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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za novo generacijo programske opreme, razvite na osnovi 
objektne tehnologije. Dodatek k dosedanjemu imenu simbolizira 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, najnovejša generacija pa je COBISS3. 

Z novo zasnovo na objektni tehnologiji so bila v proces razvoja programske 
opreme vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in 
upravljanje s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 
trislojna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 
tri sloje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), v sloju 
baze podatkov se uporablja ObjectStore. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 
jezik, saj omogoča delovanje aplikacije na različnih platformah: 

• uporabniški vmesnik (Windows 98/ME/2000/Vista) 
• poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  
• baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 

 

Programska oprema COBISS3 vsebuje sedem segmentov:  

• COBISS3/Nabava  
• COBISS3/Serijske publikacije 
• COBISS3/Zaloga 
• COBISS3/Izposoja 
• COBISS3/Medknjižnična izposoja 
• COBISS3/Izpisi  
• COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

COBISS3/Nabava 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 
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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 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, izpis nalepk, inventarizacija 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. Vključuje tudi 
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 ter nastavitve števcev 
za dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za 
izposojo. 

COBISS3/Izposoja omogoča naslednje postopke: 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 izbire člana 
ali brez te možnosti 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, nadalje 
izposoditi to gradivo članom v gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po 
katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe 
izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis 
začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati gradivo ali 
posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge 
ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o 
vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih nato v obliki 
seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo 
določene storitve, je možno: 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 
odprtosti knjižnice, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, 
nastavitev števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj ter obdobja 
veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov in spreminjanje naslova 
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spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja 
knjižnica v COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja vključuje naslednje postopke: 
evidentiranje naročnikovega zahtevka, 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 in dostopna na portalu Izobraževanje z izbiro  
E-priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz 
menija Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje programske opreme je v priročnik Osnovna navodila 
COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

V navodilih podani primeri so večinoma izmišljeni in se bodo zaradi 
dopolnjevanja programske opreme lahko spreminjali. 

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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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 Razred / Išči 
gradivo brez bibliografskega zapisa. Gradivo najlažje najdemo, če ga iščemo 
v iskalnem polju "Ključne besede". V tem primeru se namreč izvede iskanje 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 v 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 iz 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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Postavka naročila 

 evidentirano 
 

Izvod 

 evidentirano 

3.2.7 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. 

Če je publikacija naročena v več izvodih in želimo, da nam dobavitelj pošilja 

posamezne izvode na naslove oddelkov, lahko pri pošiljanju naročila z metodo 

Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji izberemo obliko izpisa. Izberemo lahko: 

 izpis naročila po postavkah, kjer se pri posamezni postavki izpišejo 

izvodi in oddelki 

 izpis naročila po oddelkih, kjer so postavke zbrane po oddelkih  

Pri izstavitvi in pošiljanju je privzeta oblika izpisa Naročilo za SP po 

postavkah. Naslove oddelkov moramo vpisati med podatke o domači knjižnici. 

Domača knjižnica je opisana v priročniku COBISS3/Upravljanje aplikacij; gl. 

pogl. 2.  

Pri izstavitvi naročila nastane za vsako postavko (tj. naslov serijske 

publikacije) toliko polj 997, kot je število izvodov pri postavki. Nastane tudi 

polje 998, če ga doslej še ni bilo. 

 

Opozorilo: 

Če je v naročilu serijska publikacija, pri kateri je v podpolju 998c v elementu 7 

ročno vpisano število izvodov različno od 0, naročila ni mogoče izstaviti. Če 

želimo naročiti to serijsko publikacijo, moramo najprej vpisati število 0 v 

podpolje 998c v element 7. 

 

Za postavko naročila in pripadajoča polja 997 se pripravi vzorec izhajanja.  

 

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.  

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo razvrstiti postavke naročila po 

abecednem vrstnem redu naslovov publikacij. 

3. Če želimo postavke naročila ponovno razvrstiti, kliknemo gumb Da, če pa 

želimo vrstni red postavk ohraniti, kliknemo gumb Ne. 

