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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

B.3.1 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-01: 

Inventarna knjiga (iskalnik) 

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega 

gradiva, ki ima inventarne številke v določenem območju datuma 

inventarizacije.  

Podatki v inventarni knjigi so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah. V 

seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• inventarna številka 

• datum inventarizacije 

• bibliografski opis enote 

• signatura (postavitev) 

• način nabave 

• dobavitelj 

• številka in datum računa ter cena 

• inventarna opomba 

 

V seznamu se način nabave izpiše v kodirani obliki, zato je na koncu tabele 

legenda. 

Na zadnji strani seznama so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni 

valuti (Znesek v stari domači valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih 

valutah), skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot), podatek o 

številu polj 996/997, ki v nabavnih podatkih nimajo vpisane cene (Število enot 

brez podatka o ceni) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov). 

B.3.2 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez 

naslova) in Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

(izpis brez naslova) (iskalnik) 

Podatki v izpisih so enaki kot v izpisih Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-

01: Inventarna knjiga (iskalnik) (gl. pogl. B.3.1), le da se že na prvi strani začne 

seznam gradiva, ker naslov ni naveden.  
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B.3.3 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva in 

Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

(iskalnik) 

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega 

gradiva, odpisanega v določenem obdobju.  

Podatki v seznamih so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah in se 

izpišejo v naslednjih stolpcih: 

• inventarna številka 

• datum statusa 

• bibliografski opis enote 

• signatura (postavitev) 

• financer 

• številka in datum računa ter cena 

• inventarna opomba 

 

Na koncu seznamov so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti 

(Znesek v stari domači valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih valutah), 

skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot), podatek o številu 

polj 996/997, ki v nabavnih podatkih nimajo vpisane cene (Število enot brez 

podatka o ceni) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov). 

B.3.4 Z-SEZ-03: Seznam serijskih publikacij 

(slovenščina in drugi jeziki) 

V seznamu so izpisane ločeno slovenske in neslovenske publikacije glede na 

jezik besedila v podpolju 101a in so razvrščene po abecednem vrstnem redu.  

 

Opozorilo: 

Med slovenske publikacije se razvrstijo serijske publikacije, kjer je v 101a le 

slovenski jezik. 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998. 

 

Seznam vključuje naslednje podatke:  

• naslov publikacije 

• leto in oznaka zvezka kontinuiranega vira 

• leto izida 

• kraj izida  

• založnik  

  



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, junij 2021 Dodatek B.3-3 

 

• številka ISSN 

• COBISS.SI-ID 

• način nabave iz polja 998 

• cena iz polja 998 
 

B.3.5 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

V seznamu so serijske publikacije urejene po abecedi naslova bibliografskih 

enot. Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-03 (gl. pogl. 

B.3.4).  

 

Opozorilo: 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998. 

B.3.6 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po 

financerjih  

V seznamu so serijske publikacije urejene po financerjih iz razreda Polje 

996/997. Za vsakega financerja iz polja 997 se izpiše poseben seznam, urejen 

po abecednem vrstnem redu.  

 

Opozorilo: 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998. 

 

Seznam vključuje naslednje podatke:  

• naslov publikacije 

• leto in oznaka zvezka kontinuiranega vira 

• leto izida 

• kraj izida  

• založnik  

• številka ISSN 

• COBISS.SI-ID  

• način nabave (iz polja 998) 

• cena (iz polja 998) 

• inventarna opomba (iz zadnjega polja 997 v zapisu) 
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B.3.7 Z-SEZ-06: Seznam serijskih publikacij po 

financerjih (slovenščina in drugi jeziki) 

Seznam publikacij se izpiše po financerjih iz razreda Polje 996/997. Za 

vsakega financerja iz polja 997 so izpisane ločeno slovenske in neslovenske 

publikacije glede na državo izida v podpolju 102a in so razvrščene po 

abecednem seznamu.  

 

Opozorilo: 

Med slovenske publikacije se razvrstijo serijske publikacije, kjer je v 102a le 

svn - Slovenija. 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998 

 

Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-05 (gl. pogl. B.3.6). 

