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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje devet segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Elektronski viri 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 
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iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 

zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Elektronski viri je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja elektronskih virov: nakup paketov in licenc 

za samostojne elektronske vire, predplačilo in plačilo elektronskih virov, 

prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij, povezavo s portali za 

izposojo e-knjig, vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev 

števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, vpis opombe za izposojo, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za 

dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo, 

prikaz seznama knjižnic, dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko 

vsebino, preverjanje in izbor izločenega knjižničnega gradiva in urejanje 

podatkov za koordinacijo nabave. 
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Pri urejanju vzorca izhajanja lahko podatke prevzamemo iz vzajemnega vzorca 

izhajanja. 

Vzorec moramo urediti in vnesti vse podatke, tako da postane veljaven. Na 

osnovi veljavnega vzorca se programsko pripravi seznam pričakovanih 

zvezkov za vsa polja 997 tega vzorca. 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Pričakovani zvezki so osnova za izvajanje kontrole dotoka posamezne serijske 

publikacije. Kontrola dotoka je beleženje sprememb v zalogi, kot so: 

 prejem zvezkov 

 prekinitve v zalogi pri zvezkih, ki niso bili izdani ali jih nismo prejeli 

 reklamiranje zvezkov in brisanje reklamacij 

 sprotni odpis zvezkov 
 

Zvezke posameznega letnika lahko zvežemo v eno ali več enot, lahko pa jih 

tudi razvežemo. 

Letnik serijske publikacije lahko odpišemo, tako da v polje 997 vnesemo status 

odpisano. Pri iskanju publikacij, ki bi jih lahko odpisali, si pomagamo s 

podatkom "Datum odpisa letnika" v polju 997, ki ga moramo poprej vnesti. 

Zvezke serijske publikacije lahko odpisujemo tudi sproti, tj. ob prejemu 

vsakega naslednjega zvezka. Opomba o izločenih številkah se v podpolje 997m 

v kontroli dotoka vpisuje programsko, če poprej v polje 998 vnesemo podatek 

o številu zvezkov, ki jih hranimo. 

Če so podatki o zalogi vezani na napačno gradivo, jih prevežemo na drugo 

gradivo. Nabavne postavke, ki še niso povezane, lahko povežemo z ustreznim 

bibliografskim zapisom. To naredimo s prenosom zaloge k drugemu gradivu. 

Nabavno postavko lahko razdelimo na dve postavki in s tem prenesemo tudi 

del zaloge. 

Ko je zaradi podatkov o zalogi presežena dopustna dolžina originalnega zapisa 

v COBISS2, kreiramo dodatni lokalni zapis, v katerega nato prenesemo del 

podatkov o zalogi (kadar je treba narediti dodatni zapis, nas program na to 

opozori). 

Pogledamo lahko, kakšno je stanje posameznih izvodov gradiva v izposoji (ni 

izposojeno, je izposojeno/rezervirano). Za potrebe izposoje lahko vpisujemo 

opombe o gradivu. 

Novo gradivo, ki prihaja v knjižnico, je določen čas "novost". Monografske 

publikacije se prenesejo v razred Novosti ob inventarizaciji, serijske 

publikacije pa takrat, ko zabeležimo prejem v kontroli dotoka. Prejeti zvezek 

lahko dodamo med novosti tudi sami. Novosti lahko izpišemo na tiskalnik v 

obliki seznama. 

Za dodajanje številk v postopku inventarizacije si lahko pomagamo s tremi 

vrstami števcev: 

 števec za določanje inventarnih številk 

 števec za določanje tekočih številk v signaturi 

 števec za določanje številk za izposojo 
 

Vezava zvezkov 

Odpisi serijskih 

publikacij 

Izvajanje kontrole 

dotoka 

Spreminjanje povezave 

podatkov o zalogi z 

bibliografskim zapisom 

Pregled stanja v 

izposoji in vpis 

opombe za izposojo 

Izpis seznama novosti 

Nastavitve in 

uporaba števcev 
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V okviru vsake vrste lahko nastavimo tudi več števcev, npr. za posamezne 

vrste gradiva, po lokacijah ipd. 

V postopku inventarizacije program ponudi ustrezne števce, preko katerih 

določimo številke. 

Pogledamo lahko, v katerih lokalnih bazah obstaja bibliografski zapis in 

kakšno je stanje podatkov o zalogi po knjižnicah. 

 Podatke o gradivu lahko dopolnimo z multimedijsko vsebino. 

 
 

Pred pripravo statistik o zalogi knjižničnega gradiva moramo v segmentu 

COBISS3/Zaloga pripraviti podatke, ki se bodo upoštevali pri pripravi in izpisu 

teh statistik. 

Preden gradivo izločimo iz knjižnične zaloge, ga moramo ponuditi Narodni in 

univerzitetni knjižnici (NUK). To velja za gradivo slovenskih avtorjev, izdano 

po letu 1989 (slovenika), in za gradivo jugoslovanskih avtorjev, izdano pred 

letom 1990 (jugoslavika), ki ga NUK pred izborom preveri. Če NUK ne 

sprejme ponujenega gradiva, ga moramo ponuditi drugim knjižnicam. 

Preverimo lahko, v katerih knjižnicah v sistemu COBISS.SI je v elementu F 

podpolja 9984 vpisan financer ARRS in katere knjižnice imajo naročeno isto 

gradivo. Pri pripravi poročila o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene 

literature lahko vnesemo sofinancirani znesek, odstotek financiranja ARRS in 

"Indikator nabave (e)". 

Segment COBISS3/Zaloga je povezan z lokalno bazo podatkov v okolju 

COBISS2, vzajemno bibliografsko bazo podatkov in COBISS/OPAC-om ter s 

segmenti COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, 

COBISS3/Elektronski viri, COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja, 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, COBISS3/Izpisi in COBISS3/Upravljanje 

aplikacij. 

 

Prikaz seznama 

knjižnic 

Dodajanje 

multimedijske 

vsebine 

Priprava podatkov za 

izpise 

Povezava z drugimi 

segmenti in bazami 

podatkov 

Preverjanje in izbor 

izločenega 

knjižničnega gradiva 

Urejanje podatkov za 

potrebe razpisa 

ARRS 
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11 PRIKAZ STANJA V IZPOSOJI IN VPIS 

OPOMBE ZA IZPOSOJO 

Polja 996/997 predstavljajo posamezne izvode gradiva, ki jih lahko izposodimo 

članom knjižnice. V izposoji imajo lahko različne statuse, ki povedo, kaj se z 

njimi v povezavi s člani dogaja.  

