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2.2 UREJANJE OMEJENEGA NABORA BIBLIOGRAFSKIH 

PODATKOV 

Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj: 

 100e – Koda za namembnost 

 330z – Jezik povzetka ali izvlečka 

 330a – Besedilo opombe  

 539a – Stvarni naslov z ukazi LaTeX 

 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka 

 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake 

 675b – Skupina 

 675s – Statistika 

 992b – Oznake zapisa 

 992y – Inventarna številka serijske publikacije 

 9930 do 9939 (podpolja z definirano vsebino na lokalnem nivoju) 
 

Omejeni nabor bibliografskih podatkov lahko urejajo uporabniki, ki imajo 

pooblastilo CAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi omejeni nabor bibliografskih 

podatkov. 

3. Odpre se okno za urejanje bibliografskih podatkov, ki omogoča: 

 Dodajanje polja ali podpolja 

Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali 

"Vrini polje". Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na 

določenem mestu lahko dodamo. Z izbiro polja ali podpolja se odpre okno 

Urejanje, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri polju 610 določimo 

indikator. V podpolja, za katera so na voljo lokalni šifranti, vnašamo 

podatke z izbiro iz šifrantov. 

 Spreminjanje polja ali podpolja 

Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici 

dvakrat kliknemo levo tipko miške in s tem odpremo okno Urejanje. 

 Brisanje polja ali podpolja 

Polje ali podpolje brišemo tako, da označeno vrstico kliknemo z desno 

tipko miške. 

4. Shranimo podatke. 

Podatki se shranijo v zapisu, ki je shranjen v lokalni bazi podatkov.  

 

V oknu za urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov lahko 

uporabljamo tudi tipkovnico: 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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 S tipkama za pomik <gor> in <dol> se premikamo med polji in 

podpolji, med vrednostmi v lokalnem šifrantu in vrednostmi 

indikatorjev. 

 S tipko <Tab> se premaknemo v okvirček za vnos polja ali podpolja in 

naprej v okvirček za vrinjanje polja. Polje oziroma podpolje obvezno 

izberemo z miško, ne s tipko na tipkovnici. 

 S preslednico potrdimo izbrano vrednost iz šifranta. 

 Tipka <Tab> nas pripelje do gumbov V redu in Prekliči, potrdimo ju s 

tipko <Enter> na tipkovnici. 

 S tipko <Delete> lahko zbrišemo polje s podpolji ali posamezno 

podpolje. 

 

Ob ustrezni nastavitvi v inicializacijski datoteki knjižnice je v podpolje 

610a, podpolje 992b in podpolja od 9930 do 9939 omogočen vnos z 

uporabo lokalnega šifranta. 
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 kadar je zapis v COBISS2 zaklenjen, ker ga nekdo v tistem trenutku 

ažurira 

 kadar COBISS.SI-ID ne obstaja 

 

V naštetih primerih se izpiše ustrezno sporočilo. Neažurirani podatki o zalogi 

se poskušajo samodejno vpisati v COBISS2 pri prvem naslednjem vpisu 

podatkov o zalogi, lahko pa to izvedemo sami s posebno metodo.  

 

Podpoglavja: 

 Vpis neažuriranih podakov v COBISS2 

 Prikaz polj, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov 
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3.2 PRIKAZ POLJ, KI NISO VPISANA V LOKALNO BAZO 

PODATKOV 

Pogledamo lahko seznam polj, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov. 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Pokaži polja 996/997 in 998, ki niso vpisana 

v lok. bazo pod. 

Odpre se okno s polji 996/997. 

3. Kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se okno s poljem 998. 

 

Postopek 
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4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O 

ZALOGI (POLJE 998) 

Podatki v poljih 998 so namenjeni vodenju zbirnih podatkov o zalogi knjižnice. 

Bibliografski zapis ima lahko samo eno polje 998. 

Pri monografskih publikacijah se polja 998 ne vnašajo, temveč se zbirni 

podatki o zalogi programsko prenesejo v vzajemno bibliografsko bazo 

podatkov. 

Pri serijskih publikacijah se polja 998 dodajo programsko v segmentu 

COBISS3/Serijske publikacije (ob izstavitvi naročila ali zaključitvi vnosa 

seznama nenaročenih publikacij), kasneje pa se podatki glede na potrebe 

dopolnjujejo in spreminjajo ročno (gl. pogl. 4.2.1). Programsko se vpišejo 

naslednji podatki: 

 indikator postavitve – privzeta vrednost je odvisna od nastavitve v 

inicializacijski datoteki 

 datum poročanja (a) 

 oznaka ustanove – sigla (b) 

 število primerkov (c)  

 indikator nabave (e) – dobi vrednost trenutno naročena serijska 

publikacija 

 splošni podatki o zalogi (g) – element c dobi vrednost 0 

 letnica (k) 

 

Če ne uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, se vedno, ko 

dodamo prvo polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se programsko 

vpišeta podatka: 

 oznaka ustanove – sigla (b) 

 število primerkov (c)  
 

Novo polje 998 moramo ročno dodati samo v naslednjih primerih: ko o zalogi 

knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v sistemu je; ali kadar 

vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; 

ali kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. 
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Za koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij vnesemo podatke sami. 

Prav tako se vedno, ko dodamo prvo polje 997 pri integrirnem viru, zbirnem 

zapisu ali izvedenem delu, odpre urejevalnik polja 998, kamor se programsko 

vpišeta naslednja podatka: oznaka ustanove – sigla (b) in število primerkov (c). 

Podpoglavja: 

 Dodajanje novega polja  

 Vnos podatkov  

 Brisanje polja  
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6.1 KOPIRANJE PODATKOV V DRUGA POLJA 

Podatke iz polja 996/997 lahko v istem bibliografskem zapisu kopiramo v 

druga polja 996/997. 

Izberemo polja, v katera želimo kopirati podatke, in nato podpolja, ki jih 

želimo kopirati. Še pred shranjevanjem lahko pregledamo in po potrebi 

dopolnimo polja, v katera smo kopirali podatke.  

 

V polju 996/997, iz katerega bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za 

enoto, ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Polje 996/997. 

