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COBISS3/Nabava 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO KAZALO/1–7 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

2.1   Povezava med gradivom in bibliografskim 
        zapisom 

2.1/1–2 spremenjeno 

2.2   Vnos gradiva 2.2/1–2 spremenjeno 

3.2   Naročanje gradiva 3.2/5–23 spremenjeno 

3.3   Predplačilo naročenega gradiva 3.3/5–6 spremenjeno 

3.4   Prejem naročenega gradiva 3.4/3–9 spremenjeno, dodano 
(pogl. 3.4.1.2.1) 

3.5   Plačilo prejetega gradiva 3.5/3–4, 7–10 spremenjeno 

3.7   Splošni postopki 3.7/3–4 spremenjeno 

4.1   Prejem gradiva iz zamene 4.1/3–8 spremenjeno, dodano 
(pogl. 4.1.1.2.1) 

4.2   Pošiljanje gradiva v zameno 4.2/1–9 spremenjeno, dodano 
(pogl. 4.2.5.1, 4.2.5.2, 
4.2.7) 

5.1   Vnos seznama 5.1/3–5 spremenjeno, dodano 
(pogl. 5.1.2.1) 

5.3   Zaključitev seznama 5.3/1–2 spremenjeno 

7.1   Vnos seznama 7.1/1–4 spremenjeno, dodano 
(pogl. 7.1.2.1) 

7.3   Zaključitev seznama 7.3/1 spremenjeno 

8.1   Vnos seznama 8.1/3 spremenjeno, dodano 
(pogl. 8.1.2.1) 

11.2   Vzdrževanje podatkov o skladih 11.2/5 spremenjeno 

12.4   COBISS3/Izpisi 12.4/1 spremenjeno 

A   PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV A/1 spremenjeno  

A.1   Nakup gradiva A.1/1–3 spremenjeno  

A.2   Nakup gradiva – evidenca računov A.2/1 spremenjeno  

A.3   Nakup gradiva – evidenca avansov in računov 
         za posredne stroške nabave 

A.3/1–2 spremenjeno  

A.4   Drugi načini nabave gradiva A.4/1–2 spremenjeno  

A.5   Nacionalna depozitarna knjižnica – prejem in 
         pošiljanje obveznih izvodov 

A.5/1 spremenjeno  



Opis sprememb COBISS3/Nabava
 
 

2/6 © IZUM, junij 2009
 

A.6   Reklamiranje A.6/1–2 spremenjeno  

B   IZPISI B/1 dodano 

B.1   Izpisovanje B.1/1–3 dodano 

B.2   Spremenljivke B.2/1–3 spremenjeno 

C   OBRAZCI C/1 spremenjeno  

C.1   Naslavljanje C.1/1 spremenjeno  

C.2   Bibliografski opis gradiva in drugi podatki C.2/1–3 spremenjeno 

C.3   Primeri izpisov C.3/1–14 spremenjeno  

D   SEZNAMI D/1 dodano 

D.1   Seznam izpisov D.1/1 dodano 

D.2   Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov D.2/1 dodano 

D.3   Opis posameznih izpisov D.3/1 dodano 

E   PORABA SREDSTEV E/1 dodano 

E.1   Seznam izpisov E.1/1 dodano 

E.2   Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov E.2/1–2 dodano 

E.3   Opis posameznih izpisov E.3/1–7 dodano 

E.4   Primeri izpisov E.4/1–8 dodano 

   
 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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COBISS3/Nabava 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Opis sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". Opisi sprememb, ki niso vključene v priročnik, so navedeni na koncu pod 
naslovom "Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku". 
 
 
1. Poglavje 2.2 Vnos gradiva 

Dopolnjeno je iskanje gradiva, ki še ni povezano z bibliografskim zapisom v lokalni bazi, z 
možnostjo iskanja po ključnih besedah. Iskalno polje "ISBN" je umaknjeno iz iskalnika, ker 
je iskanje po ISBN omogočeno pri ključnih besedah.  

 
2. Poglavje 3.2 Naročanje gradiva 

3.2.1.2.1 Vnos izvodov in skladov 

Dodana je nova kontrola pri izbiranju prejemnika zamenjanega gradiva v tabeli izvodov.  

3.2.1.2.3 Izračun zneskov in preračun cen v domačo valuto 

Gumb Preračun deviznih cen je preimenovan v Preračun v domačo valuto. Izraza 
devizna cena in devizni znesek sta zamenjana z izrazoma cena v tuji valuti in znesek v tuji 
valuti. 

