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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje osem segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 
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zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo ter prikaz seznama 

lokalnih baz. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom, podaljšanje roka izposoje, spremembo datuma 

poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne izberemo, ter 

izpis zadolžnice za člana. Za serijske publikacije je možno določiti stalne 

rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov serijskih publikacij. V 

knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, je možno: ločeno voditi 

evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno izposoditi gradivo iz matičnega 

oddelka v gostiteljski oddelek, izposoditi dalje to gradivo članom v 

gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. 
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Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o 

izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem 

katalogu je možno poiskati gradivo ali posamezne izvode, pogledati 

bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom 

je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati 

po različnih kriterijih in jih nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V 

knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo določene storitve, so možni 

postopki: vzdrževanje cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, 

brisanje terjatev, storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled 

blagajniških transakcij. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih 

parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, 

spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev števila 

izposojenih izvodov, števila podaljšanj in obdobja veljavnosti članstva za 

posamezne kategorije članov ter spreminjanje naslova spletne strani s 

kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v 

COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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O NAVODILIH  

Dogovori pri pisanju navodil: 

 

1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko. 

 

Primeri: 

Odpre se urejevalnik Naročilo. 

Odpre se okno Preklic naročila. 

Kliknemo zavihek Podrobnosti. 

Kliknemo gumb Izberi. 

 

2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je 

najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi 

imena razredov. 

 

Primera: 

Izberemo razred Naročilo. 

Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

 

3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.  

 

Primer: 

Destinacija je lahko e-naslov ali tiskalnik. 

 

4. Ikone so podane grafično. 

 

Primer: 

Kliknemo ikono . 

 

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med 

dvojnimi narekovaji. 
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Primer: 

Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati 

rezultate iskanja. 

 

6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče. 

 

Primer: 

Če naročnik želi kopijo članka, izberemo pri "Vrsta storitve" vrednost 

nakup, pri "Vrsta gradiva" vrednost članek in pri "Medij gradiva" vrednost 

kopija. 

 

7. Tipke na tipkovnici so predstavljene grafično. 

 

Primeri: 

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 

 

8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe 

tipki na tipkovnici. 

 

Primer: 

<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo 

tako, da pritisnemo tipko<Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko 

<P> 
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1 UVOD  

V navodilih so opisani postopki, s katerimi urejamo podatke o zalogi gradiva v 

poljih 996, 997 in 998. Polja nastanejo programsko v postopku pridobivanja 

gradiva v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, lahko 

pa jih dodamo tudi sami, če teh segmentov ne uporabljamo. 

Za sam vnos podatkov veljajo pravila in struktura podatkov, ki so opisani v 

priročnikih COMARC/H Format in COBISS2/Katalogizacija. Zaradi zahtev v 

COBISS3 ter zahtev po avtomatizaciji nekaterih postopkov je v COBISS3 

poleg podatkov, ki se beležijo v COBISS2, dodanih nekaj novih atributov. 

Ob namestitvi segmenta COBISS3/Zaloga se bibliografski podatki s polji 

996/997 prenesejo iz okolja COBISS2 v okolje COBISS3. Del bibliografskih 

podatkov vidimo v razredu Gradivo, podrobni podatki o zalogi so v razredih 

Polje 996/997 in Polje 996/997 – nabavni podatki, zbirni podatki o zalogi pa 

v razredih Polje 998 in Polje 998 – koordinacija. 

Pred začetkom uporabe segmenta COBISS3/Zaloga mora knjižnica: 

 dopolniti podatke o domači knjižnici; ti podatki se ob namestitvi 

programske opreme COBISS3 prenesejo iz baze podatkov COLIB in 

shranijo v bazo podatkov o domači knjižnici in v bazo podatkov o 

partnerjih 

 nastaviti števce za dodajanje inventarnih številk, številk za izposojo in 

tekočih številk 

 

Razred Gradivo predstavlja pregled nekaterih bibliografskih podatkov o 

gradivu iz lokalne baze podatkov. Za obdelavo podatkov o zalogi mora zapis 

obstajati v lokalni bazi podatkov. Če zapisa ni v tej bazi podatkov,  ga 

prevzamemo v segmentu COBISS3/Zaloga iz vzajemne bibliografske baze 

podatkov in lokalne podatke uredimo. 