3. Kliknemo gumb Kopiraj. 

Odpre se okno Seznam polj 996/997, kjer so prikazana preostala polja 

996/997 v bibliografskem zapisu (pri monografskih publikacijah niso 

vključena polja s statusom naročeno in polja za enoto kompleta). Označimo 

polja, v katera želimo kopirati podatke. 

4. Kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Kopiranje polja 996/997 s seznamom podpolj, ki jih lahko 

kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo 

"Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati polja s kopiranimi 

podatki. 

 

Opozorila: 

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če 

želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati 

oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element 

signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn… 

Če je pri enoti, kamor želimo kopirati element signature dl ali di, 

podlokacija (d\l) ali interna oznaka(d\i) že določena, se podatek ne bo 

prekril. 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju"  inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Podatki se prenesejo v vsa izbrana polja. 

 

Opozorilo: 

Postopek 

  

Pogoj 
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Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), 

podlokacije (d\l), tekoče številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje 

(9), statusa (q) ali številčenja (m), evidentirana za izposojo, se podatki ne 

prenesejo. Če smo označili več polj 996/997, v katera želimo kopirati 

podatke, in je vsaj ena enota izposojena, bo kopiranje podatkov o zalogi 

prekinjeno pri prvem izposojenem gradivu.  

 

6. V urejevalniku Polje 996/997 kliknemo gumb V redu. 

 

Opozorili: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se 

pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere števec, po katerem 

se številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 
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6.2 KOPIRANJE PODATKOV IZ DRUGEGA POLJA 

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 

996/997 v bazi podatkov. 

Poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke, in izberemo podpolja, ki 

jih želimo kopirati. 

 

V polju 996/997, v katero bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, 

ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. Izberemo lahko več polj. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj iz drugega polja. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Polje 996/997, kjer poiščemo polje, iz katerega 

želimo kopirati podatke. Iščemo lahko po različnih kriterijih, npr. po 

COBISS.SI-ID, inventarni številki, datumu inventarizacije, signaturi ali 

elementih signature, številki za izposojo ali ID-ju polja. 

 

Nasvet: 

Če imamo izvod pri roki, lahko inventarno številko odčitamo s čitalnikom 

črtne kode. 
 

3. Kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Kopiranje polja 996/997 s seznamom podpolj, ki jih lahko 

kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo 

"Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati podatke. 

 

Opozorila: 

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če 

želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati 

oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element 

signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn… 

Če je pri enoti, kamor želimo kopirati element signature dl ali di, 

podlokacija (d\l) ali interna oznaka(d\i) že določena, se podatek ne bo 

prekril. 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Podatki se prenesejo v polje 996/997. 

 

Opozorili: 

Postopek 

  

  

Pogoj 
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Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), 

podlokacije (d\l), tekoče številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje 

(9), statusa (q) ali številčenja (m), evidentirana za izposojo, se podatki ne 

prenesejo. Če smo označili več polj 996/997, v katera želimo kopirati 

podatke, in je vsaj ena enota izposojena, bo kopiranje podatkov o zalogi 

prekinjeno pri prvem izposojenem gradivu.  

 

 

Opozorilo: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se 

pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in  izbere števec, po katerem 

se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 
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6.10 OBLIKOVANJE KOMPLETA 

Enote monografskih publikacij (polja 996) lahko povežemo v komplet. Enote 

kompleta pripadajo enemu bibliografskemu zapisu, lahko pa tudi več zapisom. 

Vodilna enota kompleta opredeljuje skupne lastnosti kompleta, to je vrsto 

gradiva, na katero so vezani časovni parametri za določanje roka vrnitve 

izposojenega gradiva, znesek zamudnine ali izposojevalnine. Vrsta gradiva je 

praviloma določena v bibliografskem zapisu gradiva. Če pa ima vodilna enota 

v podpolju 996g v element g\o vpisano oznako fizične oblike, le-ta določa vrsto 

gradiva za celotni komplet (gl. priročnik COMARC/H Format). 

Komplet začnemo oblikovati z vodilno enoto kompleta. Če želimo pogledati, 

katere enote sestavljajo komplet, ali v komplet dodati novo enoto, uporabimo 

metodo za oblikovanje kompleta pri kateri koli enoti, ki je že v kompletu. 

 

Polje 996 mora imeti vpisano inventarno številko. Enota ne more biti del 

drugega kompleta in ne sme biti evidentirana za izposojo, odpisana ali del 

učbeniškega sklada. Vse enote v kompletu morajo v polju 996 imeti enako 

oznako podlokacije v signaturi (d\l) ali enako oznako podlokacije preusmeritve 

(e\E). Enoto je možno izposoditi (tudi pogojno) na dom ali v čitalnico; pogoji 

za določitev dostopnosti za izposojo so zajeti v priročniku COMARC/H 

Format, gl. pogl. 998c, Tabela 1. 

Opozorilo:  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Nabava, je možno dodati v komplet 

tudi enoto, ki ima v polju 996 enega od statusov, določenega s parametrom v 

inicializacijski datoteki. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplet. 

Odpre se okno Oblikovanje kompleta. 

Prva enota, ki je dodana v komplet, je vodilna enota kompleta.  

3. Če želimo v komplet dodati novo enoto, vpišemo njeno inventarno številko 

in kliknemo gumb Dodaj/izloči. V osrednji del okna se vpišejo podatki 

enote, ki je bila dodana v komplet: signatura (postavitev), inventarna 

številka, status, omejitev dostopnosti in oznaka enote kompleta. Podatki so 

ločeni z znakom ";" in presledkom.  

 

Nasvet: 

Novo enoto lahko dodamo v komplet tudi tako, da inventarno številko 

odčitamo s čitalnikom črtne kode.  

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo:  

Če enota, ki jo želimo dodati v komplet, ustreza pogojem za vključitev enote 

v komplet, a podatki v podpoljih u, p ali q niso enaki podatkom v polju 996 

za vodilno enoto, nas program na to opozori. Če enoto kljub temu dodamo 

v komplet, se pri dodani enoti podatki v podpoljih u, p in q poenotijo s 

podatki pri vodilni enoti. 
 

 

4. Enoto, ki je že v kompletu, s klikom na gumb Dodaj/izloči izločimo iz 

kompleta.  

 

Nasvet: 

Če dvakrat kliknemo enoto kompleta, se inventarna številka prenese v polje 

za vnos inventarne številke. 