 
3. Poglavje 3.4 ter pogl. 4.1, 5.1, 7.1 in 8.1 

3.4.1.2.1, 4.1.1.2.1, 5.1.2.1, 7.1.2.1 in 8.1.2.1 

Vključena so nova poglavja z opisom postopka inventarizacije izvodov v poljih 996/997 in 
zaključitve postavke prejema (v dobavnici, v seznamu prejetega zamenjanega gradiva, v 
seznamu obveznih izvodov, v seznamu darov in v seznamu drugih prejemov) že pri vnosu 
podatkov o postavki.  

3.4.4 Zaključitev dobavnice 

Onemogočene so programske spremembe statusa v podpolju 996q pri zaključitvi dobavnice, 
če status pred zaključitvijo nima vrednosti 1 – naročeno. 

 
4. Poglavje 3.7 Splošni postopki 

3.7.6 Vnos računa za posredne stroške nabave 

Dodana je nova možnost spremembe podatka o dobavitelju v računu za posredne stroške 
nabave.  
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5. Poglavje 4.2 Pošiljanje gradiva v zameno 

Dodana je nova kontrola pri zaključitvi prejema gradiva (npr. dobavnice). 

4.2.1 Vnos prejetega naročila za zamenjavo 

Spremenjen je način dodajanja dodajanja prostih izvodov, ki še nimajo izbranega 
prejemnika, v prejeto naročilo za zamenjavo.  

4.2.5.1 Vnos postavk v pošiljko zamenjanega gradiva brez predhodno izvedenega 
nabavnega postopka 

Vključeno je novo poglavje z opisom nove možnosti vnosa postavk v pošiljko zamenjanega 
gradiva. 

4.2.5.2 Vnos cene v postavki pošiljke zamenjanega gradiva 

Vključeno je novo poglavje z opisom nove možnosti prenosa cene pri vnosu postavke v 
pošiljki zamenjanega gradiva.  

4.2.7 Brisanje pošiljke zamenjanega gradiva 

Vključeno je novo poglavje z opisom nove možnosti brisanja pošiljke zamenjanega gradiva.  

 

6. Poglavje 7.1 Vnos seznama 

7.1.1 Vnos splošnih podatkov 

Dodana je nova možnost shranjevanja besedila zahvale pri vnosu seznama darov. 

 

7. Poglavje 11.2 Vzdrževanje podatkov o skladih 

11.2.6 Brisanje sklada 

Onemogočeno je brisanje skladov PSN in NS. 

 

8. Dodatki od A do C  

Spremenjena je zgradba poglavij v dodatkih A–C. Zato si tiskano verzijo priročnika 
posodobite tako, da zamenjate strani teh dodatkov v celoti. 

B in B.1  

Vključeno je novo poglavje z opisom postopkov za pripravo in izpisovanje izpisov za 
nabavo (poročila o porabi sredstev, različni interni seznami ipd.), za definiranje opravil, ki 
se lahko izvedejo kasneje in za iskanje shranjenih datotek z izpisi v segmentu 
COBISS3/Izpisi. 

C.2.1 Naročilo 

Dodana je nova možnost izpisa stopnje popusta v izpisu Naročilo.  
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C.2.5 Seznam, ki spremlja pošiljko zamenjanega gradiva 

Izključen je izpis številke in datuma referenčnega dokumenta pri postavkah v izpisu, ki 
spremlja pošiljko zamenjanega gradiva.  

C.2.9 Nalepka 

Dodana je nova definicija izpisa "Nalepka z naslovom <sedeža partnerja/prejemnika 
zamenjanega gradiva> (ZWE3483)" za tiskanje nalepk z naslovi prejemnikov zamenjanega 
gradiva na univerzalnih nalepkah Zweckform ZWE3483 (na papirju A4 so štiri nalepke 
velikosti 105 x 148 mm). Pri izpisu naslova na teh nalepkah sta upoštevana usmerjenost 
ležeče in logotip knjižnice.  

Če želimo natisniti nalepke in pri tem upoštevati novo definicijo izpisa, poiščemo ustrezne 
objekte (pošiljke zamenjanega gradiva ali partnerje). Na delovnem področju jih označimo in 
izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. V oknu Izbira definicije izpisa iz 
seznama definicij izpisov izberemo definicijo "Nalepka z naslovom <…> (ZWE3483)" in 
za izbrane objekte natisnemo nalepke z ustreznimi naslovi (npr. z izbiro pošiljke 
zamenjanega gradiva natisnemo nalepko z naslovom prejemnika zamenjanega gradiva in z 
izbiro partnerja natisnemo nalepko z naslovom njegovega sedeža). 