Za potrebe izposoje lahko vpisujemo opombe o gradivu, ki ostanejo shranjene, 

tudi ko član gradivo vrne. 

Podpoglavji: 

 Prikaz stanja v izposoji 

 Vpis opombe za izposojo 
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11.1 PRIKAZ STANJA V IZPOSOJI 

Pogledamo lahko, kakšno je stanje izvodov v izposoji, in sicer: 

 izvodi niso izposojeni  

 izvodi so izposojeni ali rezervirani 
 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži stanje zaloge v izposoji. 

Odpre se okno Sporočilo, kjer so prikazani vsi izvodi, njihove signature, 

inventarne številke ter stanje v izposoji. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Postopek 
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11.2-1 

11.2 VPIS OPOMBE ZA IZPOSOJO 

Za potrebe izposoje lahko vpisujemo opombe o gradivu, ki so vezane samo na 

fizični izvod gradiva, ne glede na to, pri katerem članu je gradivo evidentirano 

(gl. priročnik COBISS3/Izposoja, pogl. 4.8.2). 

 

 Uporaba segmenta COBISS3/Izposoja. 

 

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

izberemo polje 996. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši opombo za izposojo. 

Odpre se okno Opomba o izvodu. 

3. Vpišemo opombo. 

Postopek 

Pogoj 
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17 PREVERJANJE IN IZBOR IZLOČENEGA 

KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  

Preden knjižnice izločijo gradivo iz knjižnične zaloge, ga morajo ponuditi 

Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK). Če NUK ne sprejme ponujenega 

gradiva, morajo knjižnice to gradivo ponuditi drugim knjižnicam. 

Knjižnice pošljejo seznam ponujenega gradiva v izpisu Z-SEZ-12 (gl. pogl. 

B.3.12) ali Z-PL-B09 (gl. pogl. D.3.8). 

Preverjanje podatkov o gradivu je možno samo ob posebni nastavitvi v 

inicializacijski datoteki. 

 

Datoteki, ki vsebujeta seznam ponujenega odpisanega gradiva, morata biti 

navadni besedilni datoteki, shranjeni na vašem računalniku.  

 

1. Pri razredu COBIB.SI izberemo metodo Razred / Preveri podatke o 

gradivu. 

Odpre se okno Dodajanje priloge, ki omogoča dostop do vseh map na 

našem računalniku. Pri "Izberi mapo" se izpiše ime izhodiščne mape, 

izberemo še datoteko ter kliknemo gumb V redu. 

Novo mapo lahko izberemo, če iz spustnega seznama izberemo ustrezni 

diskovni pogon, v seznamu, ki se izpiše pod izbranim diskovnim pogonom, 

pa poiščemo ustrezno mapo in datoteko. 

2. Bibliografske podatke o gradivu iz seznama lahko primerjamo z 

bibliografskimi podatki v zapisih v lokalni in vzajemni bazi. Če se 

bibliografski podatki iz zapisa v lokalni bazi ne ujemajo z bibliografskimi 

podatki iz zapisa v vzajemni bazi, se odpre okno Primerjava zapisov, kjer 

so označene razlike. 

Če želimo zapise v oknu natisniti, kliknemo gumb Natisni, če pa želimo 

okno zapreti,  kliknemo gumb Izhod. 

Odpre se okno Prenos podatkov o gradivu z vprašanjem, ali želimo 

podatke o gradivu shraniti v datoteko z izbranim gradivom in programsko 

vpisanimi komentarji.  

Če kliknemo gumb Da, se podatki o gradivu shranijo, če pa kliknemo gumb 

Ne, nadaljujemo preverjanje podatkov o gradivu glede na druge pogoje.  

Postopek 

Pogoj 
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S klikom na gumb Prekliči lahko prekinemo preverjanje podatkov o 

gradivu in ob ponovni izvedbi metode Razred / Preveri podatke o 

gradivu nadaljujemo postopek preverjanja pri tem zapisu. 

3. Potem ko je primerjava bibliografskih podatkov o gradivu zaključena in 

podatki shranjeni, ali če primerjave podatkov sploh nismo izvajali, se odpre 

okno, kjer lahko vpišemo komentar, ki se bo izpisal v naslovu izpisa Z-PL-

B13 (gl. pogl. D.3.9). Pripravi se še izpis Z-PL-B14, za katerega lahko prav 

tako vpišemo novi komentar (gl. pogl. D.3.10).  

4. Besedilni datoteki s seznamom izbranega gradiva se programsko shranita 

na isto mesto v računalniku, kjer je shranjen tudi seznam, ki smo ga prejeli 

iz knjižnice. Osnovno ime datotek je enako imenu prejetega seznama. 

V datoteki s končnico *_reas.txt je za vsakim COBISS.SI-ID opisan razlog 

izbora posameznega gradiva. 

V datoteki s končnico *_out.txt so za vsakim COBISS.SI-ID podatki o 

zalogi izbranega gradiva  v knjižnici, ki nam je poslala seznam. Datoteko 

uredimo in vrnemo knjižnici, da nam pošlje izbrano gradivo.  
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18.1 PRIKAZ SEZNAMA KNJIŽNIC S FINANCERJEM ARRS 

MED ZBIRNIMI PODATKI 

Pogledamo lahko, v katerih knjižnicah v sistemu COBISS.SI je med zbirnimi 

podatki o gradivu, pri katerem je datum poročanja znotraj časovnega intervala 

aktualnega razpisa ARRS, v elementu F podpolja 9984 vpisan financer ARRS. 

 

1. V razredu Polje 998 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 998. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam knjižnic, v katerih to 

publikacijo sofinancira ARRS. 

Odpre se okno Seznam knjižnic, kjer so po abecednem vrstnem redu 

prikazane knjižnice, pri katerih je med podatki za koordinacijo nabave te 

publikacije vpisan financer ARRS, poleg tega pa je datum poročanja 

znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS. Domače knjižnice ni 

v seznamu knjižnic. 