 

5. S klikom na gumb Izloči vse lahko razdremo komplet. Iz kompleta se bodo 

izločile vse  enote.  

6. Enoti kompleta lahko določimo status 6 – poškodovano tako, da jo 

označimo in kliknemo gumb Poškodovano. V podpolje 996u za vodilno 

enoto kompleta se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Poškodovano. V 

podpolju 996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

7. Enoti kompleta lahko določimo status 8 – izgubljeno tako, da jo označimo 

in kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolje 996u za vodilno enoto kompleta 

se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolju 

996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

8. S klikom na gumb Pokaži se odpre okno Pregledovanje – Polje 996/997, 

kjer so prikazani podatki o enoti kompleta, ki smo jo predhodno označili. 

9. Okno Oblikovanje kompleta zapremo s klikom na gumb Zapri. 

 

V podpolje 996c za enoto, ki smo jo dodali v komplet, se programsko vpiše 

oznaka primerka/enote kompleta. Morebiti ročno vpisana oznaka primerka se 

zbriše (gl. priročnik COMARC/H Format, pogl. 996/997c).   

Enotam kompleta v podpolju 996 ni mogoče spreminjati oznake primerka (c), 

inventarne številke (f), podlokacije (d\l), tekoče številke v signaturi (d\n), 

številčenja v sig. – ozn. dela (d\x), podlokacije preusmeritve (e\E), datuma 

preusmeritve (e\D), indikatorja vezave (1) in stopnje dostopnosti (p). Številke 

za izposojo (9) ni mogoče zamenjati ali odstraniti, lahko jo pa dodamo. 

Če ima polje 996 enega od statusov, določenega s parametrom v inicializacijski 

datoteki, je možno tudi brisati ali spremeniti status (q) v oknu Oblikovanje 

kompleta. Parameter se lahko nastavi, če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. 

3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo statusa tudi v polju 996, ki smo ga 

dodali ročno.  
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13.3 PRIKAZ NEZASEDENIH ŠTEVILK 

Pogledamo lahko, katere inventarne številke ali tekoče številke so nezasedene, 

in proste uporabimo pri inventarizaciji gradiva (ročni vnos). 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Pokaži nezasedene številke. 

Odpre se okno, kjer izberemo vrsto številke in vpišemo območje, v katerem 

želimo iskati nezasedene številke. 

Iskanje nezasedenih tekočih številk iz signature lahko dopolnimo z 

iskanjem po oznaki podlokacije v signaturi, formatu, interni oznaki in 

števcu tekočih številk.  

 

Primer: 

Če želimo iskanje tekočih številk iz signature v območju od 1 do 100 

dopolniti z iskanjem po podlokaciji K, vpišemo 1-100(l=K).  

Če želimo iskanje tekočih številk iz signature v območju od 1 do 100 

dopolniti z iskanjem po podlokaciji K ter hkrati po števcu tekočih številk s 

številko 7, vpišemo 1-100(l=K,c=7).  
 

Nasvet: 

Območje iskanja dopolnimo z iskanjem po formatu, tako da v oklepaju 

vpišemo f in oznako formata; za dopolnitev iskanja po interni oznaki 

vpišemo i. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Izpiše se sporočilo o nezasedenih inventarnih številkah in tekočih številkah v 

danem območju. 

Postopek 
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18.7 LOKALNA BAZA PODATKOV V COBISS2 

Podatki o zalogi se dodajajo in urejajo v okolju COBISS3, istočasno pa se 

ažurirajo tudi v okolju COBISS2. Podatki so v obeh lokalnih bazah 

podatkov enaki, s tem da smo v COBISS3 dodali: 
 

 oznako števca tekočih številk (po katerem se določi tekoča številka v 

signaturi) 

 oznako števca inventarnih številk (po katerem se določi inventarna 

številka) 

 oznako števca številk za izposojo (če se določi številka za izposojo) 

 datum predvidenega odpisa serijskih publikacij 

 obdobje hranjenja 

 število zvezkov, ki se na oddelkih hranijo 

 davčno stopnjo 

 stopnjo popusta 

 opombo o ceni 
 

Pogledamo lahko polja, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov (gl. pogl. 

3.2). Pri atributu razredov Polje 996/997 in Polje 998 "Vpisano v lok. bibl. 

bazo pod." je lahko: 
 

 Ni zapisano v lokalni bazi (0) 

 V lokalni bazi je zapisano (1) 

 Manjka COBISS.SI-ID (2) 

 Zapis je predolg – potreben je vzporedni zapis (3) 

 Zaklenjen zapis v lokalni bazi podatkov (4) 
 

Identifikacijske številke polj 996, 997 in 998 se vpišejo v lokalno bazo 

podatkov v podpolje 6 polj 996, 997 in 998. 
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A IZPISI 

Segment COBISS3/Izpisi je namenjen oblikovanju in izpisovanju različnih 

izpisov na osnovi podatkov, ki jih vpisujemo v drugih segmentih programske 

opreme COBISS3 (COBISS3/Zaloga, COBISS3/Nabava itd.).  

V tem dodatku je opisan postopek priprave in izpisovanja izpisov za zalogo, ki 

jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblika 

posameznega izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo s 

spreminjanjem vrednosti spremenljivk in z vnosom parametrov ob pripravi 

izpisa. Način razvrščanja podatkov v izpisih, predvsem v statističnih tabelah, 

določa razvrstitev z definiranimi kategorijami, v katere se podatki v statističnih 

tabelah razvrščajo. Vsaka razvrstitev ima definiranih več kategorij. 

V ta dodatek sta vključena seznam sistemskih spremenljivk za zalogo in opis 

postopka, s katerim lahko posamezna ustanova določi svojo vrednost 

spremenljivk za zalogo. V tem dodatku so prikazane razvrstitve za izpise, ki jih 

pripravljamo in izpisujemo na osnovi podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga. 

Poslovne listine in drugi izpisi, ki jih pripravljamo in izpisujemo ali pošiljamo 

po e-pošti kar v segmentu COBISS3/Zaloga, ter izpisi za zalogo, ki jih 

pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, so opisani (vključno s 

parametri, ki se upoštevajo pri pripravi teh izpisov) v posebnih dodatkih.  
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A.2 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke so deli izpisov, katerih vsebino lahko določi posamezna 

ustanova. 

