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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za novo generacijo programske opreme, razvite na osnovi 
objektne tehnologije. Dodatek k dosedanjemu imenu simbolizira 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, najnovejša generacija pa je COBISS3. 

Z novo zasnovo na objektni tehnologiji so bila v proces razvoja programske 
opreme vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in 
upravljanje s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 
trislojna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 
tri sloje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), v sloju 
baze podatkov se uporablja ObjectStore. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 
jezik, saj omogoča delovanje aplikacije na različnih platformah: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/ME/2000/XP/Vista) 
 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  
 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 

 

Programska oprema COBISS3 vsebuje sedem segmentov:  

 COBISS3/Nabava  
 COBISS3/Serijske publikacije 
 COBISS3/Zaloga 
 COBISS3/Izposoja 
 COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 COBISS3/Izpisi  
 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

COBISS3/Nabava 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 
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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/Zaloga 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, izpis nalepk, inventarizacija 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. Vključuje tudi 
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, izpis seznama novosti ter nastavitve števcev 
za dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za 
izposojo. 

COBISS3/Izposoja omogoča naslednje postopke: vpis in spremembo 
podatkov o članih, brisanje podatkov o članu, spremembo številke izkaznice, 
izpis nalepke za člansko izkaznico, izposojo gradiva na dom, podaljšanje roka 
izposoje, spremembo datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo izbire člana 
ali brez te možnosti ter izpis zadolžnice za člana. Za serijske publikacije je 
možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov 
serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, 
je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno 
izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, nadalje 
izposoditi to gradivo članom v gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po 
katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe 
izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis 
začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati gradivo ali 
posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge 
ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o 
vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih nato v obliki 
seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo 
določene storitve, je možno: vzdrževanje cenika, evidentiranje in poravnava 
terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje poravnave terjatev, 
zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Knjižnicam je 
omogočena nastavitev časovnih parametrov izposoje, načina izposoje za izvode 
z omejeno dostopnostjo, spreminjanje koledarja odprtosti knjižnice, 
spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev števila 
izposojenih izvodov, števila podaljšanj ter obdobja veljavnosti članstva za 
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posamezne kategorije članov in spreminjanje naslova spletne strani s 
kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v 
COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja vključuje naslednje postopke: 
evidentiranje naročnikovega zahtevka, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v 
skladišču, evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave 
gradiva naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 
skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 
partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 
pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 
partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 
so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 
osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 
Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 
posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 
vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 
uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 
do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 
programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 
opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 
priročnika je shranjena in dostopna na portalu Izobraževanje z izbiro  
E-priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz 
menija Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje programske opreme je v priročnik Osnovna navodila 
COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

V navodilih podani primeri so večinoma izmišljeni in se bodo zaradi 
dopolnjevanja programske opreme lahko spreminjali. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 
je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 
na zadnji strani priročnika). 
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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). 

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 

 

V okviru vsake vrste lahko nastavimo tudi več števcev, npr. za posamezne 
vrste gradiva, po lokacijah ipd. 

Vezava zvezkov 

Odpisi serijskih 
publikacij 

Izvajanje kontrole 
dotoka 

Spreminjanje povezave 
podatkov o zalogi z 
bibliografskim zapisom 

Pregled stanja v 
izposoji 

Izpis seznama novosti 

Nastavitve in 
uporaba števcev 
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V postopku inventarizacije program ponudi ustrezne števce, preko katerih 
določimo številke. 

Povezava z drugimi 
segmenti in lokalno 
bazo podatkov  

Segment COBISS3/Zaloga je povezan z lokalno bazo podatkov v okolju 
COBISS2 ter s segmenti COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, 
COBISS3/Upravljanje aplikacij, COBISS3/Izpisi, COBISS3/Izposoja, 
COBISS2/Izposoja in COBISS/OPAC. 
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2.1 PREVZEM ZAPISA IZ VZAJEMNE BAZE PODATKOV 

V lokalno bazo podatkov lahko prevzamemo zapis iz vzajemne baze. Za ta 
postopek potrebujemo posebno dovoljenje, ki ga lokalni administrator ne more 
dodeliti. 

 

Prevzemanje zapisov lahko izvajajo uporabniki, ki imajo dovoljenje KAT_PRZ 
– prevzemanje zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo.  

 

1. Pri razredu Gradivo izberemo metodo Razred / Prevzemi v lokalno bazo 
podatkov zapis iz vzajemne baze. 

Odpre se iskalnik bibliografskih zapisov v vzajemni bazi podatkov, kjer 
poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

2. Odpre se okno za urejanje lokalnih bibliografskih podatkov. 

Vnesemo lokalne podatke (gl. pogl. 2.2) in jih shranimo. 

3. Odpre se iskalnik bibliografskih zapisov v vzajemni bibliografski bazi 
podatkov, kjer lahko ponovno poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

Postopek lahko v 2. in 3. točki večkrat ponovimo. 

4. Postopek zaključimo, ko kliknemo v iskalniku bibliografskih zapisov gumb 
Zapri. 

 

Če preklopimo iz iskalnika v lokalni bazi podatkov v iskalnik v vzajemni 
bibliografski bazi podatkov s klikom na gumb COBIB.SI, lahko tam poiščemo 
in izberemo zapis in nato nadaljujemo prevzem. 

Prevzem bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov lahko izvedemo 
tudi pri dodajanju postavk v nabavne dokumente. V iskalniku za gradivo se s 
klikom na gumb COBIB.SI preklopimo v vzajemno bibliografsko bazo 
podatkov, kjer zapis poiščemo, izberemo in nadaljujemo prevzem. 

 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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2.2 UREJANJE LOKALNIH PODATKOV V BIBLIOGRAFSKIH 

ZAPISIH 

Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj: 

 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka 
 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake 
 675b – Skupina 
 675s – Statistika 
 992b – Oznake zapisa 
 992y – Inventarna številka serijske publikacije 

 

Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih lahko izvajajo uporabniki, 
ki imajo dovoljenje KAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi lokalne bibliografske podatke. 