Pri tiskanju nalepk iz okna za predogled pripravljenega izpisa se upošteva privzeta 
destinacija, zato je treba pri podrobnostih za izbrani tiskalnik nastaviti usmerjenost ležeče. 

Pri izpisu naslovov prejemnikov z upoštevanjem definicije izpisa "Nalepka z naslovom 
<…> (ZWE3483)" se naslov za prvi izbrani objekt vedno izpiše na levi zgornji nalepki, 
zato je priporočljivo, da pred tiskanjem nalepk na delovnem področju izberemo vsaj 4 
objekte (ali 8, 12, 16 … objektov). 

 
9. Dodatek D SEZNAMI 

Vključen je nov dodatek z opisom seznama nabavljenega gradiva N-SEZ-01. Seznam 
vključuje atribute iz razredov Postavka prejema, Gradivo in Bibliografski zapis. Izpis je 
namenjen izvozu podatkov o postavkah prejema v program Excel in nadaljnji obdelavi 
podatkov ter ne omogoča takojšnjega izpisovanja na tiskalnik. 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja 
zunaj delovnega časa knjižnice. 

 

10. Dodatek E PORABA SREDSTEV 

Vključen je nov dodatek z opisom poročil o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva, 
ki smo ga nabavili preko segmenta COBISS3/Nabava. Pripravljena so naslednja poročila: 

 N-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva 

 N-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

 N-PS-03: Plačila avansov – po skladih/vrstah gradiva 

 N-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

 N-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih 

 N-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po skladih 
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Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja 
zunaj delovnega časa knjižnice. 

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Izbira prejemnika zamenjanega gradiva v tabeli izvodov 

V tabeli izvodov je dodana možnost določitve prejemnika zamenjanega gradiva z vpisom 
prvega, drugega, tretjega znaka ali več znakov oznake prejemnika (lahko tudi cele oznake). 
Doslej je bilo možno vpisati samo prvi znak oznake. Program označi prvega prejemnika, ki 
ga je našel glede na vpisane znake. Ko želenega prejemnika označimo, ga potrdimo s 
pritiskom na levo tipko miške. 

Nova možnost prikaza številke naročila pri postavki dobavnice ali računa 

V nekaterih knjižnicah se je pri izvajanju revizije pojavila potreba po možnosti za iskanje in 
seštevanje vrednosti posameznih naslovov iz istega naročila v določenem računu. Zato je v 
postavko dobavnice ali računa dodan atribut "Št. naročila".  

Dopolnitev seznama atributov za definiranje formatov izpisa pri postavki prejema 

Za pregled podatkov o elementih cene pri pregledovanju postavk računa je seznam 
atributov za definiranje formatov izpisa pri razredu Postavka prejema dopolnjen z 
naslednjimi atributi: "Cena na enoto", "Vrednost brez DDV in popusta", "Davčna osnova", 
"Stopnja popusta", "Znesek popusta", "Davčna stopnja", "Znesek DDV", "Znesek", "Znesek 
na enoto", "Avans", "Avans v tuji valuti", "Devizna cena na enoto", "Opomba o ceni". 

Nova kontrola pri plačilu računa 

Pri plačilu računa z metodo Objekt / Vpiši plačilo ali metodo Objekt / Vpiši dobavnico in 
račun, s katero med drugim izvedemo tudi plačilo računa, je vključena kontrola, ki opozori, 
da dobavitelj še nima vpisane oznake, pod katero ga vodi računovodstvo. Izvajanje kontrole 
je odvisno od nastavitve parametra v inicializacijski datoteki.  

Nova kontrola pri izstavitvi pošiljke zamenjanega gradiva 

Pri izstavitvi pošiljke zamenjanega gradiva je vključena kontrola, ki preveri, ali imajo vse 
postavke v pošiljki vpisano ceno. Če cena ni vpisana pri vseh postavkah, se izpiše sporočilo.  

Uporabniška nastavitev položaja okna s seznamom postavk 

V knjižnicah, ki imajo postavke prikazane v posebnem oknu urejevalnika dokumenta, lahko 
okno s seznamom postavk na zaslonu premaknemo. Novi položaj okna se shrani kot 
privzeta vrednost in velja, dokler seznama postavk ponovno ne premaknemo. Če okno s 
seznamom postavk premaknemo v levo, se bosta pri dodajanju postavk tudi naslednji okni,  
tj. iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis in urejevalnik Gradivo, odprli  tako, da bo 
urejevalnik Gradivo viden v celoti. 
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