Ob namestitvi programske opreme COBISS3 se spremenljivke, ki jih pripravi 

IZUM, namestijo v segment COBISS3/Izpisi, in sicer v skupino sistemskih 

spremenljivk. Posamezna ustanova lahko nato določi svojo vrednost  

spremenljivke, tako da sistemsko spremenljivko prekopira v skupino 

uporabniških spremenljivk in vpiše ustrezno vrednost. 

A.2.1 Sistemske spremenljivke 

V nadaljevanju je podan tabelarični prikaz sistemskih spremenljivk, definiranih 

v segmentu COBISS3/Izpisi, katerih vrednosti se izpisujejo v izpisih v 

segmentu COBISS3/Zaloga. 

 

Tabela A.2-1: Sistemske spremenljivke za segment COBISS3/Zaloga 

Ime Vrednost Uporaba 

1) Prevzemni zapisnik – 

TIP_VRSTICE 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

2) Prevzemni zapisnik – 

OZNAKA_LOK 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

3) Prevzemni zapisnik – 

VPR_ID 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

4) Prevzemni zapisnik – 

VPOS_ID 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

5) Prevzemni zapisnik – 

SIFRA_ARTIKLA 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

6) Prevzemni zapisnik – 

AMORTIZACIJSKA_

SKUPINA 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

7) Prevzemni zapisnik – 

VRSTA_KOPL 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

8) Prevzemni zapisnik – 

KONTO 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

9) Prevzemni zapisnik – 

STANJE_OS 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 
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10) Prevzemni zapisnik – 

POPRAVEK_ 

VREDNOSTI 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

11) Prevzemni zapisnik – 

POPRAVEK_ 

VREDNOSTI_1 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

12) Prevzemni zapisnik – 

KONSTANTA_PRED_

IN 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

 

A.2.2 Uporabniške spremenljivke 

Če želimo nastaviti vrednost uporabniške spremenljivke, prekopiramo 

sistemsko spremenljivko med uporabniške spremenljivke in ji tam določimo 

vrednost. 

 

1. V brskalniku izberemo metodo Sistem / Segment Izpisi. 

Odpre se okno COBISS3/Izpisi. 

2. V oknu s skupinami in podskupinami odpremo mapo Spremenljivke / 

Sistemske definicije in označimo ustrezno skupino. 

3. V oknu s spremenljivkami označimo spremenljivko, ki ji želimo določiti 

vrednost. 

4. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj. 

5. V oknu s skupinami in podskupinami odpremo mapo Spremenljivke / 

Uporabniške definicije in označimo skupino, v kateri bomo shranjevali 

uporabniške spremenljivke za segment COBISS3/Zaloga. Če skupine še 

nismo definirali, označimo mapo Uporabniške definicije, izberemo 

metodo Skupina / Nova … in jo definiramo. 

6. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi. 

7. V oknu s spremenljivkami označimo spremenljivko in izberemo metodo 

Definicija / Lastnosti. 

Odpre se okno Spremenljivka. 

8. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri 

"Vrednost" pa vrednost te spremenljivke. 

9. Shranimo podatke. 

 

Postopek 
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A.3 RAZVRSTITVE  

V tem dodatku so prikazane razvrstitve za izpise, ki jih pripravljamo in 

izpisujemo na osnovi podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga. V prvem stolpcu 

je izpisano ime razvrstitve, v drugem stolpcu je njen opis, v tretjem stolpcu so 

naštete kategorije razvrstitve, če kategorija ni dinamična, v četrtem stolpcu pa 

so našteti izpisi, v katerih se ta razvrstitev upošteva.  

 

Tabela A.3-1: Razvrstitve za segment COBISS3/Zaloga 

Razvrstitev Opis Kategorija  Uporaba 

Knjižno gradivo 

 

Vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih NUK 

 knjige in brošure  (1.1) –  

996g\o=a*  

oziroma 

001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 

2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 

2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25, 2.30, 

2.31 ali 2.32  

ali 

001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 

130a ne obstaja  

 disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 

2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13 in 130a ne 

obstaja  

 serijske publikacije (1.3) in 

integrirni viri (1.7) –  

001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja 

ali  

001c=i in 110a=e ali z 

 patenti (1.4) –  

001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 

2.24 in 130a ne obstaja 

 standardi (1.5) – 

001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a 

ne obstaja 

 drugo knjižno gradivo (1.6) –  

001c=m, 001b=a in 130a ne 

obstaja  

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, 

Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-08, 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 

Neknjižno gradivo 

na fizičnih nosilcih 

Vrste neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

 audiovizualno gradivo (2.1) – 

996g\o=g*, i*, j*, m*          

oziroma 

001b=g, i, j ali m 

 elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih (2.2) –  

996g\o=la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, lj                             

oziroma 

001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, 

j ali z 

 drugo neknjižno gradivo (2.3) – 

996g\o=b*, c*, d*, e* ,f* ,k*, r*      

oziroma 

001c=c  

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, 

Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-08, 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek A.3-2 © IZUM, januar 2016 

 

ali  

001b=b, c, d, e, f, k ali r  

ali 

130a=a, b, c, d, e, f, g, h ali z  

 skupaj – zbirni podatki 

Elektronski viri 

dostopni na daljavo 

Vrste elektronskih virov, 

dostopnih na daljavo 

razvrščenih po navodilih NUK 

 e-knjige: diplomske, magistrske in 

specialistične naloge ter 

disertacije s celimi besedili (3.1) –  

001b=l, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 

2.11, 2.12 ali 2.13, 135b=i in 856u 

ali 856g ni prazno 

 druge e-knjige (3.2) –  

001c=m, 001b=l, 135b=i in 856u 

ali 856g ni prazno  

 naročene podatkovne zbirke (3.3) 

– 110a=f in 856u ali 856g ni 

prazno 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-05 

Serijske publikacije 

po vrsti 

Vrste serijskih publikacij, 

razvrščenih po navodilih NUK  

 elektronski časopisi (4.6) –  

001b=l, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>                   

 časopisi, časniki (4.1) –  

110a=a, c ali y, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica>                   

 druge serijske publikacije (4.2) – 

110a=e, g ali z, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica>                

 skupaj – zbirni podatki                                      

Z-STA-04 

Serijske publikacije 

po obliki 

Vrste serijskih publikacij po 

obliki, razvrščenih po navodilih 

NUK 

 v neelektronski obliki (4.3) –  

001c=s ali i, 001b=a, c, e, g, i, j ali 

k, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>     

 v elektronski obliki (4.4) –  
001c=s ali i, 001b=l, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica> 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-04, Z-STA-24 

