov nabave monografskih in serijskih 

publikacij v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije so 

skupni razredi vključeni v oba segmenta. Ti razredi so: 

 Gradivo  

 Sklad 

 Vknjižba 

 Preplačilo 

 Števci listin 

 Predloga postavke 

 Izvod 

 Predlagatelj 

 Neizstavljene listine 

 Posredni stroški 
 

Vnos in vzdrževanje podatkov v teh razredih poteka enako v obeh segmentih. 
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12.2 COBISS3/ZALOGA 

V segmentu COBISS3/Nabava so podatki o zalogi dostopni v delu okna s 

povezavami pri postavkah v nabavni listini in pri izvodih. 

Pri izvajanju postopkov pridobivanja gradiva se podatki o naročilu, predplačilu, 

prejemu in plačilu vpisujejo med podatke o zalogi v segmentu 

COBISS3/Zaloga. 

Podatki se ne vpišejo, kadar: 

 izvod v nabavi ni namenjen povečanju lastnega fonda (vrednost atributa 

"Namen nabave" je drugačna od vrednosti lastni fond ali nadomestilo 

izgubljenega izvoda; kadar pa je vrednost atributa "Namen nabave" 

obnova nacionalnega fonda, mora biti določen še prejemnik tega 

izvoda) 

 v lokalni bazi podatkov še ni bibliografskega zapisa 

 bibliografski zapis v lokalni bazi podatkov obstaja, vendar gradivo v 

segmentu COBISS3/Nabava še ni povezano z njim; povezavo 

vzpostavimo tako, da nabavne postavke prenesemo h gradivu pri 

izbranem bibliografskem zapisu 

 

Pri nakupu gradiva se med podatke o zalogi vpišejo podatki o: 

 naročilu – pripravijo se nova polja (gl. pogl. 3.2.8) 

 predplačilu (gl. pogl. 3.3.4) 

 prejemu (gl. pogl. 3.4.4) 

 plačilu (gl. pogl. 3.5.7) 

 

Pri drugih načinih nabave se med podatke o zalogi vpišejo podatki o prejemu 

gradiva (gl. pogl. 4.1.4, pogl. 5.3, pogl. 7.3 in pogl. 8.3). 

Pri preklicu naročila, pri brisanju prejema pri postavki dobavnice ali seznama 

ter pri spremembi statusa avansa ali računa se podatki o zalogi ustrezno 

zbrišejo. 

Podatki o računih za posredne stroške nabave in o reklamiranju se ne vpisujejo 

med podatke o zalogi. 

Podatki o nabavi gradiva, vpisani med podatke o zalogi, so pripravljeni do te 

mere, da je možno začeti postopek inventarizacije gradiva (dodelitev 

inventarne številke in datuma inventarizacije, dopolnitev signature, izpis 

nalepke itd.). 
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12.3 COBISS3/IZPOSOJA, COBISS2/IZPOSOJA 

Ker se člani knjižnice se lahko pojavljajo v vlogi predlagateljev, ki podajajo 

predloge za nakup gradiva, je v segmentu COBISS3/Nabava dodan razred 

Član. 

Podatke o članih lahko le pregledujemo in uporabimo, vnašamo in 

spreminjamo pa jih v segmentu COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja. 
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12.5 COBISS3/UPRAVLJANJE APLIKACIJ 

Pri nabavi gradiva knjižnica sodeluje s partnerji, ki se pojavljajo v različnih 

vlogah. Zato je v segmentu COBISS3/Nabava omogočeno izvajanje postopkov 

vnosa in vzdrževanja podatkov o partnerjih,  njihovih kontaktnih osebah in 

oddelkih. Segment vključuje dva razreda iz segmenta COBISS3/Upravljanje 

aplikacij: Partner in Kontakt. 

Način dela v COBISS3/Nabava je odvisen od tega, katera pooblastila so vezana 

na uporabniško ime, s katerim smo prijavljeni v programsko opremo COBISS3. 
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D.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

D.2.1 Seznam N-SEZ-01 

Pri seznamu N-SEZ-01 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk za postavke prejema. 

 "Dobavitelj" 

 "Status" 

 "Datum statusa" 

 "Način nabave" 

 "COBISS.SI-ID" 

 "Vnesel" 

 "Vneseno" 

 "Lokacije" 

 "Skladi" 

 "Prosto za določitev prejemnika (zamena)" 

 "Status pri zameni" 

D.2.2 Seznam N-SEZ-02 

Pri seznamu N-SEZ-02 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Sklad" 

 "Št. naročila" 

 "Št. avansa" 

 "Št. računa" 

 "Dodatna oznaka" 

 "Dobav. št. dokumenta" 

 "Datum dobav. dokumenta" 
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 "Segment" 

 "Vnesel" 

 "Vneseno" 

 "Vrsta" 

D.2.3 Seznam N-SEZ-03 

Pri seznamu N-SEZ-03 lahko določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Številka" 

Določimo lahko območje številk za račune. 

 "Dobavitelj" 

 "Refer. dokument" 

 "Datum refer. dokumenta" 

 "Dodatna oznaka" 

 "Status" 

 "Datum statusa" 

 "Datum zapadlosti" 

 "Plačano" 

 "Vneseno" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

telefaks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: cobisservis@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno.  

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 21.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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