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COBISS3/Serijske publikacije 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Seznam sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–6 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

1  UVOD UVOD/1–3 spremenjeno 

2.1  Povezava med gradivom in bibliografskim 
zapisom 

2.1/1–2 spremenjeno 

3.2  Naročanje publikacij 3.2/1–14 spremenjeno 

3.3  Prehod v naslednje obdobje ali letnik 3.3/1–3 spremenjeno 

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

3.6  Predplačilo publikacij 3.6/1–7 spremenjeno 

3.7  Plačilo publikacij 3.7/1–9 spremenjeno 

3.8  Splošni postopki 3.8/3–4 spremenjeno 
(le ref.) 

4  NENAROČENE PUBLIKACIJE 4/1 spremenjeno 

4.1  Vnos seznama nenaročenih publikacij 4.1/1–4 spremenjeno 

5.1  Priprava prošnje 5.1/1–2 spremenjeno 
(le ref.) 

8  POŠILJANJE PUBLIKACIJ 8/1 dodano 

8.1  Določanje izvodov za pošiljanje publikacij 8.1/1 dodano 

8.2  Kontrola dotoka, urejanje vzorca izhajanja in 
priprava pošiljke publikacij 

8.2/1–4 dodano 

8.3  Brisanje pošiljke publikacij 8.3/1 dodano 

8.4  Izstavitev in pošiljanje pošiljke s seznamom 
publikacij 

8.4/1 dodano 

8.5  Prehod v naslednje obdobje ali letnik 8.5/1 dodano 

8.6  Splošni postopki 8.6/1 dodano 

9  REKLAMIRANJE 9/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

9.1 Priprava reklamacije 9.1/1–3 spremenjeno  
(le št. pogl. in ref.) 

9.2  Izstavitev in pošiljanje reklamacije 9.2/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

9.3  Zaključitev reklamacije 9.3/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 
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9.4  Splošni postopki 9.4/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

10 PREGLED DOGODKOV 10.1/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

11 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU 11/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

11.1 Vzdrževanje podatkov o partnerjih 11.1/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

11.2 Vzdrževanje podatkov o skladih 11.2/1–5 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

11.3 Nastavitev števcev listin 11.3/1–2 spremenjeno 

11.4 Priprava predloge postavke 11.4/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 
BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV 

12/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

12.1 COBISS3/Zaloga 12.1/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

12.2 COBISS3/Nabava 12.2/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

12.3 COBISS3/Upravljanje aplikacij 12.3/1 spremenjeno  

12.4 COBISS3/Izpisi 12.4/1 spremenjeno 

12.5 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 12.5/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

12.6 Bibliografske baze podatkov 12.6/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

Dodatek A.1 – Nakup publikacij  Dodatek A.1/1–2 spremenjeno 

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

Dodatek A.3/1–2 spremenjeno 

Dodatek A.4 – Nenaročene publikacije  Dodatek A.4/1 spremenjeno 

Dodatek A.6 – Pošiljanje publikacij  Dodatek A.6/1 dodano 

Dodatek A.7 – Reklamiranje Dodatek A.7/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

Dodatek B.1 – Izpisovanje Dodatek B.1/1–2 spremenjeno  
(le ref.) 

Dodatek C.2 – Bibliografski opis gradiva in drugi 
podatki 

Dodatek C.2/1–3 spremenjeno 

Dodatek C.3 – Primeri izpisov Dodatek C.3/1–2, 9–12 spremenjeno  

Dodatek D.1 – Seznam izpisov Dodatek D.1/1 spremenjeno 

Dodatek D.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 
izpisov 

Dodatek D.2/1–2 spremenjeno, dodano 
(dod. D.2.3) 

Dodatek D.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek D.3/7 spremenjeno, dodano 
(dod. D.3.7) 

Dodatek D.4 – Primeri izpisov Dodatek D.4/1–2, 9 spremenjeno 

Dodatek E – STATISTIKE Dodatek E/1 dodano 

Dodatek E.1 – Seznam izpisov Dodatek E.1/1 dodano 

Dodatek E.2 – Izbor podatkov za pripravo izpisov Dodatek E.2/1 dodano 
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Dodatek E.3 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 
izpisov 

Dodatek E.3/1 dodano 

Dodatek E.4 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.4/1–3 dodano 
Dodatek E.5 – Primeri izpisov Dodatek E.5/1–4 dodano 

 
 
Opombe: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov dela 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.  
 
Pri "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika vsebina 
spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 
besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika, so navedne tudi strani (lihe ali 
sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  
 
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 
mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 
spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 
pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 
priročnika". 
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COBISS3/Serijske publikacije 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Opis sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov dela priročnika".  
 
Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 
navedene v priročniku". 
 
 

1. Poglavje 2.1 Povezava med gradivom in bibliografskim zapisom 

2.1.2 Prikaz v formatu COMARC 

Spremenjeno je ime okna, v katerem so prikazani bibliografski podatki in podatki o zalogi. 