Neknjižno gradivo 

(SURS) 

Vrste neknjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

SURS 

 kartografsko gradiv (6.1) – 

001b=e  

 slikovno gradivo (6.2) – 001b=k  

 mikrooblike (6.3) – 001b=a ali b,  

106g=g in 130a vsebuje podatek 

 rokopisno gradivo (6.4) – 001b=b,  

d ali f 

 avdio gradivo (6.5) – 001b=i ali j 

 glasbeni tisk (6.6) – 001b=c 

 projicirno gradivo (6.7) – 001b=g  

in 115a=b 

 video posnetki in filmi (6.8) – 

001b=g in 115a=a ali c 

 računalniško gradivo (6.9) – 

001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, 

j ali z 

 drugo gradivo (6.11) – 001b=m ali 

r ali 001c=c 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 

način_nabave_2 Način nabave gradiva 

 nakup  

 zamena 

 dar 

 obvezni izvod 

 stari fond 

Z-STA-02, Z-STA-04, Z-STA-22, 

Z-STA-24 
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 lastna izdaja 

 kotizacija 

 subvencija 

 članstvo 

 obvezni izvod ustanove 

 drugo 

 skupaj – zbirni podatki 

jezik – slovenski in 

tuji 
Skupine jezikov publikacij 

 slovenski  

 tuji 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23, 

Z-STA-24 

gradiva po 

namembnosti 
Glede na podatek v 100e 

 odrasli – 100e=k ali m ali v 100e 

ni podatka  

 otroci – 100e=a, b, c, d ali e 

 drugo 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30 

leposlovje in 

neleposlovje 
Glede na podatek v 675s 

 neleposlovje– 675s=0*, 1*, 2*, 3*, 

5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 

82.0 ali 9* (zvezdica je 

uporabljena za krajšanje)  

 leposlovje – v 675s je vrstilec 

preostalih vrednosti iz skupine 8, 

ki ne sodijo pod neleposlovje 

 skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30 
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Seznami: 

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez naslova) 

 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva (iskalnik) 

 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

 Z-SEZ-03: Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij 

 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po financerjih  

 Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij po 

financerjih 

 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (tekoči) 

 Z-SEZ-08: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (retrospektivni) 

 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu Dublin Core 

 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format) 

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

 Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

 Z-SEZ-13: Inventarna knjiga (razširjena) 

 Z-SEZ-14: Izvoz podatkov v format MFERAC – prevzemni zapisnik 

 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga 

 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk) 
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B.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri 

izpisa. 

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-10 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda 

Polje 996/997.  

Izpis Z-SEZ-02 lahko pripravimo z izbiro parametrov ali podatke poiščemo in 

izberemo v iskalniku. 

B.2.1 Seznama Z-SEZ-01 in Z-SEZ-01 (izpis brez 

naslova) 

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-01 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za 

katero pripravljamo inventarno knjigo.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji. 

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 
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 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

B.2.2 Seznama Z-SEZ-02 in Z-SEZ-02 (iskalnik) 

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-02 lahko poiščemo in izberemo v iskalniku 

razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi izpisa določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano.  

 "Datum statusa" 

Podatek je obvezen. Z vpisom datuma statusa določimo datum za 

začetek in konec obdobja, za katero pripravljamo seznam.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji. 

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki.  

 "Datum inventarizacije" 

Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, v katerem je bilo 

inventarizirano gradivo z določenim statusom. Podatek je neobvezen.  

 "Inventarne opombe (r)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na 

vpisano inventarno opombo. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
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Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo. 

 "Oznaka podlokacije (e\E)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo, 

kamor je gradivo preusmerjeno. 

 "Interna oznaka (d\i)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno interno 

oznako.  

 "Inventarne opombe (r)" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na vpisano 

inventarno opombo.    

 "Letnica (k)" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določeno leto izida. 

 "COBISS.SI-ID" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določen COBISS.SI-ID. 

 "Spremenil" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem uporabniku, 

ki je spremenil podatke o zalogi. 

 "Spremenjeno" 

Vpišemo začetni in končni datum nekega obdobja, za katerega želimo 

pripraviti izpis sprememb podatkov o zalogi.  

B.2.12 Seznam Z-SEZ-13 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-13 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za 

katero pripravljamo inventarno knjigo.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji. 
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 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

B.2.13 Seznam Z-SEZ-14 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-14 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam za 

določeno obdobje inventarizacije.  

 "Inventarna številka (f)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam za 

določeno območje inventarnih številk. 

 "Status (q)" 

Podatek je neobvezen in ga določimo, če želimo pripraviti seznam za 

polja 996 z določenim statusom. 

 "Datum statusa (t)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam za 

določeno obdobje spremembe statusa. 

 "Način nabave (v)" 

Podatek je neobvezen in ga določimo, če želimo pripraviti seznam za 

polja 996 z določenim načinom nabave. 

 "Opombe (n)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam za 

polja 996 z vpisano opombo. 

 "Vnesel" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam po 

določenem uporabniku, ki je vnesel podatke o zalogi. 

 "Vneseno" 
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Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti seznam za 

obdobje spremembe podatkov o zalogi. 

B.2.14 Seznam Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24 

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24 lahko določimo naslednje 

parametre, ki niso obvezni: 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo.  

 "Interna oznaka (d\i)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno interno 

oznako. 

 "Format (d\f)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem formatu. 

 "Območje tekočih številk v signaturi" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis samo za tekoče številke v 

signaturi znotraj določenega območja (od – do). 

 "Števec tekočih številk v signaturi" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določen števec tekočih 

številk v signaturi. 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Z vpisom datuma inventarizacije lahko določimo obdobje, za katero naj 

se v seznamu upoštevajo podatki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis samo za inventarne številke 

znotraj določenega območja (od – do). 