B.3.8 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu 

MFERAC (tekoči) in Z-SEZ-08: Izvoz 

podatkov v formatu MFERAC 

(retrospektivni) 

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga 

uporablja javna uprava. 

B.3.9 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu 

Dublin Core  

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu Dublin Core, ki se uporablja 

pri izgradnji elektronske knjižnice. 

B.3.10 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni 

format)  

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in 

nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 

poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 
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"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke 

pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razredov Polje 996/997, 

Polje 996/997 – nabavni podatki, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu 

so najprej izpisani atributi polja 996/997, zatem pa še bibliografski podatki. 

B.3.11 Z-SEZ-11: Seznam polj 998 (polni format)  

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in 

nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 

poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001: Unicode (UTF-8), podatke 

pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razreda Polje 998, Gradivo 

in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi polja 998, zatem pa 

še bibliografski podatki. 

B.3.12 Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva 

(ponudba)  

Preden gradivo izločimo iz knjižnične zaloge, ga moramo ponuditi nacionalni 

knjižnici (NUK). Če NUK ne sprejme ponujenega gradiva, ga moramo ponudi 

drugim knjižnicam. 

Izpis vsebuje dva obrazca: 

• v prvem so zajeti podatki o monografskih publikacijah (polja 996) 

• v drugem so zajeti podatki o serijskih publikacijah (polja 997) 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Posamezni obrazec pošljemo po elektronski pošti. Opis dodajanja in urejanja 

destinacij je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 4.5.3 

in 4.5.4. 

 

Opozorilo: 

Obrazec pošljemo po elektronski pošti kot priponko, tako da v oknu Pregled in 

pošiljanje izpisa posameznemu obrazcu dodamo destinacijo e-naslov in mu 

določimo format besedilo (v priponki). Urejanje e-naslova je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 5.3.4.1. 

Izpis vključuje naslednje podatke: 

• COBISS.SI-ID 
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• inventarna številka 

• signatura (postavitev) 

• inventarne opombe 

• letnica, ki se izpiše le za serijske publikacije 

 

Na koncu posameznega obrazca je navedeno skupno število obdelanih polj 

996/997 (Število vseh enot) in skupno število bibliografskih enot (Število 

naslovov). 

B.3.13 Z-SEZ-13: Inventarna knjiga (razširjena) 

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (gl. 

pogl. B.3.1), le da so v stolpcu z bibliografskim opisom enote še ime založnika 

in podatki o zbirki. V zadnjem stolpcu se poleg inventarne opombe izpiše tudi 

COBISS.SI-ID. 

B.3.14 Z-SEZ-14: Izvoz podatkov v formatu 

MFERAC – prevzemni zapisnik 

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga 

uporablja javna uprava.  

B.3.15 Z-SEZ-15: Inventarna knjiga (razširjena)  

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-13 (gl. pogl. B.3.13), le da ni 

stolpca s podatkom o dobavitelju ter v stolpcu z bibliografskim opisom enote ni 

podatka o zbirki.  

Že na prvi strani se začne seznam gradiva, ker izpis nima naslova.   

B.3.16 Z-SEZ-16: Seznam serijskih publikacij 

glede na jezik enote 

V seznamu so ločeno izpisane domače in tuje serijske publikacije glede na 

jezik besedila v prvem podpolju 101a in so razvrščene naraščajoče po abecedi 

naslova bibliografskih enot. 

Izpis vsebuje dva obrazca: 

• v prvem obrazcu so zajeti podatki o serijskih publikacijah v domačem 

jeziku 

• v drugem obrazcu so zajeti podatki o serijskih publikacijah v preostalih 
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jezikih 

 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

 

Opozorilo: 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998. 

 

Izpišejo se enaki podatki o serijskih publikacijah kot v seznamu Z-SEZ-03 (gl. 

pogl. B.3.4).  