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

 Dodajanje polja ali podpolja 

Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali 
"Vrini polje". Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na 
določenem mestu lahko dodamo. Z izbiro polja ali podpolja se odpre okno 
Urejanje, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri polju 610 določimo 
indikator. V podpolja, za katera so na voljo lokalni šifranti, vnašamo 
podatke z izbiro iz šifrantov. 

 Spreminjanje polja ali podpolja 

Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici 
dvakrat kliknemo levo tipko miške in s tem odpremo okno Urejanje. 

 Brisanje polja ali podpolja 

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

4. Shranimo podatke. 
 

 V oknu za urejanje lokalnih podatkov lahko uporabljamo tudi tipkovnico: 

 S tipkama za pomik <gor> in <dol> se premikamo med polji in 
podpolji, med vrednostmi v lokalnem šifrantu in vrednostmi 
indikatorjev. 

 S tipko <Tab> se premaknemo v okvirček za vnos polja ali podpolja in 
naprej v okvirček za vrinjanje polja. Polje oziroma podpolje obvezno 
izberemo z miško, ne s tipko na tipkovnici. 

 S preslednico potrdimo izbrano vrednost iz šifranta. 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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 Tipka <Tab> nas pripelje do gumbov V redu in Prekliči, potrdimo ju s 
tipko <Enter> na tipkovnici. 

 S tipko <Delete> lahko zbrišemo polje s podpolji ali posamezno 
podpolje. 
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2.3 BRISANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 

Bibliografske zapise lahko brišemo iz baze podatkov, če bibliografski zapis: 

 nima polj 996 ali 997, 

 nima nabavnih postavk iz segmenta COBISS3/Nabava ali 
COBISS3/Serijske publikacije, 

 nima vzporednih zapisov, 

 nima podrejenih zapisov (članki), 

 ni povezan z drugimi zapisi (preko številke ISSN). 
 

Brisanje bibliografskih zapisov lahko izvajajo uporabniki, ki imajo dovoljenje 
za prevzemanje zapisov KAT_PRZ – prevzemanje zapisov iz vzajemne baze 
podatkov v lokalno bazo.  

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši bibliografski zapis. 

Bibliografski zapis se zbriše iz lokalne baze podatkov. Če zapisa nima 
nobena druga knjižnica v svoji lokalni bazi, se briše tudi iz vzajemne 
bibliografske baze podatkov. 

 

Če gre za lokalni zapis, ki ima v podpolju 000c akronim domače knjižnice in v 
podpolju 000e podatek "only", ga lahko zbrišemo iz lokalne baze, tudi če 
obstajajo polja 996/997. Brisanje ni možno, če je gradivo izposojeno ali če 
nekdo v lokalni bazi ureja zapis, zato se postopek ustavi. 

 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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2.4 PRIKAZ ZAPISA V FORMATU COMARC 

o gradivu lahko pogledamo v obliki, kot so zapisani v bibliografski bazi 
podatkov. Prikaz je lahko odprt, medtem ko izvajamo druge postopke, in iz 
njega lahko po potrebi kopiramo podatke. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži zapis v formatu COMARC. 

Odpre se okno Pregledovanje – Bibliografski zapis, kjer so prikazani 
bibliografski podatki in podatki o zalogi za izbrano gradivo. 

 

S klikom na gumb COMARC lahko pogledamo bibliografski zapis v formatu 
COMARC tudi v urejevalniku Polje 996/997 in oknu Kontrola dotoka, kjer 
beležimo prejem serijskih publikacij. 

Pregled bibliografskega zapisa v formatu COMARC je mogoč tudi v iskalniku 
bibliografskih zapisov. V seznamu najdenih objektov lahko označimo 
posamezni zapis ali več zapisov. Po kliku na gumb Pokaži se odpre okno z 
zapisom v formatu COMARC. Če smo označili več zapisov, se lahko med 
njimi premikamo s tipkama za pomik <gor> in <dol>. Ko imamo odprto okno 
za en zapis, lahko v seznamu najdenih objektov označimo naslednji zapis. Po 
kliku na gumb Pokaži se odpre novo okno. Na ta način imamo lahko hkrati 
odprti dve okni ali več, kar uporabimo takrat, ko želimo primerjati podatke v 
dveh zapisih. 

V formatu COMARC lahko pogledamo tudi samo podrobne podatke o zalogi, 
tako da v razredu Polje 996/997 poiščemo in izberemo polje 996/997 ter 
izberemo metodo Objekt / Pokaži polje v formatu COMARC. 

Postopek 

Možnosti ... 
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2.5 PRIKAZ POLJ 996/997 

Polja 996/997, ki jih izberemo med povezavami gradiva, so razvrščena 
kronološko. Nazadnje dodana polja so na koncu seznama, lahko pa jih 
prikažemo tudi v obratnem vrstnem redu. Izberemo naslednjo metodo: 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži polja 996/997. 

Odpre se okno s seznamom polj. 

Če gre za serijsko publikacijo ali integrirni vir, so na vrhu seznama 
umeščena nazadnje dodana polja. 

Postopek 
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6.8 BRISANJE POLJA 996, KI JE NASTALO V NABAVI 

Če po končanem nabavnem postopku v segmentu COBISS3/Nabava 
ugotovimo, da je polje 996 odveč, ker izvod ne bo postavljen na polico, lahko 
to polje zbrišemo iz baze podatkov.  

Polja 996 lahko zbrišejo uporabniki, ki imajo za delo v segmentu 
COBISS3/Nabava dovoljenje NAB_OSN – izvedba vseh postopkov v 
segmentu, razen vzdrževanja podatkov o skladih. 

Polje je nastalo v postopku nabave v segmentu COBISS3/Nabava. V polju 996 
ni inventarne številke. 

 

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

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši polje 996, nastalo v nabavnem 
postopku. 

Polje se zbriše iz lokalne baze podatkov in iz baze podatkov v okolju 
COBISS3. Pri gradivu se v seznam dogodkov zabeleži nov dogodek, pri 
katerem se zapiše ID polja, ki smo ga zbrisali. 

