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COBISS3/Zaloga 

Verzija V6.4-03, januar 2016 

 

Seznam sprememb št. 15, januar 2016 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–6 spremenjeno 

   2.2 Urejanje omejenega nabora bibliografskih 

       podatkov                         

2.2/1–2 dopolnjeno 

   3 PODATKI O ZALOGI  3/3 dopolnjeno 

   3.2 Prikaz polj, ki niso vpisana v lokalno bazo 

      podatkov   

3.2/1 dodano 

   4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O 

   ZALOGI (POLJE 998)  

4/1–2 spremenjeno 

   6.1 Kopiranje podatkov v druga polja                         6.1/1–2 dopolnjeno 

   6.2 Kopiranje podatkov iz drugega polja                         6.2/1–2 dopolnjeno 

   6.10 Oblikovanje kompleta                         6.10/1–2 spremenjeno 

   13.3 Prikaz nezasedenih številk 13.3/1 dopolnjeno 

   18.7 Lokalna baza podatkov v COBISS2 18.7/1 spremenjeno 

   Dodatek A – Izpisi Dodatek A/1 dopolnjeno  

   Dodatek A.2 – Spremenljivke Dodatek A.2/1–2 dodano 

   Dodatek A.3 – Razvrstitve  Dodatek A.3/1–3 dodano 

   Dodatek B.1 – Seznam izpisov Dodatek B.1/1 dopolnjeno 

   Dodatek B.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

                         izpisov 

Dodatek B.2/1–2, 9–11 dopolnjeno 

   Dodatek B.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek B.3/1–6 dopolnjeno 

   Dodatek E – Statistike Dodatek E/1 dopolnjeno  

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

   Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

                         izpisov 

Dodatek E.2/1–7 dopolnjeno  

   Dodatek E.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.3/1–16 spremenjeno, 

dopolnjeno  

   Dodatek E.4 – Primeri izpisov Dodatek E.4/1–14 spremenjeno 

   Dodatek F – Predpone za iskanje po podatkih o 

                     zalogi 

Dodatek F/1–3 dodano 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 
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Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 

priročnika". 
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COBISS3/Zaloga 

Verzija V6.4-03, januar 2016 

 

Opis sprememb št. 15, januar 2016 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 

stolpcu "Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

 

1. 2.2 Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov  

Z metodo Objekt / Uredi omejeni nabor bibliografskih podatkov je omogočeno urejanje 

vseh številčnih podpolj (0–9) polja 993.   

 

2. 3 PODATKI O ZALOGI 

Zaradi novega podpoglavja je vsebina poglavja dopolnjena z navedbo podpoglavij. 

3.2 Prikaz polj, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov 

Dodano je novo podpoglavje z opisom priprave seznama polj 996/997 in 998, ki niso 

vpisana v lokalno bazo podatkov. 

 

3. 4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 998) 

Vsebina je dopolnjena z opisom postopka dodajanja zbirnih podatkov o zalogi pri 

integrirnem viru, zbirnem zapisu in izvedenem delu. 

 

4. 6.1 Kopiranje podatkov v druga polja in  6.2 Kopiranje podatkov iz drugega 

polja 

Dodano je opozorilo, da se podlokacija (d\l) in interna oznaka(d\i) ne bosta prekrili, če ju 

želimo kopirati iz drugega polja. 

 

5. 6.10 Oblikovanje kompleta 

Če je komplet izposojen ali rezerviran, ga ne moremo razdreti.  

 

6. 13.3 Prikaz nezasedenih števik  
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Za iskanje v območju nezasedenih tekočih številk iz signature je vsebina poglavja 

dopolnjena z iskanjem po oznaki podlokacije v signaturi, formatu, interni oznaki in števcu 

tekočih številk. 

 

7. 18.7 Lokalna baza podatkov v COBISS2  

Spremenjen je opis, kako lahko pogledamo polja, ki niso vpisana v lokalno bazo. 

 

8. Dodatek A IZPISI  

Vsebina poglavja je dopolnjena z uvodno vsebino o spremenljivkah in razvrstitvah.  

A.2 Spremenljivke 

Vključeno je poglavje s seznamom spremenljivk za zalogo. 

A.3 Razvrstitve  

Vključeno je poglavje s seznamom razvrstitev za zalogo. 

 

9. Dodatek B SEZNAMI 

B.1 Seznam izpisov 

Vključena sta nova izpisa: 

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

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

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

Polje 996/997. 

Izpis Z-SEZ-14 je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga uporablja javna 

uprava. 

B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Poglavje je dopolnjeno z opisom priprave novega seznama Z-SEZ-02. Vključeno je 

poglavje z opisom vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisa seznama Z-SEZ-14. 

B.3 Opis posameznih izpisov 

Poglavje B.3.3 je dopolnjeno z navedbo novega izpisa Z-SEZ-02. Vključeno je poglavje z 

opisom seznama Z-SEZ-14. 

 

10. Dodatek E STATISTIKE 

Vsebina poglavja je dopolnjena z napotitvijo na seznam razvrstitev za zalogo.  

E.1 Seznam izpisov 

Vključen je nov izpis: 
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 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik) 

Podatke za pripravo izpisa Z-STA-03 lahko poiščemo in izberemo tudi v iskalniku razreda 

Polje 996/997. 

E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Poglavje je dopolnjeno z opisom priprave novega izpisa Z-STA-03. 

Dopolnjen je opis priprave izpisa Z-STA-04. 

E.3 Opis posameznih izpisov 

Opis izpisov Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-04 in Z-STA-05 je posodobljen s  

sistematičnim opisom skupin podatkov, ki so prikazane na izpisih.  Opis izpisov Z-STA-06 

in Z-STA-07 pa je dopolnjen s podrobnejšo razlago posameznih skupin. 

Število izvodov knjižničnega gradiva, pri katerem v 996/9973 vpisani podatek ne 

predstavlja vrednosti v domači valuti, je prikazano v skupini GRADIVO BREZ CENE V 

DOMAČI VALUTI. 

Poglavje E.3.3 je dopolnjeno z navedbo novega izpisa Z-STA-03: Odpis knjižnega in 

neknjižnega gradiva (iskalnik). 

Izpis Z-STA-04 je dopolnjen s tabelo drugače razporejenega gradiva, kjer so prikazana 

polja 996/997 gradiva, ki ne ustrezajo nobeni kategoriji razvrščanja serijskih publikacij po 

vrsti. 

Spremenjeno je poimenovanje izpisa Z-STA-06 in prvega sklopa v izpisu. 

E.4 Primeri izpisov 

Zbrisani so vzorčni primeri izpisov statistik Z-STA-01, Z-STA-02 in Z-STA-03, saj so v 

dodatku E.3 sistematično opisane skupine podatkov, ki so prikazane na izpisih.  

 

11. Dodatek F  PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O ZALOGI 

Vključen je nov dodatek s seznamom predpon, s katerimi je omogočeno iskanje po podatkih 

o zalogi. 
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