Pogoj  

Postopek 

Status po brisanju 

naročila 
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K "Izstavljeno" se prenese tekoči datum. 

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 997 z naslednjimi podatki:  

 indikator vezave ima vrednost 0 – Nevezani zvezki 

 indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v 

inicializacijski datoteki knjižnice 

 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 

 

Pripravi se tudi polje 998 z naslednjimi podatki: 

 indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v 

inicializacijski datoteki knjižnice 

 k "Datum poročanja (a)" se prenese tekoči datum 

 k "Oznaka ustan. – sigla (b)" se prenese sigla domače knjižnice 

 v "Število primerkov (c)" se napolnijo vsi elementi programsko 

 "Indikator nabave (e)" dobi vrednost o – trenutno naročena serijska 

publikacija 

 "Splošni p. (g)" dobi vrednost 0 – (ničla) informacija ni dostopna v 

elementu c 

 k "Letnica (k)" se prenese leto, za katero velja naročilo; letu se doda 

znak "-" 

 

Če je polje 998 že obstajalo, je treba podatke spremeniti ročno.  

 

Naročilo 

 izstavljeno 
 

Postavka naročila 

 naročeno 
 

Izvod 

Status po izstavitvi in 

pošiljanju naročila  
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 naročeno 
 

Vzorec izhajanja 

 v pripravi 
 

Polje 997 

 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. 

Ob prejemu prvega zvezka naročene serijske publikacije inventariziramo letnik, 

uredimo vzorec izhajanja in zabeležimo prejem zvezka.  

3.2.8 Sprememba datuma veljavnosti naročila 

Če dobavitelj podaljša veljavnost naročila za določeno serijsko publikacijo, pri 

postavki naročila spremenimo datum, do katerega velja naročilo. 

 

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

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

3. Pri "Naročilo velja do" spremenimo datum. 

4. Shranimo podatke. 

3.2.9 Dodajanje postavke za prilogo 

Ko od dobavitelja prejmemo prilogo, npr. dodatek, posebno številko, indeks, 

suplement ipd., ki jo v podatkih o zalogi obravnavamo ločeno (ločeno polje 

997), lahko za dodatno polje 997 dodamo v izstavljeno naročilo novo postavko 

naročila. 

 

Naročilo ima status izstavljeno. Seznam nenaročenih publikacij ima status 

zaključen vnos. 

 

1. V razredu Naročilo ali Seznam nenaročenih publikacij poiščemo in 

izberemo naročilo ali seznam.  

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

3. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj postavko za prilogo.  

Odpre se okno Iskanje – Bibliografski zapis. 

4. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis za prilogo serijske publikacije. 

 

Kako naprej ... 

Možnosti ... 

Postopek 

Postopek 

Pogoj  
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V naročilo ali seznam nenaročenih publikacij se doda postavka, pri kateri je 

porazdelitev izvodov enaka kot pri osnovni postavki. Cena se pri dodani 

postavki ne kopira iz osnovne postavke.  

3.2.10 Povezava postavke s poljem 997 

Postavko naročila lahko povežemo s poljem 997. Postopek pride v poštev, 

kadar imamo pri serijski publikaciji v bazi podatkov že vpisano polje 997, 

naknadno pa želimo pripraviti še naročilo za to publikacijo.  

Pri pripravi naročila moramo v postavki naročila onemogočiti kreiranje polja 

997, tako da zbrišemo oznako v potrditvenem polju pri atributu "Kreiraj polje 

997". Pri izstavitvi naročila se za publikacijo polja 997 ne kreirajo. 

 

Postavka naročila ima status naročeno.  

 

1. V razredu Naročilo ali Seznam nenaročenih publikacij poiščemo in 

izberemo naročilo ali seznam.  

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

3. Izberemo metodo Objekt / Poveži z obstoječim poljem 997. 

Odpre se seznam polj 997.  

4. Izberemo polje 997. 

Odpre se seznam izvodov. Izberemo izvod. Polje 997 se poveže z izbranim 

izvodom. 