 

Postopek 

Pogoj 
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7.2 IZPIS NALEPK 

Za polja 996/997 lahko izpišemo nalepke. Vsebina nalepk je odvisna od 
vnesenih podatkov in vrednosti indikatorja postavitve: 

 1,3,5,7 – postavitev po tekočih številkah 
 2,4,6,8 – postavitev po področjih 
 2,4,6,8 – postavitev po področjih in tekočih številkah 

 

1. V urejevalniku Polje 996/997 kliknemo gumb Izpiši nalepke. 

Odpre se okno Izpis nalepk za gradivo. 

Pri "Izpis nalepk" lahko izberemo: 

 tiskalnik za takojšen izpis nalepke 

 pripravljeno izpisno vrsto, ki jo pošljemo na tiskalnik kasneje 

 brez izpisa 
 

Privzeta vrednost je tiskalnik. Če jo spremenimo, se ohrani nova izbrana 
vrednost. 

Pri "Vrsta nalepke" lahko v knjižnicah, ki izpisujejo več različnih oblik 
nalepk, izberemo ustrezni format nalepke. Oblika nalepke, ki se 
najpogosteje izpisuje, je nastavljena kot privzeta vrednost. Če jo 
spremenimo, se ohrani nova izbrana vrednost. 

Če potrebujemo izpis več kot ene nalepke, vpišemo ustrezno število pri 
"Število kopij". 

2. Kliknemo gumb V redu. 

Nalepka se izpiše na tiskalniku ali pošlje v izpisno vrsto.  

Če smo izbrali možnost izpisa preko izpisne vrste, se nalepke dodajo v 
izbrano izpisno vrsto. Izpisovanje iz izpisne vrste je opisano v priročniku 
Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 4.6.4. 

 

Nalepke lahko izpišemo tudi tako, da v razredu Polje 996/997 poiščemo 
polje 996/997 in izberemo metodo Objekt / Izpiši nalepke ali metodo 
Objekt / Natisni ali metodo Objekt / Pošlji. Pošiljanje izpisa je opisano v 
priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

Izpis nalepk je tudi zadnji korak pri metodi Objekt / Inventariziraj pri 
monografskih publikacijah ter pri metodi Razred / Kontrola dotoka pri 
serijskih publikacijah, ko v poljih 997 zabeležimo prispele zvezke. 

Postopek 

Možnosti ... 
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9.3 VZAJEMNI VZOREC IZHAJANJA 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Če urejamo vzorec izhajanja za serijsko publikacijo z veljavnim ISSN in zanjo 
med vzajemnimi vzorci še ni vzorca, se pri shranjevanju vzorca izhajanja le-ta 
programsko shrani tudi med vzajemne vzorce izhajanja. 

V vzajemnem vzorcu izhajanja lahko spreminjamo osnovne podatke in koledar 
izhajanja. 

Vzajemni vzorec izhajanja je lahko veljaven ali arhiviran. Ob vsaki spremembi 
vzajemnega vzorca izhajanja se prejšnje stanje vzorca arhivira. Pri veljavnem 
vzajemnem vzorcu izhajanja so med povezavami vidni arhivirani vzajemni 
vzorci izhajanja, vendar največ deset. 

Arhiviran vzajemni vzorec izhajanja lahko določimo kot ponovno veljaven. S 
tem se programsko arhivira do takrat veljavni vzajemni vzorec izhajanja. 

Za urejanje in shranjevanje vzajemnega vzorca izhajanja potrebujemo 
dovoljenje ZAL_VVZ – vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja. 

9.3.1 Prevzem vzajemnega vzorca izhajanja 

Pri urejanju vzorca izhajanja lahko podatke prevzamemo iz vzajemnega vzorca 
izhajanja. 

 

1.  V razredu Vzorec izhajanja poiščemo in izberemo vzorec izhajanja. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Vzorec izhajanja. 

3. Kliknemo gumb Vzaj. vzorec izh. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Vzajemni vzorec izhajanja s seznamom 
vzajemnih vzorcev izhajanja za to publikacijo. 

Če za serijsko publikacijo med vzajemnimi vzorci izhajanja še ni vzorca, v 
iskalniku ni najdenih objektov. Takrat kliknemo gumb Zapri. 

4. Izberemo vzajemni vzorec izhajanja. 

Odpre se okno s primerjavo med vzorcem in vzajemnim vzorcem izhajanja. 
V oknu so razlike izpisane z rdečo barvo. 

5. Kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo prevzeti vzajemni vzorec izhajanja. 

6. Za prevzem vzajemnega vzorca izhajanja kliknemo gumb Da. 

Vrnemo se v urejevalnik vzorca izhajanja. 

Postopek Postopek 
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9.3.2 Shranjevanje vzorca izhajanja v vzajemne 
vzorce izhajanja 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Če urejamo vzorec izhajanja za serijsko publikacijo z veljavnim ISSN in zanjo 
v vzajemni bazi vzorcev še ni vzorca, se pri shranjevanju vzorca izhajanja 
vzorec programsko shrani tudi v vzajemni vzorec izhajanja. 

 

1.  V razredu Vzorec izhajanja poiščemo in izberemo vzorec izhajanja. 

2. Izberemo metodo Objekt / Shrani v vzajemne vzorce izhajanja. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Vzajemni vzorec izhajanja s seznamom 
veljavnih vzajemnih vzorcev izhajanja za serijsko publikacijo. 

Če v vzajemni bazi vzorcev za serijsko publikacijo še ni nobenega vzorca, 
se iskalnik ne odpre. 

3. Izberemo vzajemni vzorec izhajanja. 

Odpre se okno s primerjavo med vzorcem in vzajemnim vzorcem izhajanja. 
V oknu so razlike izpisane z rdečo barvo. 

4. Kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo shraniti vzorec izhajanja v 
vzajemne vzorce izhajanja. 

5. Za shranjevanje vzorca izhajanja med vzajemne vzorce izhajanja kliknemo 
gumb Da. 

 

Za priloge serijskih publikacij, ki nimajo ločenih bibliografskih zapisov, ampak 
se zaloga za prilogo vodi v ločenem polju 997 pri bibliografskem zapisu 
matične serijske publikacije, lahko prav tako shranimo vzorec izhajanja v 
vzajemni vzorec izhajanja. To naredimo tako, da v 3. točki zgoraj opisanega 
postopka ne izberemo vzajemnega vzorca izhajanja, ampak kliknemo gumb 
Zapri. Za prilogo serijske publikacije se programsko kreira nov veljaven 
vzajemni vzorec izhajanja, ki ima določen isti ISSN kot vzajemni vzorec 
izhajanja matične serijske publikacije. 

V vzorcu izhajanja za takšne priloge se pri "Naslov" programsko vpiše naslov 
matične serijske publikacije. Priporočamo še dodaten vnos imena priloge pred 
naslovom matične serijske publikacije. 

9.3.3 Urejanje vzajemnega vzorca izhajanja 

V vzajemnem vzorcu izhajanja lahko spreminjamo osnovne podatke in koledar 
izhajanja. 

 

Vzajemni vzorec izhajanja ni arhiviran. 
 

Postopek Postopek 

Možnosti ...  

Pogoj 
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9.4 KONTROLA DOTOKA 

Kontrola dotoka pomeni 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 

 

Vse spremembe v zalogi se zabeležijo v podpoljih "997m – Številčenje – prvi 
nivo (zvezek)" v skladu s formatom COMARC/H za podatke o stanju zaloge. 

Za izvajanje kontrole dotoka mora biti gradivo povezano z bibliografskim 
zapisom v lokalni bazi podatkov. 

Prav tako mora imeti serijska publikacija veljaven vzorec izhajanja (gl. pogl. 
9.2.2). 

Kontrolo dotoka običajno izvajamo za več serijskih publikacij zapovrstjo, npr. 
za serijske publikacije, ki isti dan prispejo v knjižnico. 

Če je serijska publikacija naročena v več izvodih, npr. za različne oddelke 
knjižnice, izvajamo kontrolo dotoka za vse izvode zvezka hkrati, lahko pa tudi 
ločeno za posamezni izvod (tj. za posamezno polje 997). 

Za prejete zvezke lahko izpišemo tudi nalepke. 

Prejeti zvezki se dodajo v razred Novosti za izpis seznamov novosti. 

Določi se lahko omejitev, da uporabnik sistema izvaja kontrolo dotoka samo za 
posamezni oddelek ali posamezne oddelke knjižnice. Oddelke, v katerih lahko 
uporabnik sistema izvaja kontrolo dotoka, določimo pri definiranju 
uporabniškega imena. 

9.4.1 Kontrola dotoka za več polj 997 

Spremembe v zalogi serijske publikacije izvajamo v oknu Kontrola dotoka, 
kjer se v naslovni vrstici okna izpiše naslov serijske publikacije (pri 
nenaročenih publikacijah se pred naslovom izpiše koda načina nabave). 

Na levi strani je seznam zvezkov, ki so bili pripravljeni na osnovi vzorca 
izhajanja. 

Popravimo lahko vzorec izhajanja, če se ob prejemu številke serijske 
publikacije ugotovi neskladje med dejanskim stanjem in pričakovanimi zvezki 
v vzorcu izhajanja, ker je npr. izšla dvojna številka ali če se ugotovi, da zvezek 
ne bo izšel in je treba preštevilčiti preostale pričakovane zvezke. 

Na desni strani določamo parametre za izvajanje kontrole dotoka. 

Sprememba dotoka pri zvezkih, ki jih pričakujemo, je lahko: 
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 prejem zvezka 
 označitev zvezka za reklamacijo 
 brisanje oznake za reklamacijo 
 prekinitev v zalogi pri zvezku, ki ni bil izdan 

 

Pri prejemu zvezka lahko vpišemo tudi opombo, ki se nanaša na zvezek. Če 
smo z zvezkom prejeli prilogo, lahko zabeležimo tudi prejem le-te. 

Sprememba dotoka pri zvezkih, ki smo jih prejeli, ali zvezkih, ki niso bili 
izdani, je lahko: 

 brisanje prejema zvezka 
 brisanje prekinitve v zalogi pri zvezku, ki ni bil izdan 

 

Ko se okno za kontrolo dotoka odpre, je v seznamu zvezkov označen zvezek, 
ki ga v tem trenutku v knjižnici pričakujemo. Lahko zabeležimo prejem ali pa 
označimo kak drug zvezek, pri katerem želimo beležiti spremembo dotoka. 

Glede na to, ali označimo zvezek, ki ga pričakujemo, ali zvezek, ki smo ga 
prejeli, ali zvezek, ki ni bil izdan, se programsko nastavijo parametri kontrole 
dotoka. 

Vsako spremembo dotoka shranimo s klikom na gumb Ažuriraj. 

Podatke o gradivu lahko pogledamo v obliki, kot so zapisani v bibliografski 
bazi podatkov s klikom na gumb COMARC. 

 

 

Slika 9.4-1: Kontrola dotoka 
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10.1 PRENOS ZALOGE V ZAPIS ZA DRUGO GRADIVO 

V prvem koraku prenesemo podatke o zalogi v zapis za drugo gradivo. To so 
polja 996/997, ki smo jih dodali sami in v njih ročno vnesli podatke o zalogi.  

V drugem koraku povežemo nabavne postavke s pripadajočimi podatki o zalogi 
z zapisom za drugo gradivo. Na ta način lahko tudi nabavne postavke, ki še 
niso povezane z bibliografskim zapisom, povežemo z ustreznim zapisom. 

 

Zalogo lahko prenašamo samo med zapisi, ki imajo isti bibliografski nivo (npr. 
od serijske publikacije k serijski publikaciji). Izjema je zaloga za integrirne vire 
in serijske publikacije, ki jo v zapis lahko prenesemo tudi iz zapisa za 
monografsko publikacijo. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prenesi zalogo na drugo gradivo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996/997, ki smo jih dodali ročno. 

3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prevezati na zapis za drugo 
gradivo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

4. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati podatke o zalogi. 

Odpre se okno s sporočilom, da so podatki o zalogi preneseni. 
 