 "COBISS.SI-ID" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določen COBISS.SI-ID. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

B.3.1 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

Izpis vključuje 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) 

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

pogl. B.3.1), le da se že na prvi strani začne seznam gradiva, ker izpis nima 

naslova.  
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B.3.3 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva in 

Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

(iskalnik) 

Podatki na 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 slovenskih in tujih 

serijskih publikacij 

V seznamu so izpisane ločeno slovenske in tuje publikacije in razvrščene po 

abecenem vrstnem redu.  

Seznam vključuje naslednje podatke:  

 naslov publikacije 

 leto izida 

 kraj izida  

 založnik  

 številka ISSN, 

 COBISS.SI-ID 

 način nabave iz polja 998 

 cena iz polja 998 
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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). 

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.  

Seznam vključuje naslednje podatke:  

 naslov publikacije 

 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) 

B.3.7 Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih 

serijskih publikacij po financerjih  

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

vsakega financerja iz polja 997 so izpisane ločeno slovenske in tuje publikacije 

in razvrščene po abecednem seznamu.  

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

"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". 
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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 slovenskih avtorjev, izdano po letu 1989 (slovenika), in gradivo 

jugoslovanskih avtorjev, izdano pred letom 1990 (jugoslavika), 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 

 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. 

Delete values, 

transferred  

from code list 

  

 

  



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek B.3-6 © IZUM, januar 2016 

 

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-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.  

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.3.16 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.3.13), le da se v tem seznamu izpišejo vsi izvodi za vsako tekočo 

številko v signaturi, če knjižnica številči zalogo s pomočjo dvojnic. 
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E STATISTIKE 

V dodatku so opisani izpisi o statističnih podatkih knjižnične zaloge, ki jih 

pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.  

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake 

segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA) in zaporedne 

številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom 

"-". Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.  

Seznam razvrstitev za statistike, ki jih pripravljamo in izpisujemo na osnovi 

podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga, je v dodatku A.3. 
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike: 

 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik) 

 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-04: Serijske publikacije 

 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na daljavo 

 Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih publikacij 

 Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote 

 Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih 

 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 

  Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici 

 

V mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Statistike / Iz arhivske datoteke so 

shranjene definicije statistik Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-04 in Z-

STA-05, ki jih pripravimo in izpisujemo letno za daljše časovno obdobje 

oziroma za večji obseg knjižničnega gradiva. Pred njihovo pripravo moramo v 

segmentu COBISS3/Zaloga pripraviti ustrezne podatke (gl. pogl. 15).  
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E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri 

izpisa, razen za izpisa Z-STA-08 in Z-STA-30, za pripravo katerih podatke 

poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. Izpis Z-STA-03 

lahko pripravimo z izbiro parametrov ali podatke poiščemo in izberemo v 

iskalniku. 

E.2.1 Statistika Z-STA-01  

Pri pripravi statistike Z-STA-01 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Stanje na dan" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum, vključno s katerim naj se v 

statistiki upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.2 Statistiki Z-STA-02 

 Pri pripravi statistike Z-STA-02 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 
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Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.3 Statistiki Z-STA-03 in Z-STA-03 (iskalnik) 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-03 lahko poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi statistike določimo naslednje 

parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano. 

 "Datum statusa" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 
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Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.4 Statistika Z-STA-04 

Pri pripravi statistike Z-STA-04 določimo naslednje parametre: 

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 

naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

Podatek je obvezen. Vpišemo leto datuma inventarizacije, za katero naj 

se v statistiki upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.5 Statistika Z-STA-05 

Pri pripravi statistike Z-STA-05 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Vpišemo celotno obdobje, za katero naj se v 

statistiki upoštevajo podatki.  

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
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E.2.6 Statistiki Z-STA-06 in Z-STA-07 

Pri pripravi statistik Z-STA-06 in Z-STA-07 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Način nabave (v)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem načinu 

nabave. Privzeta vrednost je v – nakup. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo v  statistiki upoštevati 

samo inventarizirano gradivo. Privzeta vrednost je Da. 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis za 

določeno podlokacijo.  

 "Interna oznaka (d\i)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis za 

določeno interno oznako. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati statistiko samo 

za določeno območje inventarnih številk. 

 "Financer (4)" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis za 

določenega financerja. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar.  

E.2.7 Statistika Z-STA-08 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-08 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. 

E.2.8 Statistika Z-STA-21  

Pri pripravi statistike Z-STA-21 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 
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Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis za 

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
 

E.2.9 Statistika Z-STA-22 

Pri pripravi statistike Z-STA-22 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis za 

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek E.2-6 © IZUM, januar 2016 

 

 

E.2.10 Statistika Z-STA-23 

Pri pripravi statistike Z-STA-23 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano. 

 "Datum statusa" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis za 

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.11 Statistika Z-STA-24 

Pri pripravi statistike Z-STA-24 določimo naslednje parametre: 

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 

naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

Podatek je obvezen. Vpišemo leto, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
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E.2.12 Statistika Z-STA-30 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-30 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. 
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E.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

E.3.1 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je manjši ali 

enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in tudi polja 996/997 brez datuma 

inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer 

je datum statusa manjši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", ali 

datum statusa ni vpisan. 

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.). 

Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

 ZBIRKA GRADIVA 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število 

naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva na določen dan. 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 

in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena 

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 
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Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so 

prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine ZBIRKA GRADIVA. 

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.2 Z-STA-02: Prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj 

obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)". 

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 
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 PRIRAST GRADIVA 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število 

naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva v izbranem obdobju inventarizacije. 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 

in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena 

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3), v okviru vrste gradiva pa po načinu 
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nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v). V zadnji tabeli prvih treh 

skupin so prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine PRIRAST GRADIVA. 

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.3 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva in Z-STA-03: Odpis knjižnega in 

neknjižnega gradiva (iskalnik) 

Podatki na izpisih so enaki. Statistiki vključujeta podatke o gradivu, ki je bilo 

odpisano znotraj obdobja, vnesenega pri "Datum statusa (t)". 

Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

 ODPISANO GRADIVO 

V tej skupini so prikazani podatki o odpisanem knjižničnem gradivu (le 

število naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 

996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva, ki je bilo odpisano v izbranem 

obdobju. 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 

in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

  



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, januar 2016 Dodatek E.3-5 

 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena 

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so 

prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO. 