Seznam izvodov se ne odpre, če: 

 samo en izvod postavke ni povezan s poljem 997; v tem primeru se 

polje 997 poveže s tem izvodom 

 so vsi izvodi pri postavki že povezani s poljem 997; v tem primeru se 

odpre okno z vprašanjem, ali želimo, da se za izbrano polje 997 doda 

pri postavki nov izvod; za dodajanje novega izvoda kliknemo gumb Da 

 

3.2.11 Naročanje 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. 

Pri pripravi naročila za knjižno zbirko je treba pri postavki naročila izbrati 

vrsto naročilo knjižne zbirke. Sicer se postopek naročanja knjižne zbirke ne 

razlikuje od priprave stalnih in letnih naročil serijskih publikacij. 

Ker se pri pripravi naročila za posamezno enoto knjižne zbirke v segmentu 

COBISS3/Nabava določi povezava z naročilom knjižne zbirke, je pri postavki 

Postopek 

Pogoj  
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naročila za knjižno zbirko v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 

zagotovljen pregled nad naročanjem, prejemanjem in plačilom posameznih 

enot, ki se odvija v segmentu COBISS3/Nabava. 

 



 



COBISS COBISS3/Serijske publikacije  

 

© IZUM, december 2010 3.4-1 

 

3.4 ODPOVED NAROČILA IN POŠILJANJE ODPOVEDI 

Pri dobavitelju lahko odpovemo naročilo nekaterih ali vseh izvodov posamezne 

serijske publikacije. 

Odpoved naročila pripravljamo v razredu Postavka naročila in jo lahko 

pripravimo za:  

 vse izvode pri postavki  

 posamezne izvode pri postavki  
 

Pri odpovedi najprej določimo datum, od katerega začne odpoved veljati. Nato 

glede na izbrani način pošiljanja odpoved izpišemo na tiskalnik ali pošljemo 

dobavitelju po e-pošti. 

Pri odpovedi se pričakovani zvezki pripravijo na novo. 

 

Odpovemo lahko postavke naročila s statusom naročeno ali dotok zvezkov. 

 

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

2. Izberemo metodo Objekt / Odpovej in pošlji odpoved. 

Odpre se okno Odpoved postavke, kjer vpišemo datum, od katerega velja 

odpoved. Datum se prenese k "Odpoved velja od" med podatke o postavki. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno, kjer izberemo izvode, ki jih želimo odpovedati. Izvodi, ki 

jih lahko odpovemo, so v seznamu "Izbrano". Izvodi, ki so že bili 

odpovedani, so v seznamu "Neizbrano". 

Odpovedani bodo vsi izvodi, ki so v seznamu "Izbrano". 

4. Izvod, ki ga ne želimo odpovedati, označimo v seznamu "Izbrano" in z 

gumbom Odstrani prenesemo v seznam "Neizbrano". 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Tekoči datum se prenese k "Odpoved izstavljena" med podatke o postavki. 

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

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

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

 

Pri postavki naročila se število naročenih izvodov zmanjša za število 

odpovedanih izvodov.  

Pri "Štev. odpovedanih izv." je zapisano skupno število vseh doslej že 

odpovedanih izvodov. Zgodovina vseh odpovedi je razvidna iz seznama 

dogodkov. 

Pri izvodu se kot datum statusa preklicano zabeleži datum, ko začne odpoved 

veljati. 

Pogoj  

Postopek 
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Če smo odpovedali naročilo celotnega letnika in še nismo prejeli nobenega 

zvezka, se polje 997 za ta letnik zbriše. Če je polje 997 že inventarizirano ali so 

v njem vpisani prejeti zvezki ali podatki o ceni in računu, se polje 997 ne 

zbriše. Če polja ne potrebujemo več, ga lahko zbrišemo sami.  