Opozorilo: 

Če zapis za izbrano gradivo nima enakega bibliografskega nivoja, se 
prenos ne more izvesti. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Prenos nabavnih postavk in zaloge v zapis za drugo 
gradivo s seznamoma "Neizbrano" in "Izbrano". Vse nabavne postavke so 
v seznamu "Neizbrano". 

6. Postavko, ki jo želimo prenesti, označimo v seznamu "Neizbrano" in z 
gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano". 

7. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

8. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati nabavne 
postavke in podatke o zalogi. 

 

Nabavne postavke in podatki o zalogi se prevežejo na zapis za drugo gradivo. 

Postopek 

Pogoj 
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10.1.1 Prenos dela zaloge v zapis za drugo gradivo  

Kadar ne želimo v drug zapis prenesti vseh polj 996, ki so vezana na eno 
postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za drug zapis in nanjo 
prenesti del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki naročila v 
segmentu COBISS3/Nabava. 

 

9. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko, ki jo želimo 
razdeliti. 

Postopek 

10. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve postavki in prenesi zalogo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996. 

11. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v drug zapis. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

12. Poiščemo in izberemo zapis. 
 

Izbrana polja 996 se prenesejo v drug zapis. Za prenesena polja se kreira 
postavka naročila, ki je povezana z novim zapisom. 
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13.3 PRIKAZ NEZASEDENIH ŠTEVILK 

Pogledamo lahko, katere inventarne številke ali tekoče številke so nezasedene, 
in proste uporabimo pri inventarizaciji gradiva (ročni vnos). 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Pokaži nezasedene številke. 

Odpre se okno, kjer izberemo vrsto številke in vpišemo območje, v katerem 
želimo iskati nezasedene številke. 

3. Kliknemo gumb V redu. 
 

Izpiše se sporočilo o nezasedenih inventarnih številkah in tekočih številkah v 
danem območju. 

Postopek 



 



14 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 
LOKALNO BAZO PODATKOV 

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Zaloga povezan z drugimi 
segmenti programske opreme COBISS3 in COBISS2 ter lokalno bazo 
podatkov. 

Podpoglavja: 

 Lokalna baza podatkov 
 COBISS3/Nabava 
 COBISS3/Serijske publikacije 
 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 COBISS3/Izpisi 
 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 
 COBISS/OPAC 
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14.4 COBISS3/UPRAVLJANJE APLIKACIJ 

Način dela v COBISS3/Zaloga je odvisen od tega, katera uporabniška 
dovoljenja so vezana na uporabniško ime, s katerim smo prijavljeni v 
programsko opremo COBISS3. 
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14.5 COBISS3/IZPISI 

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

 Inventarna knjiga 

 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) 

 Zaloga z datumom inventarizacije 

 Zaloga z datumom statusa 

 Seznam novosti po podlokacijah 

 Novosti 

 Seznam novosti po UDK (675b) 

 statistike stanja knjižnega in neknjižnega gradiva, serijskih publikacij in 
elektronskih virov 

 statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva ter elektronskih 
virov 

 statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva 
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14.6 COBISS3/IZPOSOJA, COBISS2/IZPOSOJA 

Izvodom, ki so evidentirani v izposoji, ni mogoče spreminjati inventarne 
številke (f), podlokacije (d\l), številke v sig. – ozn. dela (d\x), podlokacije 
preusmeritve (e\E), datuma preusmeritve (e\D). Prav tako ni mogoče 
spreminjati statusa (q), tekoče številke v signaturi (d\n) in številke za izposojo 
(9), razen pri tistem izvodu, ki ima v izposoji status O. 
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14.7 COBISS/OPAC 

Vsaka sprememba stanja v lokalni bazi podatkov (nov zapis o gradivu, novo 
polje 996/997, izposoja, vrnitev, odpis ipd.) je vidna tudi v COBISS/OPAC-u. 
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A.1 IZPISOVANJE 

A.1.1 Priprava in izpis 

Nekatere izpise za zalogo (npr. inventarna knjiga, seznam odpisanega gradiva 
ipd.) pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Segment je 
dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi. 

 

1. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemski / 
Zaloga in izberemo skupino, v kateri je želeni izpis.  

Odpre se seznam izpisov.  

2. V delu okna s seznamom izpisov izberemo tisti izpis, ki ga želimo 
pripraviti. 

3. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis ... 

Odpre se okno za vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi 
nekaterih izpisov vnos parametrov ni potreben. 

4. Vpišemo vhodne parametre.  

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo 
pripravljeni izpis na že določene ali spremenjene destinacije. Lahko pa ga 
shranimo v datoteko in ga na destinacije pošljemo kasneje (postopka sta 
opisana v priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5, pogl. 
4.5.10 in pogl. 4.5.11; gl. tudi pogl. 4.5.2). 

A.1.2 Priprava in izpis po urniku 

Programska oprema COBISS3 omogoča definiranje opravil, ki se lahko 
izvedejo kasneje. Zaenkrat je za izvajanje opravil po urniku programsko 
definiran samo tip opravila Priprava izpisa, ki omogoča, da za izbrani izpis 
določimo čas, ko naj se opravilo začne izvajati. Čas aktiviranja priprave izpisa 
določimo v segmentu COBISS3/Izpisi, običajno pri obsežnejših izpisih, ki jih 
je priporočljivo pripravljati zunaj delovnega časa. Segment je dosegljiv iz 
brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi. 

 

6. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemski / 
Zaloga in izberemo skupino, v kateri je želeni izpis. 

Odpre se seznam izpisov. 

Postopek 

Postopek 
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7. V delu okna s seznamom izpisov izberemo izpis, za katerega želimo 
definirati opravilo, ki se bo izvedlo kasneje. 

8. Izberemo metodo Izpisovanje / Pripravi izpis po urniku ... 

Glede na izbrani izpis se odpre iskalnik ali okno za vnos vhodnih 
parametrov za pripravo izpisa. Pri pripravi nekaterih izpisov iskanje 
objektov ali vnos vhodnih parametrov nista potrebna. 