 
2. Poglavje 3.2 Naročanje publikacij 

3.2.1.2 Vnos postavke 

Dodan je atribut "Op. v reklamaciji". Omogoča vpis opombe, ki se pri postavki izpiše v 
reklamaciji za manjkajoče zvezke. 

 
3. Poglavje 3.3 Prehod v naslednje obdobje ali letnik 

3.3.2 Priprava polj 997 za naslednji letnik 

Dodana sta statusa vzorca izhajanja in polja 997 po pripravi polj 997 za naslednji letnik. 

 
4. Poglavje 3.4 Odpoved naročila in pošiljanje odpovedi 

Spremenjen je prenos avansa v preplačilo, kadar odpovemo naročilo, za katerega smo 
plačali avans. Prenos avansa je razdeljen po skladih. 

 
5. Poglavje 3.6 Predplačilo publikacij 

3.6.5 Hkratna zaključitev avansa, vpis pošiljanja v računovodstvo in vpis plačila avansa 

Omogočena je hkratna zaključitev avansa, vpis pošiljanja v računovodstvo in vpis plačila 
avansa. 

3.6.7 Prenos avansa v preplačilo 

Onemogočen je ročni prenos avansa v preplačilo. Avans se prenese v preplačilo programsko 
ob odpovedi naročila in ob plačilu računa, če je znesek avansa višji od zneska računa. 
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6. Poglavje 3.7 Plačilo publikacij 

3.7.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Dodani sta novi možnosti vnosa datuma odpreme gradiva in spremembe podatka o 
dobavitelju v računu. 

3.7.1.2 Vnos postavke 

Račun lahko plačamo tudi za izvod serijske publikacije, za katerega smo odpovedali 
naročilo, če za serijsko publikacijo nismo zbrisali pripadajočega polja 997. 

3.7.4 Vnos plačila računa 

Vključeno je vodenje nastanka in koriščenja zneska preplačil pri dobavitelju po skladih, 
zato je v razredu Preplačilo dodan atribut "Sklad". Doslej vpisan znesek preplačila pri 
dobavitelju se programsko razporedi na sklad z oznako NS (nerazporejena sredstva) ob 
prvem nastanku ali koriščenju zneska preplačil pri tem dobavitelju. 

 
7. Poglavje 4 NENAROČENE PUBLIKACIJE 

Dodan je nov način nabave obvezni izvod ustanove. 

 
8. Poglavje 4.1 Vnos seznama nenaročenih publikacij 

Dodan je nov način nabave obvezni izvod ustanove. 

4.1.1 Vnos splošnih podatkov, 4.1.2 Vnos postavke 

Dodana je nova možnost pri dodajanju izvodov v seznam obveznih izvodov. 

 
9. Poglavje 8 POŠILJANJE PUBLIKACIJ 

Vključeno je novo poglavje z opisom postopkov pri pošiljanju publikacij za zamenjavo in 
pošiljanje obveznih izvodov v druge knjižnice in ustanove. 

8.1 Določanje izvodov za pošiljanje publikacij 

V naročilu ali v seznamu nenaročenih publikacij določimo pri postavki izvode, ki jih bomo 
pošiljali v zamenjavo, tako da izvodom določimo namen nabave zamena.  

Ko v seznam nenaročenih publikacij vnašamo postavko za obvezne izvode, se v skladu s 
parametrskimi nastavitvami v inicializacijski datoteki programsko pripravijo izvodi, ki so 
namenjeni domači knjižnici in izvodi, ki so namenjeni za pošiljanje. Ti imajo pri namenu 
nabave vrednost obnova nacionalnega fonda. 

8.2 Kontrola dotoka, urejanje vzorca izhajanja in priprava pošiljke publikacij 

Pri izstavitvi naročila in pri zaključitvi seznama nenaročenih publikacij se pri postavkah, ki 
imajo vpisane izvode za pošiljanje, programsko kreirajo vzorci izhajanja za pošiljanje.  

Prejem posameznih zvezkov beležimo s kontrolo dotoka. Pri prejemu prvega zvezka v 
letniku uredimo še vzorec izhajanja za pošiljanje. Ko zabeležimo prejem zvezka, se zvezek 
doda v pošiljko. Če pošiljka za prejemnika še ne obstaja, se kreira programsko. V vzorcu 
izhajanja za pošiljanje je zabeležen podatek o prejetih zvezkih v skladu s pravili formata 
COMARC/H za podpolje 997m. 
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Če publikacija izhaja neredno, vzorca izhajanja za pošiljanje ne urejamo. V tem primeru 
prav tako beležimo prejem zvezkov preko kontrole dotoka, vendar ne na osnovi 
pričakovanih zvezkov. Za posamezne prejemnike vpisujemo prejete zvezke sami. 

8.3 Brisanje pošiljke publikacij 

Pošiljko lahko zbrišemo. 

