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C.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

C.3.1 Z-PS-01: Plačila računov – po 

skladih/vrstah gradiva in Z-PS-01: Plačila 

računov – po skladih/vrstah gradiva 

(iskalnik) 

Podatki so v obeh poročilih enaki. Poročili vključujeta podatke o porabi 

sredstev za plačila računov.  

Za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije, so prikazani znesek plačanih računov z 

odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek 

DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec popust). 

Za plačila računov v tujih valutah, ki smo jih vpisali v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, sta prikazana znesek 

plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek 

popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta 

razvrščena vodoravno tako, da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih 

računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska 

plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo 

valuto (neprerač. zneski v tujih val.). 

Za račune, za katere smo podatke o številkah in datumih računov, cenah ter 

financerjih v polja 996/997 vpisali ročno, sta prikazana znesek plačanih 

računov v domači valuti (stolpec znesek) in znesek plačanih računov v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih valutah). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji 

razvrstitve: 

 bibliografski nivo – najprej se izpišejo podatki ločeno po bibliografskih 

nivojih, na koncu pa še zbirni podatki za vse bibliografske nivoje 

skupaj (Vse gradivo) 

 v okviru bibliografskega nivoja se nadalje upošteva kriterij načina 

vpisa podatkov glede na to ali so bili podatki vpisani ob plačilu računa 

v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ali ne, 

kar pomeni, da so bili podatki o številkah in datumih računov, cenah ter 

financerjih v polja 996/997 vpisani ročno 

 v okviru bibliografskega nivoja in načina vpisa podatkov se na koncu 

upošteva še valuta – najprej se izpišejo podatki za prejšnjo domačo 

valuto, zatem za aktualno domačo valuto in nazadnje še za tuje valute 

 

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.  
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Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ne 

uporabljamo, so v stolpcu sklad izpisane oznake financerjev iz podpolja 

996/9974. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije, so primerljivi s podatki v poročilih N-PS-01 in 

SP-PS-01, če v teh poročilih odštejemo znesek računov za gradivo z 

nepopolnimi podatki v zalogi od zneska vseh računov. Poročilo N-PS-01 je 

opisano v priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. E.3.1. Poročilo SP-PS-01 je 

opisano v priročniku COBISS3/Serijske publikacije, gl. pogl. D.3.1. 

C.3.2 Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstop. 

DDV – po skladih/vrstah gradiva in Z-PS-

02: Plačila računov z odbitkom vstop. DDV 

– po skladih/vrstah gradiva (iskalnik) 

Podatki so v obeh poročilih enaki. Poročili vključujeta podatke o porabi 

sredstev za plačila računov. 

Za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije, so prikazani znesek plačanih računov z 

odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek 

DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. 

DDV) in znesek popusta (stolpec popust). 

Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to, 

ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne 

(brez odbit. vstop. DDV). 

Za plačila računov v tujih valutah, ki smo jih vpisali v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, sta prikazana znesek 

plačanih računov z odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek 

popusta (stolpec popust). Znesek plačanih računov in znesek popusta sta 

razvrščena vodoravno, tako da sta najprej prikazana zneska vseh plačanih 

računov in popustov v tujih valutah (zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska 

plačanih računov in popustov v tujih valutah, ki nista preračunana v domačo 

valuto (neprerač. zneski v tujih val.). 

Za račune, za katere smo podatke o številkah in datumih računov, cenah ter 

financerjih v polja 996/997 vpisali ročno, sta prikazana znesek plačanih 

računov v domači valuti (stolpec znesek) in znesek plačanih računov v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih valutah). 

Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevajo trije kriteriji 

razvrstitve: 

 bibliografski nivo – najprej se izpišejo podatki ločeno po bibliografskih 
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nivojih, na koncu pa še zbirni podatki za vse bibliografske nivoje 

skupaj (Vse gradivo) 

 v okviru bibliografskega nivoja se nadalje upošteva kriterij načina 

vpisa podatkov glede na to ali so bili podatki vpisani ob plačilu računa 

v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ali ne, 

kar pomeni, da so bili podatki o številkah in datumih računov, cenah ter 

financerjih v polja 996/997 vpisani ročno 

 v okviru bibliografskega nivoja in načina vpisa podatkov se na koncu 

upošteva še valuta – najprej se izpišejo podatki za prejšnjo domačo 

valuto, zatem za aktualno domačo valuto in nazadnje še za tuje valute 

 

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

Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih 

so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj. 

Če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije ne 

uporabljamo, so v stolpcu sklad izpisane oznake financerjev iz podpolja 

996/9974. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Podatki za plačila računov, ki smo jih vpisali v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije, so primerljivi s podatki v poročilih N-PS-02 in 

SP-PS-02, če v teh poročilih odštejemo znesek računov za gradivo z 

nepopolnimi podatki v zalogi od zneska vseh računov. Poročilo N-PS-02 je 

opisano v priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. E.3.2. Poročilo SP-PS-02 je 

opisano v priročniku COBISS3/Serijske publikacije, gl. pogl. D.3.2. 
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