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5.2 DODAJANJE NOVEGA POLJA 

Če ne uporabljamo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije, moramo sami dodati polje 996/997 in vnesti podatke. Pri dodajanju 

polja 996/997 lahko uporabimo lastno predlogo, ki smo jo predhodno kreirali, 

in si tako olajšamo vnos podatkov (gl. pogl. 5.2.1). Podatki se vnašajo po 

pravilih, ki veljajo za vnos podatkov o zalogi (gl. priročnik COMARC/H 

Format). 

V polje, ki ga dodamo, lahko že takoj vnesemo tudi podatke za inventarizacijo 

gradiva. Lahko pa polje samo dodamo in druge podatke vpišemo kasneje (gl. 

pogl. 7.1). 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj novo polje 996/997. 

Odpre se urejevalnik Polje 996/997. Glede na privzeto vrednost indikatorja 

postavitve se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 

710a, v element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če niso izpolnjena niti 

podpolja 700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 

200ahi.  

 

Opozorilo: 

V inicializacijski datoteki je mogoče nastaviti, da ostaneta elementa d\a in 

d\5 kljub postavitvi po področjih prazna. 

Prav tako je v inicializacijski datoteki mogoče nastaviti, da se pri 

dodajanju polja 996/997 v vnosno polje pri "Podlokacija (d\l)" programsko 

prenese izbrana vrednost iz lokalnega šifranta Oznaka podlokacije v 

signaturi (CODE 84). 

 

Če imamo definirano privzeto predlogo, se v urejevalnik Polje 996/997 

prenesejo tudi vrednosti iz te predloge. 

 

Opozorilo: 

Če smo pri dodajanju polja 996/997 uporabili lastno predlogo, se pri 

vnosnem polju pri "Podlokacija (d\l)" upošteva vrednost iz te predloge, tudi 

če je z nastavitvami v inicializacijski datoteki določeno drugače. 

 

3. Vnesemo podatke (gl. pogl. 5.3). 

 

Polje 996/997 

• v obdelavi 

Postopek 

Status po dodajanju 

polja 996/997 
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5.2.1 Urejanje predlog za dodajanje polja 

Kadar moramo vnesti večje število polj 996/997, ki vsebujejo enake podatke 

(npr. datum inventarizacije in način nabave pri vnašanju starega fonda, 

podlokacija, financer in dobavitelj pri vnašanju učbeniškega sklada itd.), si delo 

lahko olajšamo tako, da pred dodajanjem polj 996/997 kreiramo predlogo s 

temi podatki in jo nato uporabimo.  

Ko želimo, da bodo pri dodajanju novega polja 996/997 vneseni drugačni 

podatki kot doslej, spremenimo podatke v predlogi, ki je pri dodajanju polja 

996/997 nastavljena kot privzeta, ali pa kreiramo novo predlogo in jo 

uporabimo. Kreiramo lahko več predlog. Kadar je predlog več, se pri dodajanju 

polja 996/997 upošteva tista, ki je nastavljena kot privzeta. 

Ko določene predloge ne potrebujemo več, jo lahko zbrišemo. Če zbrišemo vse 

predloge, ki smo jih kreirali, bodo pri dodajanju polja 996/997 ponovno 

privzeto veljale sistemske nastavitve. 

Predloge so vezane na uporabniško ime. Urejamo jih v oknu Urejanje predlog 

za dodajanje polja 996/997.  

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Predloge za dodajanje polja 996/997.  

Odpre se okno Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 s seznamom 

predlog, ki smo jih že kreirali s to metodo. Prvo mesto v seznamu je 

rezervirano za sistemske nastavitve (v skladu s programsko določenimi 

vrednostmi in nastavitvami v inicializacijski datoteki), ki se sicer privzeto 

upoštevajo pri dodajanju polja 996/997, če nimamo kreiranih lastnih 

predlog. 

 

 

Slika 5.2-1: Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 

 

Na desni strani seznama so gumbi za urejanje predlog: 

• Dodaj – za kreiranje nove predloge (gl. pogl. 5.2.1.1) 

• Uredi – za urejanje izbrane predloge (gl. pogl. 5.2.1.2) 

• Zbriši – za brisanje izbrane predloge (gl. pogl. 5.2.1.3) 

• Privzeto – za nastavitev izbrane predloge kot privzete (gl. pogl. 