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.3.4 Z-STA-04: Serijske publikacije 

Statistika vključuje podatke o trenutno naročenih serijskih publikacijah. V 

statistiki so zajete serijske publikacije, ki imajo v polju 998 pri indikatorju 

nabave vpisano vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija.  

Prikazana sta število naslovov trenutno naročenih serijskih publikacij, pri 

katerih je vsaj v enem polju 997 letnica datuma inventarizacije enaka 

izbranemu letu dotoka (stolpec z dotokom), in število naslovov vseh trenutno 

naročenih serijskih publikacij, brez upoštevanja datum inventarizacije v polju 

997 (stolpec vsi). 

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

 Serijske publikacije po načinu nabave in vrsti 

 Serijske publikacije po obliki 
 

V prvi tabeli so podatki razvrščeni navpično po načinu nabave (vrednosti iz 

šifranta v podpolju 998v), v okviru načina nabave pa po vrsti serijske 

publikacije (časopisi in časniki; elektronski časopisi; druge serijske 

publikacije). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva 

skupaj.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve (gl. dodatek 

A.3) ni mogoče razvrstiti po vrsti serijskih publikacij, je le-to prikazano v 

ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 996/997 tega gradiva 

se izpiše na koncu statistike, pred legendo. 

Podatki v drugi tabeli so razvrščeni navpično po obliki serijskih publikacij 

(serijske publikacije v neelektronski obliki; serijske publikacije v elektronski 

obliki). Sledijo zbirni podatki za vse oblike serijskih publikacij skupaj. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.5 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na 

daljavo 

Statistika vključuje podatke o elektronskih virih, ki so dostopni na daljavo. V 

statistiki je zajeto gradivo, ki ima v polju 856ugz – Elektronska lokacija in 

dostop vsaj en podatek in je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri 

"Datum inventarizacije (o)". 

Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi). 

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so razvrščeni navpično po vrsti na daljavo 

dostopnih elektronskih virov (diplomske, magistrske in specialistične naloge 

ter disertacije v polnem besedilu; druge elektronske knjige; naročene 

podatkovne zbirke). Sledijo zbirni podatki za vse vrste na daljavo dostopnih 

elektronskih virov skupaj. 
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Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.6 Z-STA-06: Prirast domačih in tujih 

publikacij 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj 

obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)". 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Glede na državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a se podatki izpišejo v 

dveh sklopih:  

 Gradivo, izdano v matični državi 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je izšlo ali 

je bilo izdelano v matični državi.  

 Gradivo, izdano v tujini 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni izšlo in 

ni bilo izdelano v matični državi. 

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno 

za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 

in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena 

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI 

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 
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katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.   

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka. 

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih dveh skupin 

so prikazani zbirni podatki skupine.  

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov.  

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.7 Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote  

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj 

obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)". 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Glede na jezik besedila v prvem podpolju 101a se podatki izpišejo v dveh 

sklopih:  

 Gradivo v domačem jeziku 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je pisano v 

jeziku matične države.  

 Gradivo v preostalih jezikih 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni pisano 

v jeziku matične države. 

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno 

za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 
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 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 

in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena 

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek , vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v 

domači valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.   

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka. 

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih dveh skupin 

so prikazani zbirni podatki skupine.  

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov.  

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.3.8 Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih  

Statistika vključuje podatke o prirastu knjižničnem gradiva. 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

 Stara domača valuta  

 Domača valuta in tuje valute 
 

V prvi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena v 

poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti. 

V drugi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena 

v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni vpisana. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena v tuji 

valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

V tabelah so podatki razvrščeni navpičn o po financerju. 

 

Opozorilo: 

Na izpisu je prikazan financer iz prvega podpolja 996/9974 podatkov o zalogi. 

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.9 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o stanju v celotnem obdobje naročenega, 

prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije. 

V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – 

Datum inventarizacije. Podatki za odpisano gradivo v izpisu niso zajeti. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  
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 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
 

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 

 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 

številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 
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E.3.10 Z-STA-22: Prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o prirastu naročenega, prispelega in že 

inventariziranega gradiva v izbranem obdobju, ločeno po načinu nabave in 

glede na jezik publikacije. 

V izpisu so zajeti podatki samo za tiste inventarizirane enote, ki imajo vpisan 

podatek v 996/997o – Datum inventarizacije.  

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva, znotraj tega 

pa še po načinu nabave. Znotraj posamezne vrste gradiva se izpišejo zbirni 

podatki po načinu nabave (skupaj). 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
 

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 
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 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 

številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki za vse načine nabave (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.11 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti odpisanega gradiva glede na 

jezik publikacije v izbranem obdobju. 

V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom 

in datum spremembe statusa. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stopec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
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Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
 

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 

 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 

številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.12 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 

Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po načinu nabave, 

obliki zapisa in jeziku publikacije. 

V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi 

podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.  
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Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po načinu nabave 

(stolpec način nabave) in po obliki zapisa serijske publikacije (stolpec oblika). 

Znotraj tabele se izpišejo zbirni podatki po načinu nabave (skupaj), na koncu 

tabele pa zbirni podatki po obliki zapisa (skupaj).  

V tabeli so podatki o številu serijskih publikacij, ki so inventarizirane v letu, 

vpisanem pri "Leto dotoka" (stolpec naslovi) in so vodoravno razvrščeni glede 

na to, ali so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec 

slovenski) ali v tujem jeziku (stolpec tuji). V zadnjem stolpcu tabele so skupni 

podatki o številu serijskih publikacij, ki so zajete v statistiki (stolpec skupaj). 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.13 Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici 

Statistika vključuje podatke o knjižničnem gradivu glede na namembnost, 

glede na razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom ter glede na 

delitev na knjižno in neknjižno gradivo. 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), delež glede na skupno število 

naslovov (stolpec odstotek), število polj 996/997 (stolpec izvodi), delež glede 

na skupno število izvodov (stolpec odstotek), seštevek cen v domači valuti 

(stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). 