9. Poiščemo in izberemo objekte ali vpišemo vhodne parametre.  

10. Kliknemo gumb V redu. 

11. Odpre se okno Urejanje opravila, v katerem definiramo novo opravilo:  

"Ime opravila" 

Vpišemo ime, pod katerim se bo opravilo shranilo v seznam že 
shranjenih opravil. Podatek je obvezen.  

"Čas aktiviranja (dd.mm.llll uu:mm:ss)" 

Nastavimo datum in čas, ko naj se opravilo izvede. 

"Status" 

Podatek se vpiše in spreminja programsko, ko opravilo shranimo. 

"Tip opravila" 

V seznamu je že izbran tip opravila Priprava izpisa. 

12. Kliknemo gumb V redu.  
 

Po shranjevanju novega opravila se izpiše sporočilo o uspešni registraciji 
priprave izpisa po urniku, opravilo pa dobi status kreirano. Ko se opravilo 
izvede, se njegov status spremeni v končano. Shranjeno opravilo lahko uredimo 
ali zbrišemo (postopek urejanja opravil je opisan v priročniku Osnovna 
navodila COBISS3; gl. pogl. 4.8). 

Ko je izpis pripravljen, se na e-naslov knjižničarja, ki je definiral opravilo, 
pošlje obvestilo o opravilu. Prav tako se na ta e-naslov pošlje obvestilo tudi v 
primeru, če se izpis ni pripravil, ker ni bilo pogojev za pripravo izpisa ali ker je 
pri pripravi izpisa prišlo do napake.  

Če je bil izpis uspešno pripravljen, lahko po prejemu obvestila o opravilu 
poiščemo shranjeno datoteko z izpisom (gl. dodatek A.1.3) in izpis pošljemo na 
destinacije. 

A.1.3 Iskanje shranjenih datotek z izpisi 

Shranjeno datoteko poiščemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Segment je 
dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi. 

 

13. V delu okna s skupinami definicij odpremo mapo Izpisi / Sistemski / 
Zaloga in izberemo skupino, v kateri je želeni izpis.  

Postopek 
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Seznami: 

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

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

 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po financerjih  

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

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

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

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

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

B.2.1 Seznam Z-SEZ-01 

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

 "Datum inventarizacije" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za 
katero pripravljamo inventarno knjigo.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 
samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 
inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 
inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

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

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 
določeni interni oznaki. 

 "Komentar v naslovu" 

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

B.2.2 Seznam Z-SEZ-02 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-02 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 
seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano.  
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 "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.  

 "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 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. 
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 "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. 

 "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 Polje 998 in Bibliografski zapis, ki 
so enaki kot pri pripravi izpisa Z-SEZ-03 (gl. pogl. B.2.3).  

Dodana sta vhodna parametra "Letnica" v razredu Polje 998 in "Kraj založbe" 
v razredu Bibliografski zapis: 

 "Letnica" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 
določenem letu izida. 

 "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. 
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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 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 obvezen. 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" 

Podatek je neobvezen, možno pa je izbrati dva financerja. Če financerja 
ne izberemo, so v seznam vključeni vsi financerji.  

 "Inventarna opomba" 

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. Privzeta vrednost je o – trenutno 
naročena serijska publikacija.  

 "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" 
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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. 

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 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 obvezen. Določimo tistega financerja, katerega 
podatki bodo upoštevani v seznamu.  

 "Inventarna opomba" 

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. Privzeta vrednost je o – trenutno 
naročena serijska publikacija.  

 "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.  

 "Dobavitelj" 

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

 

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 letu 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 neobvezen podatek. 

B.2.7 Seznama Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08 

Pri pripravi seznamov Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08 s parametrom "Datum 
inventarizacije" vpišemo datum začetka in konca obdobja, za katero 
pripravljamo izpis.  

B.2.8 Seznam Z-SEZ-09  

Podatke izvažamo v formatu Dublin Core za potrebe izgradnje elektronskih 
knjižnic. Za izvoz je mogoče pripraviti več zapisov hkrati. 

Podatke za pripravo seznama Z-SEZ-09 poiščemo in izberemo v iskalniku 
razreda Gradivo. 
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B.2.9 Seznam Z-SEZ-10 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-10 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije" 

Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, v katerem je bilo 
inventarizirano gradivo z določenim statusom. Podatek je neobvezen.  

 "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.  

 "UDK prosti pristop" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 
določenem UDK v prostem pristopu.  

 "Status" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo določiti vrednost 
statusa, za katerega naj se v seznamu upoštevajo podatki.  

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 
določenem načinu nabave.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 
samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 
inventarne številke.  

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 
inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Vneseno" 

Z vpisom datuma nastanka polja 996/997 lahko določimo obdobje, za 
katero naj se v seznamu upoštevajo podatki.  

 "Letnica" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 
določenem letu izida. 
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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

B.3.1 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

Izpis vključuje seznam inventariziranega gradiva, ki ima inventarne številke v 
določenem območju datuma inventarizacije.  

Podatki v inventarni knjigi so urejeni naraščajoče po inventarnih številkah. V 
seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 inventarna številka 
 datum inventarizacije 
 bibliografski opis enote 
 signatura (postavitev) 
 način nabave 
 dobavitelj 
 številka in datum računa ter cena 
 inventarna opomba 

 

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

Na zadnji strani seznama so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni 
valuti (Znesek v stari domači valuti, Znesek v domači valuti, Zneski v tujih 
valutah), skupno število obdelanih polj 996/997 (Število vseh enot), podatek o 
številu polj 996/997, ki v nabavnih podatkih nimajo vpisane cene (Število enot 
brez podatka o ceni) in skupno število bibliografskih enot (Število naslovov). 

B.3.2 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

Izpis vključuje seznam inventariziranega gradiva, odpisanega v določenem 
obdobju.  

Podatki v seznamu 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 
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Na koncu 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.3.3 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 

B.3.4 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

V seznamu so serijske publikacije urejene po abecedi naslova bibliografskih 
enot. Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-03 (gl. pogl. 
B.3.3). 

B.3.5 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po 
financerjih  

V seznamu so serijske publikacije urejene po financerjih iz razreda Polje 
996/997. Za vsakega financerja iz polja 997 se izpiše poseben seznam, urejen 
po abecednem vrstnem redu.  