3. Okno Seznam knjižnic zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

V segmentu COBISS3/Izpisi lahko pripravimo seznam tujih serijskih publikacij 

in baz podatkov, kjer so pod naslovom posameznega gradiva navedene 

knjižnice, ki imajo za to publikacijo v elementu F podpolja 9984 vpisano kodo 

ARRS, poleg tega pa je datum poročanja znotraj časovnega intervala 

aktualnega razpisa ARRS (gl. pogl. B.3.21). 

 

Postopek 

Možnosti ... 



 



COBISS COBISS3/Zaloga 

 

© IZUM, maj 2017  

 

18.2-1 

18.2 PRIKAZ SEZNAMA KNJIŽNIC, KI IMAJO NAROČENO 

ISTO GRADIVO  

Pogledamo lahko, v katerih knjižnicah v sistemu COBISS.SI je med zbirnimi 

podatki o gradivu vrednost indikatorja nabave (e) trenutno naročena serijska 

publikacija. 

 

1. V razredu Polje 998 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 998. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži seznam knjižnic, ki imajo naročeno 

to publikacijo. 

Odpre se okno Seznam knjižnic, kjer so po abecednem vrstnem redu 

prikazane knjižnice, ki imajo naročeno isto serijsko publikacijo ali bazo 

podatkov. Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic. 

3. Okno Seznam knjižnic zapremo s klikom na gumb V redu. 

 

V segmentu COBISS3/Izpisi lahko pripravimo seznam tujih serijskih publikacij 

in baz podatkov, kjer so pod naslovom posameznega gradiva navedene 

knjižnice, ki imajo za to publikacijo v podpolju 998e vrednost o – trenutno 

naročena serijska publikacija (gl. pogl. B.3.20). 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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18.3 VNOS PODATKOV O SOFINANCIRANJU ARRS 

Pri pripravi poročila za ARRS o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene 

literature in baz podatkov lahko vnesemo sofinancirani znesek ali odstotek, ki 

ga financira ARRS, in uredimo "Indikator nabave (e)".  

 

Opozorilo:  

S to metodo lahko urejamo podatke samo v času, ko se vnašajo podatki o 

sofinanciranju ARRS. 

 

1. V razredu Polje 998 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 998. 

2. Izberemo metodo Objekt / Vpiši sofinanciranje ARRS.  

Odpre se okno Sofinanciranje ARRS, kjer vnesemo podatke, ki so 

potrebni za pripravo poročila o prejetih sredstvih ARRS. 

V pomoč pri urejanju so podatki iz atributov "Cena v domači valuti" in 

"Financer (4)" ter "Financer (4) ob prijavi na razpis", kjer se arhivira 

podatek o financerjih ob prijavi na razpis.  

 

Opozorilo:  

Arhivirani podatek o financerjih služi pripravi poročil o porabi sredstev, ki 

ga IZUM posreduje ARRS po zaključku javnega razpisa za sofinanciranje 

mednarodne znanstvene literature.   

"Financer (4) ob prijavi na razpis" se ne spremeni v obdobju od prijave na 

razpis do oddaje poročila, ki ga IZUM posreduje v ARRS. 
 

3. Podatke o sofinanciranju ARRS lahko uredimo pri "Odstotek, ki ga 

financira ARRS" ali pri "Delež ARRS".  

Pri "Odstotek, ki ga financira ARRS" se odstotek financiranja prenese iz 

9984\P pri financerju ARRS. Če ga želimo spremeniti, vpišemo vrednost 

med 1 in 100, brez znaka za odstotke.   

Pri "Delež ARRS" vpišemo znesek, ki ga pri nakupu sofinancira ARRS. 

 

Opozorilo:  

Ko po vnosu deleža ARRS kliknemo v vnosno okno pri "Odstotek, ki ga 

financira ARRS", se odstotek financiranja ARRS preračuna na dve 

decimalki natančno, delež ARRS pa se lahko programsko preračuna.  
 

Nasvet: 

Pri serijskih publikacijah in bazah podatkov, s katerimi smo kandidirali na 

razpisu, a zanje nismo dobili sredstev, pri "Delež ARRS" ali pri "Odstotek, 

ki ga financira ARRS" vnesemo vrednost 0. 

Postopek 
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4. Pri "Indikator nabave (e)" izberemo vrednost iz šifranta ter uredimo 

podatke o letnici (k) (gl. pogl. 4.2.1.1). 

5. Kliknemo gumb V redu.  

Podatki se shranijo med zbirne podatke o zalogi. 
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19.5 COBISS3/IZPISI 

V segmentu COBISS3/Izpisi so pripravljeni naslednji izpisi, ki se uporabljajo v 

segmentu COBISS3/Zaloga: 

 Inventarna knjiga 

 Inventarna knjiga (izpis brez naslova) 

 Seznam odpisanega gradiva 

 Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij 

 Seznam serijskih publikacij 

 Seznam serijskih publikacij po financerjih  

 Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij po financerjih 

 Seznam polj 996/997 (polni fomat) 

 Seznam polj 998 (polni fomat) 

 Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

 Inventarna knjiga (razširjena) 

 Signaturna knjiga 

 Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk) 

 Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov  

 Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov 

 Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih 

imajo naročene  

 Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer 

jih sofinancira ARRS  

 Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer obstaja 

bibliografski zapis 

 Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva 

 Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

 Zaloga z datumom inventarizacije 

 Zaloga z datumom statusa 

 Seznam novosti po podlokacijah 

 Novosti 

 Seznam novosti po UDK (675b) 

 Seznam polj brez vpisa v 996/9973 
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 Rekapitulacija podatkov o zalogi 

 Gradivo za evidentiranje in izbor 

 Zaloge za evidentiranje in izbor 

 statistike stanja knjižnega in neknjižnega gradiva, serijskih publikacij in 

elektronskih virov 

 statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva in prirasta 

slovenskih in tujih publikacij ter statistike elektronskih virov 

 statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Razmerja v splošni knjižnici 

 izpisi za potrebe izvajanja inventure 
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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 (iskalnik) 

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

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

 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva  

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

 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-15: Inventarna knjiga (razširjena) 

 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga 

 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk)  

 Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov  

 Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov 

 Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom 

knjižnic, ki jih imajo naročene 

 Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom 

knjižnic, kjer jih sofinancira ARRS 

 Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer 

obstaja bibliografski zapis 
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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; podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-29 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Bibliografski zapis. 

