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COBISS3/Serijske publikacije 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

2.2   Vnos gradiva 2.2/1–2 spremenjeno 

3.2   Naročanje publikacij 3.2/7–14 spremenjeno 

3.3   Prehod v naslednje obdobje ali letnik 3.3/1–3 spremenjeno, dodano 
(pogl. 3.3.2.1) 

3.4   Odpoved naročila in pošiljanje odpovedi 3.4/1–2 spremenjeno 

3.6   Predplačilo publikacij 3.6/5–7 spremenjeno 

3.7   Plačilo publikacij 3.7/3–9 spremenjeno, dodano 
(pogl. 3.7.3.1) 

3.8   Splošni postopki 3.8/3–4 spremenjeno 

4.3   Zaključitev vnosa seznama nenaročenih 
        publikacij 

4.3/1–2 spremenjeno 

5.1   Priprava prošnje 5.1/3 spremenjeno 

10.2   Vzdrževanje podatkov o skladih 10.2/5 spremenjeno 

11.4   COBISS3/Izpisi 11.4/1 spremenjeno 

A   PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV A/1 spremenjeno  

A.1   Nakup publikacij A.1/1 spremenjeno  

A.2   Nakup gradiva – evidenca računov A.2/1 spremenjeno  

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

A.3/1–2 spremenjeno  

A.4   Nenaročene publikacije A.4/1 spremenjeno  

A.5   Pridobivanje oglednih izvodov A.5/1 spremenjeno  

A.6   Reklamiranje A.6/1 spremenjeno  

B   IZPISI B/1 dodano 

B.1   Izpisovanje B.1/1–3 dodano 

B.2   Spremenljivke B.2/1–2 spremenjeno  

C   OBRAZCI C/1 spremenjeno  

C.1   Naslavljanje C.1/1 spremenjeno  

C.2   Bibliografski opis gradiva in drugi podatki C.2/1–3 spremenjeno 

C.3   Primeri izpisov C.3/1–10 spremenjeno  

D   PORABA SREDSTEV D/1 dodano 
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D.1   Seznam izpisov D.1/1 dodano 

D.2   Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov D.2/1–2 dodano 

D.3   Opis posameznih izpisov D.3/1–7 dodano 

D.4   Primeri izpisov D.4/1–8 dodano 

   
 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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Opis sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". Opisi sprememb, ki niso vključene v priročnik, so navedeni na koncu pod 
naslovom "Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku". 
 
 
1. Poglavje 2.2 Vnos gradiva 

Dopolnjeno je iskanje gradiva, ki še ni povezano z bibliografskim zapisom v lokalni bazi, z 
možnostjo iskanja po ključnih besedah. 

 
2. Poglavje 3.2 Naročanje publikacij 

3.2.1.2.3 Izračun zneskov in preračun cen v domačo valuto 

Gumb Preračun deviznih cen je preimenovan v Preračun v domačo valuto. Izraza 
devizna cena in devizni znesek sta zamenjana z izrazoma cena v tuji valuti in znesek v tuji 
valuti. 

 
3. Poglavje 3.3 Prehod v naslednje obdobje ali letnik 

3.3.2.1 Brisanje polj 997, pripravljenih za naslednji letnik 

Vključeno je novo poglavje z opisom postopka brisanja polj 997, ki smo jih pri postavki 
stalnega naročila pripravili za naslednji letnik.  

 

4. Poglavje 3.7 Plačilo publikacij 

3.7.3.1 Izvoz računa v računovodski sistem 

Vključeno je novo poglavje z opisom postopka izvoza računa iz segmenta 
COBISS3/Serijske publikacije za potrebe računovodskih evidenc.  

 
5. Poglavje 3.8 Splošni postopki 

3.8.7 Vnos računa za posredne stroške nabave 

Dodana je nova možnost spremembe podatka o dobavitelju v računu za posredne stroške 
nabave.  