B.3.17 Z-SEZ-17: Seznam serijskih publikacij 

glede na državo izida ali izdelave 

V seznamu so ločeno izpisane domače in tuje serijske publikacije glede na 

državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a in so razvrščene naraščajoče 

po abecedi naslova bibliografskih enot.  

Izpis vsebuje dva obrazca: 

• v prvem obrazcu so zajeti podatki o serijskih publikacijah, ki so izdane 

v matični državi 

• v drugem obrazcu so zajeti podatki o serijskih publikacijah, ki so 

izdane v tujini 

 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

 

Opozorilo: 

Poleg serijskih publikacij so lahko v seznamu izpisani tudi podatki preostalega 

gradiva z zbirnimi podatki v polju 998. 

 

Izpišejo se enaki podatki o serijskih publikacijah kot v seznamu Z-SEZ-03 (gl. 

pogl. B.3.4).  

B.3.18 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga  

Izpis vključuje seznam gradiva po tekočih številkah v signaturi. Podatki so 

razvrščeni glede na števec tekoče številke v signaturi. Če knjižnica številči 

zalogo s pomočjo dvojnic, se v seznamu tekoča številka v signaturi izpiše le 

enkrat. 

Na prvi strani je le naslov in podatki za pripravo izpisa.  
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Podatki, ki so v tabelah urejeni naraščajoče po tekočih številkah v signaturi, so 

na izpisu prikazani od tretje strani dalje. V seznamu se izpišejo stolpci z 

naslednjimi podatki: 

• tekoča številka iz signature (Signatura) 

• inventarna številka (Inventarna št.) 

• bibliografski opis enote (Opis enote) 

B.3.19 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh 

inventarnih številk) 

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-23: Signaturna knjiga (gl. 

pogl. B.3.18), le da se v tem seznamu izpišejo vsi izvodi za vsako tekočo 

številko v signaturi, če knjižnica številči zalogo s pomočjo dvojnic in dodan je 

stolpec Signatura - postavitev, kjer se izpišejo vrednosti naslednjih elementov 

signature posameznega izvoda: oznaka podlokacije v signaturi (d\l), interna 

oznaka (d\i), format (d\f), številčenje v signaturi (d\s), številčenje v signaturi – 

oznaka dela (d\x) in dvojnica (d\d). Izvodi posamezne tekoče številke v 

signaturi so razvrščeni naraščajoče po inventarni številki.  

B.3.20 Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske 

publikacije in baze podatkov 

Izpis je obvezna priloga prijave na javni razpis za sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija 

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; izpis vključuje seznam gradiva 

z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS.  

Izpis vsebuje štiri obrazce: 

• v prvem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah 

• v drugem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov 

• v tretjem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah v 

obliki, primerni za nadaljnjo obdelavo 

• v četrtem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov v obliki, 

primerni za nadaljnjo obdelavo 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Podatki v seznamu so urejeni padajoče po faktorju vpliva, na koncu seznama 

pa so prikazani podatki za gradivo, ki faktorja vpliva nima določenega.  

V obrazcu za tuje serijske publikacije se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• ISSN zapisa iz podpolj 011ecf; če je ISSN "0000-0000", se izpiše 

COBISS.SI-ID zapisa 

• naslov 

• faktor vpliva 
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• kategorija; podlaga oz. baza podatkov; za poševnico je četrtina ustrezne 

vsebinske kategorije 

• točke, ki se določijo glede na to, v katero kategorijo serijska publikacija 

spada 

• oznaka za tiskano ali elektronsko revijo 

• oznaka, ali je revija v zlatem odprtem dostopu (po kriteriju DOAJ) 

• povprečno število objav slovenskih avtorjev v zadnjih dveh letih v tej 

reviji 

• cena na enoto; če ni v EUR, je preračunana na osnovi upoštevane 

tečajne liste  
  

V obrazcu za tuje baze podatkov se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• ISSN zapisa iz podpolj 011ecf; če je ISSN "0000-0000", se izpiše 

COBISS.SI-ID zapisa 

• naslov 

• fizična oblika nosilca podatkov ali vrsta zapisa 

• cena na enoto; če ni v EUR, je preračunana na osnovi upoštevane 

tečajne liste  
 

Na koncu seznama se izpiše legenda. 