Izpisa Z-SEZ-01 in izpis Z-SEZ-02 lahko pripravimo z izbiro parametrov ali 

podatke poiščemo in izberemo v iskalniku. 

B.2.1 Seznami Z-SEZ-01, Z-SEZ-01 (iskalnik), 

Z-SEZ-01 (izpis brez naslova), Z-SEZ-01 

(izpis brez naslova) (iskalnik), Z-SEZ-13 in 

Z-SEZ-15 

Podatke za pripravo izpisov Z-SEZ-01 lahko poiščemo in izberemo v iskalniku 

razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi izpisov določimo naslednje parametre; 

te parametre določimo tudi pri pripravi izpisov Z-SEZ-13 in Z-SEZ-15:  

 "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" 
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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.2.2 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. 
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 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 

B.2.3 Seznam Z-SEZ-03 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-03, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih
1
 Polje 998 in Bibliografski zapis.  

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

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

določenem indikatorju nabave. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija.  

 "Način nabave" 

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

določenem načinu nabave. 

 "Dobavitelj" 

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

določenem dobavitelju. 

 "Financer" 

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

določenem financerju. 

 "Datum poročanja" 

Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za katero upoštevamo 

vpisani datum poročanja. Podatek je neobvezen  

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Založnik" 

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

določenem založniku. 

 "Leto izida" 

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

določenem letu izida. 

 "Država izida" 

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

določeni državi izida. 

                                                      
1
 Priprava izpisa, kjer lahko parametre poizvedbe poiščemo in izberemo po atributih v več zavihkih, je 

mogoča le, kadar je iskanje podprto z iskalnim strežnikom SOLR. 
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 "Jezik" 

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

določenem jeziku publikacije. 

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek.  

B.2.4 Seznam Z-SEZ-04 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-04, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih
2
 Polje 998 in Bibliografski zapis, ki 

so enaki kot pri pripravi izpisa Z-SEZ-03 (gl. pogl. B.2.3).  

Dodana sta vhodna parametra "Letnice (k)" v razredu Polje 998 in "Kraj 

založbe" v razredu Bibliografski zapis: 

 "Letnice (k)" 

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

vpisano letnico o stanju zaloge. 

 "Kraj založbe" 

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

določenem kraju založbe. 

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek. 

B.2.5 Seznam Z-SEZ-05 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-05, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih
2
 Polje 996/997, Polje 998 in 

Bibliografski zapis. Za vsakega financerja iz polja 997 se začnejo izpisovati 

podatki na novi strani. 

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997: 

 "Letnica" 

Podatek je neobvezen. Z vpisom letnice določimo polja 996/997, po 

katerih pripravljamo seznam. 

 "Način nabave" 

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

določenem načinu nabave. Privzeta vrednost je a – nakup.  

 "Financer" 

                                                      
2
 Priprava izpisa, kjer lahko parametre poizvedbe poiščemo in izberemo po atributih v več zavihkih, je 

mogoča le, kadar je iskanje podprto z iskalnim strežnikom SOLR. 
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Podatek je neobvezen, možno pa je izbrati dva financerja. Če financerja 

ne izberemo, so v seznam vključeni vsi financerji.  

 "Inventarne opombe" 

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

vpisano inventarno opombo.  

 

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

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

določenem indikatorju nabave.   

 "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.  

 "Dobavitelj" 

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

določenem dobavitelju. 

 "Opomba" 

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

vpisano opombo o stanju zaloge. 

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Država izida" 

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

določeni državi izida. 

 "Leto izida" 

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

določenem leto izida. 

 "Jezik" 

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

določenem jeziku publikacije. 

 "Založnik" 

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

določenem založniku.  

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek. 
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B.2.6 Seznam Z-SEZ-06 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-06, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih
3
 Polje 996/997, Polje 998 in 

Bibliografski zapis. 

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997: 

 "Letnica" 

Z vpisom letnice določimo polja 996/997, ki jih želimo uvrstiti v 

seznam. 

 "Način nabave" 

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

določenem načinu nabave.  

 "Financer" 

Podatek o financerju je neobvezen. Določimo tistega financerja, 

katerega podatki bodo upoštevani v seznamu.  

 "Inventarne opombe" 

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

vpisano inventarno opombo.  

 

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

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

določenem indikatorju nabave.  

 "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.  

 "Dobavitelj" 

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

določenem dobavitelju. 

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Država izida" 

                                                      
3
 Priprava izpisa, kjer lahko parametre poizvedbe poiščemo in izberemo po atributih v več zavihkih, je 

mogoča le, kadar je iskanje podprto z iskalnim strežnikom SOLR. 
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 "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.  

B.2.14 Seznami Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28 

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28 lahko določimo 

naslednje vhodne parametre v razredu Polje 998: 

 "Oznaka ustanove – sigla (b)" 

Podatek je neobvezen. Izberemo številčno oznako svoje knjižnice.  

 "Financer (4)" 

Podatek je obvezen. Vpišemo financerja, za katerega naj se podatki v 

seznamu upoštevajo. Element F vpišemo pred oznako financerja (npr. 

za pripravo izpisa po financerju ARRS vpišemo FARRS*). 

 "Način nabave (v)" 

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

določenem načinu nabave.  
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B.2.15 Seznam Z-SEZ-27 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-27 lahko določimo naslednje vhodne parametre v 

razredu Polje 998: 

 "Oznaka ustanove – sigla (b)" 

Podatek je neobvezen. Izberemo številčno oznako svoje knjižnice.  

 "Financer (4)" 

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

določenem financerju. Element F vpišemo pred oznako financerja (npr. 

za pripravo izpisa po financerju ARRS vpišemo FARRS*). 

 "Datum poročanja (a)" 

Podatek je obvezen. Z vpisom datuma poročanja določimo obdobje, za 

katero naj se v seznamu upoštevajo podatki.  

 "Način nabave (v)" 

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

določenem načinu nabave.  