8.4 Izstavitev in pošiljanje pošiljke s seznamom publikacij 

Ko so publikacije pripravljene za pošiljanje, izstavimo pošiljko in izpišemo seznam 
publikacij. V seznamu so za vsako publikacijo v pošiljki navedeni bibliografskimi podatki 
in podatki o letnici, letniku in zvezkih. 

8.5 Prehod v naslednje obdobje ali letnik 

Za prehod v naslednje obdobje ali letnik pri letnem naročilu obnovimo postavko naročila, 
pri stalnem naročilu pa pripravimo polja 997 za naslednji letnik. 

 
10. Poglavje 11.3 Nastavitev števcev listin 

Dodana je nova možnost nastavitve števca za listino Pošiljka publikacij za zamenjavo in za 
listino Pošiljka obveznih izvodov. 

 
11. Poglavje 12.3 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje.  

 
12. Dodatek A.1 Nakup publikacij 

V tabeli s pregledom postopkov in statusov je dodan stolpec za vzorec izhajanja za 
pošiljanje. 

 
13. Dodatek A.3 Nakup publikacij – evidenca avansov in računov za posredne 

stroške nabave 

V tabeli s pregledom postopkov in statusov je odstranjena točka za prenos avansa v 
preplačilo. 

 
14. Dodatek A.4 Nenaročene publikacije 

V tabeli s pregledom postopkov in statusov je dodan stolpec za vzorec izhajanja za 
pošiljanje. 

 
15. Dodatek A.6 Pošiljanje publikacij 

Vključen je nov dodatek s pregledom postopkov in statusov pri pošiljanju publikacij.  
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16. Dodatek C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki 

C.2.3 Reklamacije 

Pri postavki reklamacije za manjkajoče zvezke je vključen izpis opombe. 

C.2.6 Seznam, ki spremlja pošiljko publikacij za zamenjavo 

Vključen je nov dodatek z opisom seznama, ki spremlja pošiljko publikacij za zamenjavo. 

C.2.7 Seznam, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov 

Vključen je nov dodatek z opisom seznama, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov. 

C.2.8 Nalepka 

Spremenjena je velikost nalepk in vrsta tiskalnika.  

Spremenjen je font, ki se uporablja za izpis naslovov prejemnikov (članov in partnerjev, ki 
se v medknjižnični izposoji pojavljajo v vlogi naročnikov in dobaviteljev) na nalepkah 
Zweckform ZWE3483. Prav tako je odslej možno v definicijo izpisa za to nalepko vključiti 
izpis logotipa knjižnice. Če knjižnica želi na nalepki natisniti svoj logotip, naj datoteko s 
sliko posreduje v IZUM. 

 
17. Dodatek C.3 Primeri izpisov 

Dodana sta primera izpisov Pošiljka publikacij za zamenjavo in Pošiljka obveznih izvodov. 

 
18. Dodatek D PORABA SREDSTEV 

D.1 Seznam izpisov 

Pripravljen je nov izpis: 

 SP-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih 
 

Izpis vključuje seznam dobaviteljev serijskih publikacij, ki imajo zabeležen znesek 
preplačila v domači ali tuji valuti. 

D.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Vključeno je novo poglavje z opisom vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisa izpisa 
SP-PS-07. 

D.3 Opis posameznih izpisov 

Vključeno je novo poglavje z opisom izpisa SP-PS-07. 

D.4 Primeri izpisov 

Vključen je nov primer izpisa SP-PS-07. 

 
19. Dodatek E STATISTIKE 

Vključen je nov dodatek z opisom statistik o prejetih in poslanih publikacijah, ki smo jih 
nabavili in poslali s segmentom COBISS3/Serijske publikacije. Pripravljeni sta naslednji 
statistiki: 
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 SP-STA-01: Prejeto gradivo – po načinih nab./vrstah gradiva/dobaviteljih 

 SP-STA-02: Poslano gradivo – po vrstah pošiljke/načinih nab./vrstah 
gradiva/partnerjih 

 

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

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Nova možnost pregleda reklamiranega letnika pri postavki naročila 

V seznam atributov za postavko naročila v delu okna z atributi in v iskalniku smo dodali 
atribut "Reklamirani letnik". 

Odpravljena napaka pri beleženju posrednih stroškov nabave 

Popravljena je vknjižba pri plačilu računa z vneseno izravnavo v negativnem znesku, tako 
da se vknjižba beleži v sklad PSN in ne več v prvi sklad v računu – velja za knjižnico, ki 
ima v inicializacijski datoteki nastavljen parameter za beleženje posrednih stroškov nabave 
v sklad PSN. 

Razdelitev zneska računa po skladih, če je račun plačan z avansom 

Pri računu, ki je plačan z avansom, je odslej možno prikazati razdelitev zneska računa po 
skladih. Ti podatki so upoštevani tudi pri izvozu tega računa iz segmenta COBISS3/Serijske 
publikacije za potrebe računovodskih evidenc.  

Dopolnitev opisa izvoda 

V seznam atributov, ki opisujejo izvod v postavki nabavne listine, smo dodali atribut 
"Sklad". 
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