Podatki se izpišejo v treh tabelah: 

 Delitev gradiva po namembnosti 

 Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje 

 Delitev gradiva na knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, 

namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v 

podpolju 100e – Koda za namembnost: 

 odrasli (100e = k, m ali pa koda ni vpisana) 

 otroci (100e = a, b, c, d ali e) 
 

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na 

leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s 

– UDK za statistiko: 

 neleposlovje (675s = 0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 

82.0 ali 9*; zvezdica je uporabljena za krajšanje)  

 leposlovje (v 675s so vrstilci preostalih vrednosti iz skupine 8, ki ne 

sodijo pod neleposlovje) 
 

V tretji tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno 

gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo 

(drugo). Razvrstitev je po navodilih NUK; enako kot so vrste knjižnega gradiva 

in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih razvrščene v statistikah Z-
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STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo 

zbirni podatki. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri izpisov nekaterih statistik. Podatki 

v primerih so izmišljeni in vključeni le zaradi lažje predstave o izgledu izpisov. 

1. Z-STA-04: Serijske publikacije 

2. Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na daljavo 

3. Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

4. Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

5. Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

6. Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 
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1. Z-STA-04: Serijske publikacije 
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2. Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na 

daljavo 
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3. Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske) 
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4. Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske) 
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5. Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske) 

 

 



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, januar 2016 Dodatek E.4-9 

 

 

6. Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 
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F PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O 

ZALOGI 

V dodatku je seznam predpon na nivoju 99X, s katerimi lahko omejimo iskanje 

po podatkih o zalogi
1
. 

Dodatni indeksi podatkov o zalogi v bibliografskih bazah podatkov so opisani 

v priročniku  COBISS3/Katalogizacija (gl. dodatek A.1.2.6). 

 

Opozorilo: 

Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predponami za iskanje po podatkih o 

zalogi so rezultat iskanja le tista polja 996/997, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Pri 

iskanju v razredu Polje 996/997 z dodatnimi indeksi podatkov o zalogi v 

bibliografskih bazah podatkov pa so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki 

pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza iskalnemu nizu. 

 

Primer: 

Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predpono "HDA= " so rezultat iskanja 

polja 996/997, ki ustrezajo datumu inventarizacije pri "HDA=". Pri iskanju v 

razredu Polje 996/997 s predpono "DA= " so rezultat iskanja vsa polja 

996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza 

pogoju pri "DA=".  

 

Tabela F-1: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 996/997  

Predpona  Pomen Iskanje Podpolje 

HID= ID polja frazno 9966, 9967 

HIN= Inventarna številka (f) frazno 996f, 997f 

HDA= Datum inventariz. (o) frazno 996o, 997o 

HSG= Signatura – postavitev (d) frazno 996d, 997d 

HSGL= Podlokacija (d\l) frazno 996d\l, 997d\l 

HSGS= Interna oznaka (d\i) frazno 996d\i, 997d\i 

HSGN= Tekoča številka (d\n) frazno 996d\n, 997d\n 

HSGA= ABC in drugo – 1. del (d\a) frazno 996d\a, 997d\a 

                                                      
1
 Funkcionalnost omogoča le iskalni strežnik SOLR. 
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HSG5= ABC in drugo – 2. del (d\5) frazno 996d\5, 997d\5 

HSGU= UDK prosti pristop (d\u) frazno 996d\u, 997d\u 

HSGF= Format (d\f) frazno 996d\f, 997d\f 

HBUS= Bibliobus št. frazno  

HST= Status (q) frazno 996q, 997q 

HSD= Datum statusa (t) frazno 996t, 997t 

IE= Inventarna številka obstaja frazno  

HTME= Podlokacija preusm. (e\E) frazno 996e\E, 997e\E 

HTMD= Datum preusm. gradiva (e\D) frazno 996e\D, 997e\D 

HTI= Naslov (h) frazno 996h, 997h 

HRA= Omejitev dostopnosti (u) frazno 996u, 997u 

HNTS= Opombe (n) frazno 996n, 997n 

HIR= Opombe (r) frazno 996r, 997r 

HCN= Številka za izposojo (osnovna) frazno 9969, 9979 

HFI= Financer (4) frazno 9964, 9974 

HYR= Letnica (k) frazno 997k 

HLI= Stopnja dostopnosti (p) frazno 996p, 997p 

DD= Datum odpisa letnika frazno  

HC= Vnesel frazno  

HD= Vneseno frazno  

HU= Spremenil frazno  

HM= Spremenjeno frazno  

HAT= Načina nabave (v) frazno 996v, 997v 

HVE= Dobavitelj (2) frazno 9962, 9972 

HI2= Indikator postavitve (2) frazno  

HPT= Vrsta obdelave (usmerjanje) (5) frazno 9965, 9975 

HFR= Oznaka fizične oblike (g\o) frazno 996g\o, 997g\o 

HSGX= Številčenje v sig. – oznaka dela (d\x) frazno 996d\x, 997d\x 

HSGV= Vsi elementi signature frazno 996d, 997d 

SCH= Števec tekočih številk frazno  

HCL= Sedanja podlokacija (d\l OR e\E) frazno 996d\l, 997d\l  

996e\E, 997e\E 

HFL= Polje frazno  

UCH= Vpisano v lok. bazo pod. frazno  

HPR= Cena (3) frazno 9963, 9973 

HIV=
2
 Številka in datum računa (1) frazno 9961, 9971 

HIIV=
2 

       Interna številka in datum računa (7) frazno         9967, 9977 

    

 

Tabela F-2: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 998 

Predpona  Pomen Iskanje Podpolje 

SHID= Številka frazno 9986 

SHRD= Datum poročanja (a) frazno 998a 

SHSI= Oznaka ustan. – sigla (b) frazno 998b 

SHSG= Signatura – postavitev (d) frazno 998d 

                                                      
2
 Iščemo lahko po elementih podpolja 996/9971 (m – številka računa, q – datum računa) in podpolja 996/9977 

(1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primer iskalne zahteve: 

HIV=mRp 101* 
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SHNTS= Opombe (n) frazno 998n 

SHRS= Indikator nabave (e) frazno 998e 

SHUCH= Vpisano v lok. bazo pod.  frazno  

SHAM= Način nabave (v) frazno 998v 

SHVE= Dobavitelj (2) frazno 9982 

SHFI= Financer (4) frazno 9984 

SHHC= Vnesel frazno  

SHHD= Vneseno frazno  

SHHU= Spremenil frazno  

SHHM=        Spremenjeno         frazno  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@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 20.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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