 

B.2.16 Seznam Z-SEZ-29 

Podatke za pripravo izpisa Z-SEZ-29 poiščemo in izberemo v iskalniku razreda 

Bibliografski zapis.  
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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

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

Inventarna knjiga (iskalnik) 

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega 

gradiva, ki ima inventarne številke v določenem območju datuma 

inventarizacije.  

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

seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 inventarna številka 

 datum inventarizacije 

 bibliografski opis enote 

 signatura (postavitev) 

 način nabave 

 dobavitelj 

 številka in datum računa ter cena 

 inventarna opomba 

 

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

legenda. 

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

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

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

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

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

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

naslova) in Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

(izpis brez naslova) (iskalnik) 

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

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

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

Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

(iskalnik) 

Podatki v obeh izpisih so enaki. Izpisa vključujeta seznam inventariziranega 

gradiva, odpisanega v določenem obdobju.  

Podatki v seznamih so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah in se 

izpišejo v naslednjih stolpcih: 

 inventarna številka 

 datum statusa 

 bibliografski opis enote 

 signatura (postavitev) 

 financer 

 številka in datum računa ter cena 

 inventarna opomba 

 

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

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

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

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

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

B.3.4 Z-SEZ-03: Seznam 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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Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razreda Polje 998, Gradivo 

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

še bibliografski podatki. 

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

(ponudba)  

Preden gradivo izločimo iz knjižnične zaloge, ga moramo ponuditi nacionalni 

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

drugim knjižnicam. 

Izpis vsebuje dva obrazca: 

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

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

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Posamezni obrazec pošljemo po elektronski pošti. Opis dodajanja in urejanja 

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

in 4.5.4. 

 

Opozorilo: 

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

pošiljanje izpisa posameznemu obrazcu dodamo destinacijo e-naslov in mu 

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

priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 5.3.4.1. 

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 COBISS.SI-ID 

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

MFERAC – prevzemni zapisnik 

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

uporablja javna uprava.  

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

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

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

podatka o zbirki.  

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

B.3.16 Z-SEZ-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.3.17 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.3.16), 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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B.3.18 Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske 

publikacije in baze podatkov 

Izpis je obvezna priloga prijave na javni razpis za sofinanciranje nakupa 

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

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; izpis vključuje seznam gradiva 

z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa ARRS.  

Izpis vsebuje dva obrazca: 

 v prvem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah 

 v drugem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

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

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

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

 ISSN zapisa; če je ISSN "0000-0000", se izpiše COBISS.SI-ID zapisa 

 naslov in navedba odgovornosti 

 faktor vpliva  

 kategorija 

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

spada  

 ali je gradivo elektronsko dostopno  

 cena v domači valuti; če je pri "Cena na enoto (3)" vpisana cena v tuji 

valuti, je preračunana na osnovi upoštevane tečajne liste  
  

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

 ISSN zapisa ali COBISS.SI-ID zapisa 

 naslov in navedba odgovornosti 

 fizična oblika nosilca podatkov ali vrsta zapisa 

 cena v domači valuti; če je pri "Cena na enoto (3)" vpisana cena v tuji 

valuti, je preračunana na osnovi upoštevane tečajne liste  
 

Na koncu seznama se izpiše legenda. 

B.3.19 Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske 

publikacije in baze podatkov 

Izpis je obvezna priloga poročila o sofinanciranju nakupa mednarodne 

znanstvene literature in baz podatkov, ki ga knjižnice posredujejo Javni 

agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; izpis vključuje seznam 

gradiva z datumom poročanja znotraj časovnega intervala aktualnega razpisa 

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

publikacije in baze podatkov (gl. pogl. B.3.18), le da je namesto cene gradiva 

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

stolpec s podatkom o odstotku, ki ga financira ARRS. 

B.3.20 Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in 

baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih 

imajo naročene 

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

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

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (gl. pogl. B.3.18).  

Izpis vsebuje dva obrazca: 

 v prvem obrazcu so zajeti podatki o tujih serijskih publikacijah 

 v drugem obrazcu so zajeti podatki o tujih bazah podatkov 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Pod naslovom posameznega gradiva so navedene knjižnice v sistemu 

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

Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic. 

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

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

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

 ISSN zapisa; če je ISSN "0000-0000", se izpiše COBISS.SI-ID zapisa 

 naslov in navedba odgovornosti 

 faktor vpliva  

 UDK za iskanje  

 način nabave (998v) 

 dobavitelj (9982) 

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

 cena v domači valuti; če je pri "Cena na enoto (3)" vpisana cena v tuji 

valuti, je preračunana na osnovi upoštevane tečajne liste  
  

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

faktorja vpliva. 

Na koncu seznama se izpiše legenda. 
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B.3.21 Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije in 

baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer 

jih sofinancira ARRS 

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

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

za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (gl. pogl. B.3.18).  

V izpisu so pod naslovom posameznega gradiva navedene knjižnice v sistemu 

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

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

intervala aktualnega razpisa ARRS. Domače knjižnice ni v seznamu knjižnic. 

Drugi podatki v izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-27: Tuje serijske 

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

pogl. B.3.20), le da je namesto cene gradiva prikazan znesek, ki ga pri nakupu 

publikacije prispeva ARRS.  

B.3.22 Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi knjižnice s 

seznamom knjižnic, kjer obstaja 

bibliografski zapis  

Izpis vključuje seznam bibliografskih zapisov v lokalni bazi knjižnice. Pod 

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

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

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

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

dodatek E.1):  

 "ISBN" 

 "Avtor" 

 "Naslov" 

 "Leto izida" 

 "Založnik" 

 "Kraj izida" 

 "Fizični opis" 

 "COBISS.XX-ID" 
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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. 

 "Oznaka ustanove - sigla (b)" 

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

določeni ustanovi. 

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

dodatni komentar. 

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. Če želimo v naslovu izpisati 

komentar, ga vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisa. 
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E.2.8 Statistika Z-STA-21  

Pri pripravi statistike Z-STA-21 lahko 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. 
 

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

dodatni komentar. 

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

dodatni komentar. 