Podatke iz obeh obrazcev za nadaljnjo obdelavo shranimo v besedilno datoteko 

v poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke 

pa ločimo z znakom "W", ki ga vpišemo pri "Other". 

B.3.21 Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske 

publikacije in baze podatkov 

Izpis je obvezna priloga poročila o sofinanciranju nakupa mednarodne 

znanstvene literature in baz podatkov, ki ga knjižnice posredujejo Javni 

agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; izpis vključuje seznam 

gradiva z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa 

ARRS.  

Podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske 

publikacije in baze podatkov (gl. pogl. B.3.20), le da je namesto cene gradiva 

prikazan znesek, ki ga pri nakupu publikacij prispeva ARRS, in je dodan 

stolpec s podatkom o odstotku, ki ga financira ARRS. 

B.3.22 Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in 

baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih 

imajo naročene 
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Izpis je knjižnicam v pomoč pri prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija 

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (gl. pogl. B.3.200).  

Izpis vsebuje dva obrazca: 

• v prvem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah 

• v drugem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Pod naslovom posameznega gradiva so navedene knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, ki imajo naročeno isto serijsko publikacijo ali bazo podatkov. 

Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic. 

Podatki v seznamu so urejeni padajoče po faktorju vpliva, na koncu seznama 

pa so prikazani podatki za gradivo, ki faktorja vpliva nima določenega.  

V obrazcu za tuje serijske publikacije se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• ISSN zapisa iz podpolj 011ecf; če je ISSN "0000-0000", se izpiše 

COBISS.SI-ID zapisa 

• naslov 

• faktor vpliva 

• kategorija; podlaga oz. baza podatkov; za poševnico je četrtina ustrezne 

vsebinske kategorije 

• točke, ki se določijo glede na to, v katero kategorijo serijska publikacija 

spada 

• UDK za iskanje  

• način nabave (998v) 

• dobavitelj (9982) 

• letnica (998k) in oznaka popolnosti (998g\c) 

• cena na enoto; če ni v EUR, je preračunana na osnovi upoštevane 

tečajne liste  
  

V obrazcu za tuje baze podatkov se izpišejo stolpci z enakimi podatki razen 

faktorja vpliva. 

Na koncu seznama se izpiše legenda. 

B.3.23 Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in 

baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer 

jih sofinancira ARRS 

Izpis je knjižnicam v pomoč pri prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa 

mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, ki ga objavi Javna agencija 

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (gl. pogl. B.3.20).  

V izpisu so pod naslovom posameznega gradiva navedene knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri katerih je med podatki za koordinacijo nabave te publikacije 

vpisan financer ARRS, poleg tega pa je datum poročanja znotraj časovnega 

intervala aktualnega razpisa ARRS. Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic. 
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Drugi podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-27: Tuje serijske 

publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene (gl. 

pogl. B.3.22), le da je namesto cene gradiva prikazan znesek, ki ga pri nakupu 

publikacije prispeva ARRS.  

B.3.24 Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi knjižnice s 

seznamom knjižnic, kjer obstaja 

bibliografski zapis  

Izpis vključuje seznam bibliografskih zapisov v lokalni bazi knjižnice. Pod 

vsakim bibliografskim opisom enote je seznam knjižnic, ki imajo gradivo v 

svoji lokalni bazi. V seznamu knjižnic je tudi domača knjižnica. 

V bibliografskem opisu enote se izpišejo podatki za naslednje atribute (podatki 

za prikaz atributov so opisani v priročniku COBISS3/Katalogizacija, gl. 

dodatek E.1):  

• "ISBN" 

• "Avtor" 

• "Naslov" 

• "Leto izida" 

• "Založnik" 

• "Kraj izida" 

• "Fizični opis" 

• "COBISS.SI-ID" 
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