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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

B.3.1 E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo

Izpis vključuje seznam licenc za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v 

izbranem obdobju.  

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se 

izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• številka

• bibliografski opis enote

• portal

• vrsta licence

• datum, od katerega velja licenca

• datum, do katerega velja licenca

• način nabave

• število zakupljenih izposoj ali število licenc

Pri licenci vrste zakup izposoj se izpiše število zakupljenih izposoj v

izbranem obdobju.

Pri licenci vrste osnovni paket se izpiše število licenc (tj. število 1), če

je obdobje veljavnosti licence znotraj izbranega obdobja.

• številka in datum računa ter cena

• COBISS.SI-ID

B.3.2 E-SEZ-02: Seznam paketov/licenc

Izpis vključuje seznam paketov in licenc za samostojne e-vire, ki so bile 

kupljene ali plačane v izbranem obdobju.  

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se 

izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• številka

• oznaka paketa ali licence

• bibliografski opis enote

• dobavitelj

• datum, od katerega velja licenca

• datum, do katerega velja licenca

• način nabave

• datum in številka pogodbe

• vrsta licence
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• vrsta vira 

• številka in datum računa ter cena 

V tem stolpcu se izpiše tudi cena, ki je vpisana v paketu ali licenci. 

Pred ceno se izpiše besedilo: cena v P/L. 

• URL 

• opomba 
 

Na koncu seznama se izpiše še statistika podatkov o paketih in licencah za 

samostojne e-vire. Podatki so razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca 

za samostojni e-vir). V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec 

paketi), število naslovov (stolpec naslovi) in vsota cen, vpisanih pri paketih 

(stolpec vsota cen v P/L). V tabeli za licence za samostojne e-vire je prikazano 

število licenc (stolpec licence) in vsota cen, vpisanih pri licencah za samostojne 

e-vire (stolpec vsota cen v P/L). Navpično so podatki razvrščeni po načinu 

nabave, v okviru načina nabave pa po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za 

vse načine nabave in vrste licence skupaj. Pod zadnjo tabelo je legenda. 

 

Opozorilo:  

Vsota cen paketov in licenc za samostojne e-vire predstavlja vsoto cen, ki smo 

jih ročno vpisali pri vnosu  paketov in licenc. Podatke o porabi sredstev za 

plačila računov pa pripravljamo s poročili o porabi sredstev, npr. E-PS-01: 

Plačila računov – po skladih/vrstah stroškov. 

B.3.3 E-SEZ-03: Seznam izposojenih spletnih 

virov – po naslovih in številu izposoj 

Izpis vključuje seznama spletnih virov, ki so bili izposojeni v izbranem 

obdobju: 

• v prvem seznamu so podatki urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče 

po abecednem vrstnem redu  

• v drugem seznamu so podatki urejeni padajoče po številu izposoj 

V prvem seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• naslov 

• avtor 

• COBISS.SI-ID 

• ISBN 

• vrsta licence 

• število izposoj 

• portal 
 

V drugem seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• število izposoj 

• naslov 

• avtor 
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• COBISS.SI-ID 

• ISBN 

• vrsta licence 

• portal 
 

Seznama vključujeta le tiste podatke o izposoji spletnih virov, ki so 

evidentirani v sistemu COBISS. 

B.3.4 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih spletnih 

virov – po naslovih 

Izpis vključuje seznam spletnih virov, ki niso bili izposojeni v izbranem 

obdobju. 

Podatki so v seznamu urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče po abecednem 

vrstnem redu. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

• naslov 

• avtor 

• COBISS.SI-ID 

• ISBN 

• vrsta licence 

• portal 
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