E.2.12 Statistika Z-STA-30 

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

iskalniku razreda Polje 996/997. Če želimo v naslovu izpisati 

komentar, ga vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisa. 
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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 starejši 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 starejši 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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 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 so se v izpis razvrstile serijske publikacije, ki jih glede na kriterije 

razvrstitve (gl. dodatek A.3) ni mogoče razvrstiti niti po vrsti niti po obliki, so 

le-te prikazane v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva; v tej tabeli so 

prikazane tudi serijske publikacije, ki sicer ustrezajo kriterijem za razvrščanje 

serijskih publikacij po obliki, ni pa jih mogoče razvrstiti po vrsti. Seznam polj 

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

tabelo drugače razporejenega gradiva razvrstijo tudi trenutno naročene serijske 

publikacije, ki nimajo polja 997. Ker pri zapisu v polju 997 ni podrobnih 

podatkov o zalogi, je vrstica v tabeli prazna.    

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). 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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: 

 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 
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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.3.8 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 
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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):  

 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).  
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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.3.10 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). 
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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 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 
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 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.3.12 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.  

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: 
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 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-

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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F.4 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Pri prikazu podatkov v izpisih se lahko upoštevajo podatki o knjižničnem 

gradivu, ki ima v izposoji določen status c – izposojeno na dom, s – izposojeno 

v čitalnico, l – izgubljeno, k – v kroženju, d – medoddelčno izposojeno ali m – 

izposojeno po MI.  

F.4.1 Z-INV-A01: Podatki o inventuri 

Izpis vključuje podatke o inventuri, ki smo jih vnesli v urejevalniku objekta 

Inventura: 

 začetek inventure 

 konec inventure 

 člani komisije 

 opis obsega inventure  

 opomba 

 prostor za podpise članov komisije 

F.4.2 Z-INV-A02: Popisi 

Izpis vključuje seznam popisov, ki so bili izvedeni v okviru opravljene 

inventure. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 datum vnosa 

 čas prenosa 

 popisovalec 

 nahajališče 

 število odčitkov  
 

Na koncu se izpiše skupno število odčitkov vseh popisov na izpisu. 

F.4.3 Z-INV-A03: Inventurno poročilo 

Izpis vključuje podatke o knjižničnem gradivu, ki je v obsegu inventure in 

nima določenega statusa (q) ali pa je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 

– v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – 

izgubljeno ali 14 – drugo.  

Prikazani so število enot knjižničnega gradiva, ki jih lahko izposodimo (stolpec 

Zaloga), število popisanih enot (stolpec Popis), število prostih enot gradiva 
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znotraj obsega inventure, ki jih nismo popisali (stolpec Manko), število 

popisanih zvezkov serijskih publikacij, ki ne ustrezajo podatkom v 997m, in 

število popisanih zvezkov, ki ustrezajo podatkom v 997m, a so zavedeni v 

izposoji ali so večkrat popisani (stolpec Višek).  

 

Opozorilo: 

Če je popisana monografska publikacija zavedena v izposoji ali jo večkrat 

popišemo, je v stolpcu Popis podatek o številu različnih odčitkov. Če pa 

odčitamo serijsko publikacijo, ki je zavedena v izposoji, ali jo večkrat 

popišemo, je v stolpcu Popis podatek o vseh odčitkih. 

V stolpcu Višek ni zajeta popisana serijska publikacija, ki je zavedena v 

izposoji ali je že bila popisana, če med podatki o zalogi ni podatka o 

številčenju na nivoju zvezka. 

 

Podatki se izpišejo v treh sklopih:  

 Monografske publikacije 

V tem sklopu so prikazani podatki za monografske publikacije. 

 Serijske publikacije 

V tem sklopu so prikazani podatki za serijske publikacije, kjer odčitek 

ustreza podatkom v 997m in so podatki o številčenju v 997m v skladu s 

formatom COMARC/H. Če odčitamo zvezek, ki ni v 997m, je odčitek 

zajet v stolpcu Višek.  

Če pa odčitamo enoto serijske publikacije, ki je ni možno opredeliti kot 

manko ali višek, so podatki serijske publikacije prikazani v sklopu 

Izjeme serijskih publikacij. 

 Izjeme serijskih publikacij 

V tem sklopu so prikazani podatki o vseh odčitkih serijskih publikacij, 

pri katerih vsaj enega odčitka ni možno opredeliti kot manko ali kot 

višek. 

Podatki o tem gradivu so prikazani v izpisih Z-INV-A11: Izjeme pri 

serijskih publikacijah in Z-INV-B11: Izjeme pri serijskih publikacijah 

(.txt). 

 

V vsakem sklopu se podatki izpišejo v dveh tabelah: 

 RAZVRŠČENO PO PODLOKACIJAH V SIGNATURI 

Podatki so razvrščeni po podlokacijahv signaturi (d\l), ki so med 

podatki o zalogi gradiva v območju inventure. 

Če je v obsegu inventure gradivo, pri katerem podlokacija v signaturi ni 

vpisana, se najprej izpišejo podatki o tem gradivu. 

 RAZVRŠČENO PO PODLOKACIJAH IN INTERNIH OZNAKAH 

V tej tabeli so v okviru podlokacije v signaturi (d\l) podatki razvrščeni 

po internih oznakah (d\i). 

Če je v obsegu inventure gradivo, pri katerem podlokacija v signaturi 
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ali interna oznaka ni vpisana, se najprej izpišejo podatki o tem gradivu. 

 

Na koncu se izpišejo člani komisije. 

Seznam knjižničnega gradiva, katerega zbirni podatki so prikazani v izpisu Z-

INV-A03, je v izpisu Z-INV-A04 (gl. pogl. F.4.4).  

F.4.4 Z-INV-A04: Seznam gradiva v obsegu 

inventure  

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je v obsegu inventure in nima 

določenega statusa (q) ali je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v 

vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – 

izgubljeno ali 14 – drugo.  

Izpis vsebuje dva obrazca: 

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

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

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 podlokacija v signaturi 

 številka popisa, v katerem je gradivo prvič evidentirano 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

Pri serijskih publikacijah se za inventarno številko izpišejo popisani 

zvezki. 

 naslov  

 način nabave, dobavitelj in cena 
 

Na koncu izpisa se izpišejo člani komisije. 

V izpisu Z-INV-A03 (gl. pogl. F.4.3) so zbirni podatki o knjižničnem gradivu, 

ki so prikazani v seznamu Z-INV-A04.  