Pričakovani zvezki, ki naj bi jih prejeli po datumu odpovedi, se zbrišejo, če 

smo odpovedali naročilo vseh izvodov pri postavki. Če  smo odpovedali le 

naročilo nekaterih izvodov, se iz seznama lokacij, kjer zvezke pričakujejo, 

zbrišejo tiste lokacije, za katere smo naročilo odpovedali.  

Če smo odpovedali postavko naročila, za katero smo plačali avans, se avans 

prišteje k znesku dosedanjih preplačil pri dobavitelju, in sicer razdeljen po 

skladih, določenih v postavkah avansa.  

 

Naročilo 

 delno odpovedano: če je odpovedanih nekaj postavk naročila  

 odpovedano: če so vse postavke naročila odpovedane 
 

Postavka naročila 

 odpovedano: če smo odpovedali naročilo za vse izvode 

 naročeno ali dotok zvezkov: če smo odpovedali naročilo samo za 

nekatere izvode 
 

Izvod 

 preklicano: če smo za izvod odpovedali naročilo 

 naročeno ali prejeto: če za izvod naročila nismo odpovedali 

 

Status po odpovedi 

postavke naročila 
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4.3 ZAKLJUČITEV VNOSA SEZNAMA NENAROČENIH 

PUBLIKACIJ 

Pri zaključitvi vnosa seznama nenaročenih publikacij nastane za vsako 

postavko (tj. naslov serijske publikacije) toliko polj 997, kot je število izvodov 

pri postavki. Nastane tudi polje 998, če ga doslej še ni bilo. 

 

Opozorilo: 

Če je v seznamu serijska publikacija, pri kateri je v podpolju 998c v elementu 7 

ročno vpisano število izvodov različno od 0, seznama ni mogoče zaključiti. Če 

želimo zaključiti vnos seznama, moramo za to serijsko publikacijo najprej 

vpisati število 0 v podpolje 998c v element 7. 

 

Za postavko seznama in pripadajoča polja 997 se pripravi vzorec izhajanja.  

 

Seznam nenaročenih publikacij ima določenega dobavitelja in vpisane 

postavke. 

 

1. V razredu Seznam nenaročenih publikacij poiščemo in izberemo seznam 

nenaročenih publikacij. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi vnos. 

 

Za vsak izvod se pripravi novo polje 997 z naslednjimi podatki: 

 indikator vezave ima vrednost 0 – Nevezani zvezki 

 indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v 

inicializacijski datoteki knjižnice 

 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 zaključitve vnosa seznama 

 k "Način nabave (v)" se prenese način nabave 

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

 k "Dobavitelj (2)" se prenese oznaka dobavitelja 

 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 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. 

Postopek 

Pogoj  
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Če je pri postavki vpisana tudi opomba o ceni, se izpiše ob ceni v 

lomljenem oklepaju. 

 

Pripravi se tudi polje 998 z naslednjimi podatki: 

 indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v 

inicializacijski datoteki knjižnice 

 k "Datum poročanja (a)" se prenese tekoči datum 

 k "Oznaka ustan. – sigla (b)" se prenese sigla domače knjižnice 

 v "Število primerkov (c)" se napolnijo vsi elementi programsko 

 "Indikator nabave (e)" dobi vrednost o – trenutno naročena serijska 

publikacija 

 "Splošni p. (g)", element c dobi vrednost 0 – (ničla) informacija ni 

dostopna 

 k "Letnica (k)" se prenese tekoče leto, letu se doda znak "-" 

 

Če je polje 998 že obstajalo, je treba podatke spremeniti ročno.  

 

Seznam nenaročenih publikacij 

 zaključen vnos 
 

Postavka v seznamu nenaročenih publikacij 

 naročeno 
 

Izvod 

 naročeno 
 

Vzorec izhajanja 

 v pripravi 
 

Polje 997 

 1 – naročeno  
 

Ob prejemu prvega od pričakovanih zvezkov inventariziramo letnik, uredimo 

vzorec izhajanja in zabeležimo prejem zvezka.  

 

Status po zaključitvi 

vnosa seznama 

nenaročenih 

publikacij 

Kako naprej ... 
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