Seznam vključuje naslednje podatke:  

 naslov publikacije 
 leto izida 
 kraj izida  
 založnik  
 številka ISSN 
 COBISS.SI-ID  
 način nabave (iz polja 998) 
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 cena (iz polja 998) 
 inventarna opomba (iz zadnjega polja 997 v zapisu) 

B.3.6 Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih 
serijskih publikacij po financerjih  

Seznam publikacij se izpiše po financerjih iz razreda Polje 996/997. Za 
vsakega financerja iz polja 997 so izpisane ločeno slovenske in tuje publikacije 
in razvrščene po abecednem seznamu.  

Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-05 (gl. pogl. B.3.5). 
 

B.3.7 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu 
MFERAC (tekoči) in Z-SEZ-08: Izvoz 
podatkov v formatu MFERAC 
(retrospektivni) 

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga 
uporablja javna uprava. 

B.3.8 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu 
Dublin Core  

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu Dublin Core, ki se uporablja 
pri izgradnji elektronske knjižnice. 

B.3.9 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni 
format)  

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in 
nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 
poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 
datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 
"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke 
pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razredov Polje 996/997, 
Polje 996/997 – nabavni podatki, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu 
so najprej izpisani atributi polja 996/997, zatem pa še bibliografski podatki. 
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B.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri nekaterih izpisov seznamov. 
Podatki v primerih so izmišljeni in vključeni le zaradi lažje predstave o izgledu 
izpisov. 

1. Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

2. Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

3. Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

4. Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po financerjih  

5. Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij po financerjih 
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1. Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 
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2. Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 
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D.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri izpisov poslovnih listin iz 
podskupine B. Podatki v primerih so izmišljeni in vključeni le zaradi lažje 
predstave o izgledu izpisov. 

 Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije 
 Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 
 Z-PL-B04: Seznam novosti po podlokacijah 
 Z-PL-B05: Novosti 
 Z-PL-B06: Seznam novosti po UDK (675b) 
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1. Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije
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2. Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 
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3. Z-PL-B04: Seznam novosti po podlokacijah 

 

 
 



E STATISTIKE 

V dodatku so opisani izpisi o statističnih podatkih knjižnične zaloge, ki jih 
pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.  

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake 
segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA) in zaporedne 
številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom 
"-". Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.  
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Statistike: 

 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

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

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

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

 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 

 



 



COBISS COBISS3/Zaloga
 

© IZUM, oktober 2010 Dodatek E.2-1
 

E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 
pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri 
izpisa. 

E.2.1 Statistika Z-STA-01  

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

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 
samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 
inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

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

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 
določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 
inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Stanje na dan" 

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

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.2 Statistika Z-STA-02 

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

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 
upoštevajo podatki.  
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 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 
samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 
inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

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

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 
določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 
inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.3 Statistika Z-STA-03 

Pri pripravi statistike Z-STA-03 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 
seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano. 

 "Datum statusa" 

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

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 
samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 
inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

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" 
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Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 
inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.4 Statistika Z-STA-04 

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

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 
naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 
naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

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

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.5 Statistika Z-STA-05 

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

 "Datum inventarizacije (o)" 

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

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.6 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" 
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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. 

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.7 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. 

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.8 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" 
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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. 

 "Komentar v naslovu" 

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

E.2.9 Statistika Z-STA-24 

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

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 
naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 
naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

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

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 
dodatni komentar. 
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E.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

E.3.1 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in 
neknjižnega gradiva 

Statistika vključuje podatke o številu enot in vrednosti naročenega, prispelega 
in že inventariziranega gradiva. 

V statistiki so zajeti podatki o gradivu, ki je bilo inventarizirano do datuma 
vpisanega pri "Stanje na dan", ali o gradivu, za katerega podatek v 996/997o – 
Datum inventarizacije ni vpisan. V izpisu niso zajeti podatki o gradivu, ki je 
bilo odpisano pred datumom, vpisanim pri "Stanje na dan", ali pa podatek v 
996/997t – Datum statusa ni vpisan. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po številu naslovov (stolpec 
naslovi), številu inventariziranih enot (stolpec izvodi) in po podatkih o 
porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v domači valuti (stolpec 
znesek) in preračunano v tuji valuti (stolpec zneski v tujih v.). Podatki so 
navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki so v statistiki razdeljeni: 

 glede na valuto zneska 

 glede na delitev na knjižno gradivo in na neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih  

V tabelah Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih je seštevek 
zbirnih podatkov tabele Knjižno gradivo in tabele Neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih glede na valuto zneska. Tabela seštevka zbirnih podatkov se pripravi, 
če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali knjižnega gradiva ali neknjižnega 
gradiva na fizičnih nosilcih). 

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

V tabelah 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 

 

V tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih so podatki navpično 
razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 
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 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 
 drugo neknjižno gradivo 

 

V tabelah drugače razporejenega gradiva so zbirni podatki o gradivu, ki ne 
spada v nobeno vrsto gradiva, za katere se podatki izpišejo v tabelah knjižnega 
gradiva in tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Na koncu zadnje 
tabele 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. 

V tabelah stara domača valuta je v stolpcu znesek podatek o porabljenem 
znesku za nakup posamezne vrste gradiva v prejšnji domači valuti; v stolpcu 
zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

V tabelah, kjer so prikazani podatki v aktualni domači valuti, je v stolpcu 
znesek podatek o porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v 
sedanji domači valuti; v stolpcu zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

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

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 
tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.2 Z-STA-02: Prirast knjižnega in 
neknjižnega gradiva 

Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti naročenega, prispelega in že 
inventariziranega gradiva v izbranem obdobju, ločeno po načinu nabave. 