F.4.5 Z-INV-A05: Seznam prostega gradiva v 

obsegu inventure  

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-INV-A04: Seznam gradiva v 

obsegu inventure (gl. pogl. F.4.4), le da so prikazani samo podatki o gradivu, ki 

je v obsegu inventure in v izposoji nima določenega statusa c – izposojeno na 

dom, s – izposojeno v čitalnico, l – izgubljeno, k – v kroženju, d – medoddelčno 

izposojeno ali m – izposojeno po MI. 
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F.4.6 Z-INV-A06: Inventurni manko 

monografskih publikacij in                         

Z-INV-B06: Inventurni manko 

monografskih publikacij (.txt) 

Izpisa vključujeta seznam prostih monografskih publikacij, ki niso bile 

odčitane, a so po podatkih o zalogi znotraj obsega inventure in nimajo 

določenega statusa (q) ali je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v 

vezavi, 4 – v reviziji, 5 – preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – 

izgubljeno ali 14 – drugo.  

V izpisu Z-INV-B06 so podatki prirejeni za izvoz v program Excel.  

V izpisih so prikazani naslednji podatki: 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev) 

 avtor 

 naslov 

 cena 
 

V izpisu Z-INV-B06 je tudi podatek o inventarni opombi. 

Na koncu se izpišejo člani komisije. 

F.4.7 Z-INV-A07: Inventurni manko serijskih 

publikacij in Z-INV-B07: Inventurni 

manko serijskih publikacij (.txt) 

Izpisa vključujeta seznam prostih serijskih publikacij, ki niso bile odčitane, a so 

po podatkih o zalogi znotraj obsega inventure in nimajo določenega statusa (q) 

ali je status prosto za zameno, 2 – v obdelavi, 3 – v vezavi, 4 – v reviziji, 5 – 

preusmerjeno, 6 – poškodovano, 7 – založeno, 8 – izgubljeno ali 14 – drugo. 

V izpisu Z-INV-B07 so podatki prirejeni za izvoz v program Excel.  

Podatki so prikazani v dveh sklopih: 

 za publikacije, kjer manjkajo vsi zvezki  

 za publikacije, kjer manjkajo le določeni zvezki 
 

V stolpcu Inventarna št. se za inventarno številko izpišejo zvezki, ki so zajeti v 

997m publikacije, a niso bili odčitani. Na izpisu ni stolpca s podatki o avtorju. 
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F.4.8 Z-INV-A08: Inventurni višek in                 

Z-INV-B08: Inventurni višek (.txt) 

Izpisa vključujeta seznam popisanega knjižničnega gradiva, ki ni v obsegu 

inventure ali ima določen status deziderat, 1 – naročeno, 9 – odpisano, 10 – 

reklamirano, 11 – ni prejeto, 12 – razprodano ali 13 – poslano v zameno. Poleg 

tega je v izpisu tudi gradivo brez evidenčnega stanja, ki je bilo odčitano, a ne 

predstavlja knjižnične zaloge.  

V izpisu Z-INV-B08 so podatki prirejeni za izvoz v program Excel.  

Podatki so prikazani v dveh sklopih: 

 Zaloga zunaj obsega inventure 

 Zaloga brez evidenčnega stanja  
 

V izpisih so prikazani naslednji podatki: 

 podlokacija v signaturi 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

Pri serijskih publikacijah se za inventarno številko izpišejo zvezki, ki so 

bili popisani, a niso zajeti v 997m odčitane publikacije. 

 status 

 opomba o medoddelčni izposoji  
 

Opozorilo: 

Popisano gradivo, ki ni v obsegu inventure, a je medoddelčno izposojeno v 

območje inventure, ni zajeto v izpisu.  

V višek se razvrstijo tudi večkrat popisani zvezki serijskih publikacij in zvezki 

serijskih publikacije, ki so zavedeni v izposoji in so tudi popisani.  

Večkrat odčitane monografske publikacije in večkrat odčitane serijske 

publikacije, kjer med podatki o zalogi ni podatka o številčenju na nivoju 

zvezka, se ne razvrstijo v višek. 

Če se je v višek razvrstila serijska publikacija, katere zvezek je zaveden v 

izposoji (je v Popisu 1 oziroma v CIDX), je v stolpcu Popis vrednost 1, v 

stolpcu Odčitek pa številka fiktivnega odčitka. 

 

Na koncu se izpišejo člani komisije. 

F.4.9 Z-INV-A09: Gradivo na polici  

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je v obsegu inventure in je bilo 

popisano v inventuri, čeprav ima v izposoji določen status c – izposojeno na 

dom, s – izposojeno v čitalnico, l – izgubljeno ali m – izposojeno po MI, in 

popisanega medoddelčno izposojenega gradiva v oddelek, ki ni v območju 

inventure. Prav tako so v izpisu podatki o popisanem knjižničnem gradivu, ki je 
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medoddelčno izposojeno v oddelek znotraj območja inventure, od koder je 

izposojeno na dom ali v čitalnico ali pa je medknjižnično izposojeno. 

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev), avtor, naslov 
 

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številki popisa, znotraj tega pa po 

številki odčitka.  

F.4.10 Z-INV-A10: Izposojeno med oddelki in      

Z-INV-B10: Izposojeno med oddelki (.txt) 

Izpisa vključujeta seznam gradiva, ki je medoddelčno izposojeno v območje 

inventure. 

V izpisu Z-INV-B10 so podatki prirejeni za izvoz v program Excel.  

V seznamu Z-INV-A10 so podatki prikazani v štirih sklopih: 

 V zbirni tabeli so prikazani podatki o skupnem številu enot, za katere so 

podatki prikazani v sklopih Izposojeno in Manko (stolpec 

Medoddelčno), sklopu Popisano (stolpec Popisano) in sklopu 

Izposojeno (stolpec Izposojeno).  

 Popisano 

V tem sklopu so prikazani podatki za gradivo, ki je medoddelčno 

izposojeno v območje inventure, od koder ni izposojeno na dom ali v 

čitalnico ali medknjižnično, je pa odčitano. Če je bilo gradivo odčitano 

dvakrat, je podvojeni odčitek na izpisu prikazan v novi vrstici; če je 

odčitek podvojen večkrat, je prikazan v več vrsticah. 