 
6. Poglavje 4.3 Zaključitev vnosa seznama nenaročenih publikacij 

Dodan je prenos cene v polje 997 pri zaključitvi seznama nenaročenih publikacij. 
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7. Poglavje 10.2 Vzdrževanje podatkov o skladih 

10.2.6 Brisanje sklada 

Onemogočeno je brisanje skladov PSN in NS. 

 
8. Dodatki od A do C  

Spremenjena je zgradba poglavij v dodatkih A–C. Zato si tiskano verzijo priročnika 
posodobite tako, da zamenjate strani teh dodatkov v celoti. 

B in B.1  

Vključeno je novo poglavje z opisom postopkov za pripravo in izpisovanje izpisov za 
nabavo (poročila o porabi sredstev, različni interni seznami ipd.), za definiranje opravil, ki 
se lahko izvedejo kasneje in za iskanje shranjenih datotek z izpisi v segmentu 
COBISS3/Izpisi. 

 
9. Dodatek D PORABA SREDSTEV 

Vključen je nov dodatek z opisom poročil o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 
ki smo ga nabavili preko segmenta COBISS3/Serijske publikacije. Pripravljena so naslednja 
poročila: 

 SP-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva 

 SP-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

 SP-PS-03: Plačila avansov – po skladih/vrstah gradiva 

 SP-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

 SP-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih 

 SP-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po 
skladih 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja 
zunaj delovnega časa knjižnice. 

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Sprememba pri programski nastavitvi datumov in letnic v postavki naročila 

Programska nastavitev datumov in letnic v postavki naročila za naslednje leto je 
spremenjena, tako da se sedaj datumi in letnice nastavijo v prvi polovici leta za tekoče leto 
in v drugi polovici leta za naslednje leto. Sprememba velja tudi za postavko v seznamu 
nenaročenih publikacij. 

Odpravljena napaka pri spremembi podlokacije v signaturi v poljih 997 

Pri postavki stalnega naročila so polja 997 za vse letnike vezana na eno postavko naročila. 
Ko smo prestavili stare letnike serijske publikacije na drugo podlokacijo v knjižnici, so se 
spremenile podlokacije v signaturi v vseh poljih 997, ki so bila vezana na postavko naročila 
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in tudi v vzorcu izhajanja. Napako smo odpravili, tako da sedaj ostane spremenjena 
podlokacija v signaturi le v tistem polju 997, v katerem smo spremembo vpisali. 

Pred spremembo podlokacije v signaturi v poljih 997 za stare letnike moramo obvezno 
arhivirati vzorec izhajanja za ta polja 997 (vzorec lahko tudi zbrišemo)!  

Pri spreminjanju podlokacije v signaturi v polju 997 za tekoči letnik, ki ima v polju 997 
enako letnico kot v postavki naročila in veljaven vzorec izhajanja, sprememba podlokacije v 
signaturi vpliva tudi na spremembo podlokacije v vzorcu izhajanja in v postavki naročila. 

Enako velja za spremembo interne oznake v signaturi. 

Odpravljena napaka pri brisanju polja 997 po odpovedi postavke naročila 

Polje 997 je po odpovedi postavke naročila možno zbrisati.  

Odstranjen gumb za preračun zneskov naročila iz tolarjev v evre 

Iz urejevalnika Naročilo je odstranjen gumb za preračun zneskov naročila iz tolarjev v evre, 
ki je bil dodan ob prehodu na valuto evro. 

Nova možnost pregleda polj 997 v urejevalniku postavke računa 

Pri vpisu podatkov o postavki računa je možno pregledati podatke v poljih 997, ki so 
vezana na to postavko računa. V urejevalniku Postavka računa kliknemo gumb Polja 997. 
V oknu s polji 997 lahko posamezno polje pregledamo, tako da ga označimo in kliknemo 
gumb Pokaži. Za izbrano polje se odpre pregledovalnik.  

Nova kontrola pri plačilu računa 

Pri plačilu računa z metodo Objekt / Vpiši plačilo je vključena kontrola, ki opozori, da 
dobavitelj še nima vpisane oznake, pod katero ga vodi računovodstvo. Izvajanje kontrole je 
odvisno od nastavitve parametra v inicializacijski datoteki.  
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