V izpisu so zajeti podatki samo za tiste inventarizirane enote, ki imajo vpisan 
podatek v 996/997o – Datum inventarizacije. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po številu naslovov (stolpec 
naslovi), številu inventariziranih enot (stolpec izvodi) in po podatkih o 
porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v domači valuti (stolpec 
znesek) in preračunano v tuji valuti (stolpec zneski v tujih v.). 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 so v statistiki razdeljeni: 

 glede na valuto zneska 

 glede na delitev na knjižno gradivo in na neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih  
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V tabelah Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih je seštevek 
zbirnih podatkov tabele Knjižno gradivo in tabele Neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih glede na valuto zneska. Tabela seštevka zbirnih podatkov se pripravi, 
če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali knjižnega gradiva ali neknjižnega 
gradiva na fizičnih nosilcih). 

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

V tabelah 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 

 

V tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih so podatki navpično 
razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 
 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 
 drugo neknjižno gradivo 

 

V tabelah drugače razporejenega gradiva so zbirni podatki o gradivu, ki ne 
spada v nobeno vrsto gradiva, za katere se podatki izpišejo v tabelah knjižnega 
gradiva in tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Na koncu zadnje 
tabele 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. 

V tabelah stara domača valuta je v stolpcu znesek podatek o porabljenem 
znesku za nakup posamezne vrste gradiva v prejšnji domači valuti; v stolpcu 
zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

V tabelah, kjer so prikazani podatki v aktualni domači valuti, je v stolpcu 
znesek podatek o porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v 
sedanji domači valuti; v stolpcu zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

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

Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti v izbranem obdobju 
odpisanega gradiva.  

V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom 
in datum spremembe statusa. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po številu naslovov (stolpec 
naslovi), številu inventariziranih enot (stolpec izvodi) in po podatkih o 
porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v domači valuti (stolpec 
znesek) in preračunano v tuji valuti (stolpec zneski v tujih v.). Podatki so 
navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki so v statistiki razdeljeni: 

 glede na valuto zneska 

 glede na delitev na knjižno gradivo in na neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih  

V tabelah Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih je seštevek 
zbirnih podatkov tabele Knjižno gradivo in tabele Neknjižno gradivo na fizičnih 
nosilcih glede na valuto zneska. Tabela seštevka zbirnih podatkov se pripravi, 
če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali knjižnega gradiva ali neknjižnega 
gradiva na fizičnih nosilcih). 

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

V tabelah 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 

 

V tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih so podatki navpično 
razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva(stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 
 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 
 drugo neknjižno gradivo 

 

V tabelah drugače razporejenega gradiva so zbirni podatki o gradivu, ki ne 
spada v nobeno vrsto gradiva, za katere se podatki izpišejo v tabelah knjižnega 
gradiva in tabelah neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Na koncu zadnje 
tabele 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 
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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. 

V tabelah stara domača valuta je v stolpcu znesek podatek o porabljenem 
znesku za nakup posamezne vrste gradiva v prejšnji domači valuti; v stolpcu 
zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

V tabelah, kjer so prikazani podatki v aktualni domači valuti, je v stolpcu 
znesek podatek o porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v 
sedanji domači valuti; v stolpcu zneski v tuji v. pa zneski v tujih valutah. 

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

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 
tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.4 Z-STA-04: Serijske publikacije 

Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po vrsti gradiva in 
obliki zapisa. 

V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi 
podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.  

V prvi tabeli so podatki o serijskih publikacijah, ki so inventarizirane v letu, 
vpisanem pri "Leto dotoka" (stolpec z dotokom) in podatki o številu vseh 
serijskih publikacij (stolpec vsi). Navpično so podatki razvrščeni po načinu 
nabave (stolpec način nabave) in po vrsti serijske publikacije (stolpec vrsta). 
Izpišejo se zbirni podatki po načinu nabave (skupaj). 

V drugi tabeli so podatki razvrščeni le po obliki zapisa (stolpec oblika).  

Na koncu obeh tabel se izpišejo zbirni podatki po vrsti gradiva in obliki zapisa 
(skupaj).   

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

 po vrsti gradiva znotraj posameznega načina nabave 
 po obliki zapisa (tiskane in e-publikacije) 

 

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

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

Statistika vključuje podatke o številu naslovov v izbranem obdobju 
inventariziranih elektronskih virov, dostopnih na daljavo.  
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V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – 
Datum inventarizacije.  

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po vrsti na daljavo 
dostopnih elektronskih virov (stolpec vrsta). Na koncu tabele se izpišejo zbirni 
podatki (skupaj).   

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.6 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in 
neknjižnega gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o stanju v celotnem obdobje naročenega, 
prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije. 

V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – 
Datum inventarizacije. Podatki za odpisano gradivo v izpisu niso zajeti. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 
podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 
(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 
številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 
izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 
(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

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

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 
gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 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 
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seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 
knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 
gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 
gradiva):  

 kartografsko gradivo 
 slikovno gradivo 
 rokopisno gradivo 
 avdio gradivo 
 glasbeni tisk 
 videoposnetki in film 
 računalniško gradivo 
 drugo gradivo 

 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 
za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 
996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 
številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 
načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 
določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 
zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

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

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 
tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.7 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: 
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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 razvršeni 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 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. 
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E.3.8 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 
gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti odpisanega gradiva glede na 
jezik publikacije v izbranem obdobju. 

V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom 
in datum spremembe statusa. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 
podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 
(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 
številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 
izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 
(stopec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

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

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 
gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 
 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 
 serijske publikacije 
 patenti 
 standardi 
 drugo knjižno gradivo 

 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvršeni 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 
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 videoposnetki in film 
 računalniško gradivo 
 drugo gradivo 

 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 
za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 
996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 
številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 
načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 
določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 
zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

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

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 
podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 
tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.9 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. 
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E.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri izpisov statistik. Podatki v 
primerih so izmišljeni in vključeni le zaradi lažje predstave o izgledu izpisov. 

1. Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

2. Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

3. Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

4. Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

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

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

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

9. Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 
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1. Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega 
gradiva 
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2. Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega 
gradiva 
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3. Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega 
gradiva 
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4. Z-STA-04: Serijske publikacije 
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5. Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na 
daljavo 
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6. Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega 
gradiva (šolske) 
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7. Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega 
gradiva (šolske) 
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8. Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 
gradiva (šolske) 
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9. Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 
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