 Izposojeno 

V tem sklopu so prikazani podatki za gradivo, ki je medoddelčno 

izposojeno v območje inventure, od koder je izposojeno na dom ali v 

čitalnico ali pa je izposojeno medknjižnično. Če so prikazani podatki za 

gradivo, ki je bilo odčitano, je podvojeni odčitek na izpisu prikazan v 

novi vrstici; če je odčitek podvojen večkrat, je prikazan v več vrsticah. 

 Manko 

V tem sklopu so prikazani podatki za gradivo, ki je medoddelčno 

izposojeno v območje inventure, od koder ni izposojeno na dom ali v 

čitalnico ali medknjižnično, a tudi ni odčitano. 
 

V izpisu Z-INV-B10 podatki v zbirni tabeli niso prikazani. 

V sklopih Popisano, Izposojeno in Manko so naslednji podatki: 

 podlokacija v signaturi 

 trenutna podlokacija 

 signatura (postavitev) 

 inventarna številka 
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 izposojeno 
  

Na koncu se izpišejo člani komisije. 

F.4.11 Z-INV-A11: Izjeme pri serijskih 

publikacijah in Z-INV-B11: Izjeme pri 

serijskih publikacijah (.txt) 

Izpisa vključujeta seznam odčitanih serijskih publikacijah, ki jih ni možno 

opredeliti kot manko ali kot višek. 

V izpisu Z-INV-B11 so podatki prirejeni za izvoz v program Excel.  

V prvi tabeli so prikazani zbirni podatki za vse skupine izjem. V nadaljevanju 

pa so lahko prikazani podatki o odčitanem gradivu v sedmih skupinah izjem: 

 Skupina izjem 1 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije, pri katerih odčitek 

nalepke in vnos v podpolje 997m nista usklajena. 

 Skupina izjem 2 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije, pri katerih odčitek 

nalepke in napačni vnos v podpolje 997m nista usklajena, ker vnos v 

997m ni v skladu s formatom COMARC/H. 

 Skupina izjem 3 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije v obliki nevezanega 

ali delno vezanega letnika, z urejenim vnosom v podpolje 997m, pri 

katerih je zaradi strukture odčitane inventarne številke »nnnnnnnnn,« (z 

vejico!) treba preveriti, kateri zvezki letnika so zajeti. 

 Skupina izjem 4 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije v obliki nevezanega 

ali delno vezanega letnika, z urejenim vnosom v podpolje 997m, pri 

katerih je zaradi strukture odčitane inventarne številke »nnnnnnnnn« 

(brez vejice!) treba preveriti, kateri zvezki letnika so zajeti. 

 Skupina izjem 5 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije kot v celoti vezan 

letnik, z urejenim vnosom v podpolje 997m, pri katerih je zaradi 

strukture odčitane inventarne številke »nnnnnnnnn,« (z vejico!) treba 

preveriti, kateri zvezki letnika so zajeti. 

 Skupina izjem 6 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije kot v celoti vezan 

letnik, z urejenim vnosom v podpolje 997m, pri katerih je zaradi 

strukture odčitane inventarne številke »nnnnnnnnn« (brez vejice!) treba 

preveriti, kateri zvezki letnika so zajeti. 

 Skupina izjem 7 

V tem sklopu so prikazani podatki za publikacije kot v celoti vezan 

letnik, z urejenim vnosom v podpolje 997m ali s praznim podpoljem 

997m, pri čemer odčitan zvezek ni bil vnesen. 
 

V prvi tabeli so prikazani naslednji podatki: 
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 inventarna številka 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 signatura (postavitev) 

 število izjem 
 

V tabeli posameznih izjem so prikazani naslednji podatki: 

 inventarna številka 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 signature (postavitev) 

 skupina izjem 
 

Na koncu se izpišejo člani komisije. 

F.4.12 Z-INV-A12: Napačna podlokacija            

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je bilo popisano med 

izvajanjem inventure, a ne ustreza podlokacji (d\l), določeni med podatki 

popisa.  

 

Opozorilo:  

Preden začnemo popisovati gradivo, v urejevalniku Popis vpišemo ustrezno 

vrednost elementa d\l. 

  

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev), avtor , naslov  

F.4.13 Z-INV-A13: Napačna interna oznaka                   

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je bilo popisano med 

izvajanjem inventure, a ne ustreza interni oznaki (d\i),  določeni med podatki 

popisa.  

 

Opozorilo:  

Preden začnemo popisovati gradivo, v urejevalniku Popis vpišemo ustrezno 

vrednost elementa d\i. 

  

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 
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 številka odčitka 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev), avtor , naslov  

F.4.14 Z-INV-A14: Napačen UDK prostega 

pristopa      

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je bilo popisano med 

izvajanjem inventure, a ne ustreza UDK postavitve (d\u), določenem med 

podatki popisa.  

 

Opozorilo:  

Preden začnemo popisovati gradivo, v urejevalniku Popis vpišemo ustrezno 

vrednost elementa d\u. 

  

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev), avtor , naslov  

F.4.15 Z-INV-A15: Napačen format                               

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je bilo popisano med 

izvajanjem inventure, a ne ustreza formatu (d\f), določenem med podatki 

popisa.  

 

Opozorilo:  

Preden začnemo popisovati gradivo, v urejevalniku Popis vpišemo ustrezno 

vrednost elementa d\f. 

  

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev), avtor , naslov  

F.4.16 Z-INV-A16: Napačen indikator postavitve 

Izpis vključuje seznam knjižničnega gradiva, ki je bilo popisano med 

izvajanjem inventure, a ne ustreza indikatorju postavitve (2), določenem med 

podatki popisa.  
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Opozorilo:  

Preden začnemo popisovati gradivo, v urejevalniku Popis izberemo ustrezno 

vrednost indikatorja postavitve (2). 

  

V izpisu so stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka popisa 

 številka odčitka 

 signatura (postavitev), avtor , naslov  

F.4.17 Inventurni manko v datotečnem formatu    

Izpis je navadna besedilna datoteka. Struktura podatkov v datoteki je: 

COBISS.SI-ID#IN <št.> ali Status|COBIB.SI-ID#IN<št.>. Datoteka knjižnici 

omogoča, da lahko po inventuri odpiše monografske publikacije (gl. pogl. 8). 
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