5.2.1.4) 
 

3. Spremembe shranimo s klikom na gumb V redu.  

Postopek 



COBISS COBISS3/Zaloga 

 

© IZUM, marec 2019 5.2-3 

 

5.2.1.1 Kreiranje predloge 

1. V oknu Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 kliknemo gumb 

Dodaj. 

Odpre se okno Poimenovanje. 

2. V vnosno polje vpišemo poljubno ime predloge. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Predloga za dodajanje polja 996/997. 

 

 

Slika 5.2-2: Vnos podatkov v predlogo za dodajanje polja 996/997 

 

 

4. Vnesemo podatke, ki naj bodo pri dodajanju novega polja 996/997 (po 

izbiri metode Gradivo / Dodaj novo polje 996/997) že vpisani.  

 

Primer:  

Če si želimo olajšati dodajanje polj 996/997 pri vnašanju starega fonda, 

kreiramo predlogo, v kateri npr. pri "Datum inventariz. (o)" vpišemo želeni 

datum inventarizacije in iz spustnega seznama pri "Način nabave (v)" 

izberemo vrednost e – stari fond. 

Če si želimo olajšati dodajanje polj 996/997 pri vnašanju učbeniškega 

sklada, kreiramo predlogo, v kateri vpišemo ali iz šifranta izberemo 

vrednosti npr. pri "Podlokacija (d\l)", "Način nabave (v)", "Financer (4)" in 

"Dobavitelj (2)". 

 
 

Postopek 
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Nasvet: 

Če nam pri dodajanju polj 996/997 ne odgovarja, da se pri "Status (q)" 

privzame vrednost 2 – v obdelavi (programska nastavitev), kreiramo in nato 

uporabimo predlogo, v kateri v vnosno polje pri "Status (q)" ne vpišemo 

nobene vrednosti.  

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

Predloga se shrani med uporabniške nastavitve in doda v seznam predlog. Ko 

jo želimo uporabiti pri dodajanju polj 996/997, jo nastavimo kot privzeto (gl. 

pogl. 5.2.1.4). 

5.2.1.2 Urejanje predloge 

Ko želimo, da bodo pri dodajanju polja 996/997 vneseni drugačni podatki kot 

doslej, spremenimo podatke v privzeti predlogi. 

    

1. V oknu Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 kliknemo na želeno 

predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb Uredi. 

Odpre se okno Predloga za dodajanje polja 996/997. 

2. Spremenimo vnesene podatke. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

 

Opozorilo: 

Sistemskih nastavitev, ki so v seznamu predlog navedene na prvem mestu, ni 

mogoče urejati. 

5.2.1.3 Brisanje predloge 

Predlogo, ki je ne potrebujemo več, lahko zbrišemo. 

    

1. V oknu Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 kliknemo na želeno 

predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb Zbriši. 

Odpre se okno Potrdi z vprašanjem "Ali res želite brisati?". 

2. Kliknemo gumb Da. 

 

Če zbrišemo vse predloge, ki smo jih kreirali, bodo pri dodajanju polja 996/997 

ponovno privzeto veljale sistemske nastavitve. 

 

Postopek 

   

Postopek 
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Opozorilo: 

Sistemskih nastavitev, ki so na prvem mestu v seznamu predlog, ni mogoče 

zbrisati. 

 

5.2.1.4 Nastavitev privzete predloge 

Predlogo, ki jo želimo uporabiti pri dodajanju polja 996/997, nastavimo kot 

privzeto. Ta predloga se bo upoštevala pri dodajanju polja 996/997, dokler ne 

bomo spremenili te nastavitve (predlogo zbrisali ali nastavili novo predlogo za 

privzeto).  

Kadar nočemo uporabiti lastne predloge za vnos polja 996/997, aktiviramo 

sistemske nastavitve.  

    

1. V oknu Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997 kliknemo na želeno 

predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb Privzeto. 

Zraven predloge, ki smo jo nastavili kot privzeto, se v oklepaju izpiše 

beseda "(privzeto)". Privzeta predloga se bo upoštevala pri dodajanju polja 

996/997, dokler ne bomo spremenili nastavitve. 

Postopek 
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