Bibliografske podatke o gradivu lahko pogledamo tudi v formatu COMARC. 

Podatki o zalogi so v razredih Polje 996/997, Polje 996/997 – nabavni 

podatki, Polje 998 in Polje 998 – koordinacija. Vedno so povezani z 

razredom Gradivo. Podatki o zalogi se vzdržujejo samo v okolju COBISS3, 

vse spremembe pa se prenesejo tudi v lokalno bazo podatkov v okolju 

COBISS2. Povezava med gradivom in podatki o zalogi je vzpostavljena preko 

COBISS.SI-ID. 

Pogoji za izvedbo   

postopkov 

Podatki o zalogi 

Bibliografski podatki 

o gradivu 
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Zbirni podatki o zalogi so v razredih Polje 998 in Polje 998 – koordinacija in 

omogočajo funkcijo online kataloga ter funkcijo koordinacije nabave za tuje 

serijske publikacije. Pri monografskih in serijskih publikacijah nastanejo polja 

998 programsko. Podatke kasneje ročno dopolnjujemo. 

Polja 996/997 nastanejo v postopku nabave monografskih in serijskih 

publikacij v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, 

lahko pa jih dodamo tudi sami neodvisno od nabave. 

V razredu Polje 996/997 so podrobni podatki o zalogi, na osnovi katerih se v 

knjižnicah vodi evidenca inventarja in izvaja izposoja gradiva. 

V razredu Polje 996/997 – nabavni podatki so podatki, ki izvirajo iz nabavnih 

postopkov in opredeljujejo način nabave, dobavitelja, številke nabavnih listin, 

cene. 

Obstajajo različni načini urejanja polj 996 in 997: 

 kopiranje podatkov med polji 

 razmnoževanje polj 

 spreminjanje določenih podatkov preko inventarne številke ali številke 

za izposojo 

 spreminjanje signature preko inventarne številke ali številke za izposojo 

 hkratno spreminjanje statusa v več poljih v zapisu  

 brisanje polj 

 razvrščanje polj v zapisu 

 oblikovanje kompleta 

 

V postopku inventarizacije podatke vnesemo v eno polje 996/997 in jih nato 

kopiramo v druga polja v zapisu. Na koncu lahko izpišemo še nalepke. 

Ob inventuri se pripravi seznam manjkajočih izvodov. Na osnovi tega seznama 

lahko gradivo odpišemo, tako da mu spremenimo status v odpisano. Zabeleži 

se tudi datum spremembe statusa. 

Serijsko publikacijo običajno inventariziramo ob prejemu prvega zvezka v 

letniku, ko nastane novo polje 997. Če prejem zvezkov beležimo v kontroli 

dotoka, pri inventarizaciji zapovrstjo izvedemo naslednje postopke: 

 določimo inventarno številko in signaturo 

 uredimo vzorec izhajanja 

 v kontroli dotoka zabeležimo prejem prvega zvezka 

 izpišemo nalepke 
 

Kontrola dotoka temelji na vzorcu izhajanja (osnova za oblikovanje strukture 

vzorca izhajanja v COBISS3 je bil format MARC 21 Format for Holdings 

Data). 

Vzorec izhajanja nastane programsko v postopku nabave v segmentu 

COBISS3/Serijske publikacije skupaj s poljem 997. Če polje dodamo sami, 

tudi vzorec izhajanja pripravimo sami. 

Dodajanje podrobnih 

podatkov o zalogi 

(polja 996/997) 

Urejanje podrobnih 

podatkov o zalogi 

Dodajanje zbirnih 

podatkov o zalogi 

(polja 998) 

 

   Inventarizacija 

gradiva 

Določanje vzorca 

izhajanja 

Odpis monografskih 

publikacij po 

inventuri 

Inventarizacija 

serijskih publikacij 
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Pri urejanju vzorca izhajanja lahko podatke prevzamemo iz vzajemnega vzorca 

izhajanja. 

Vzorec moramo urediti in vnesti vse podatke, tako da postane veljaven. Na 

osnovi veljavnega vzorca se programsko pripravi seznam pričakovanih 

zvezkov za vsa polja 997 tega vzorca. 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Pričakovani zvezki so osnova za izvajanje kontrole dotoka posamezne serijske 

publikacije. Kontrola dotoka je beleženje sprememb v zalogi, kot so: 

 prejem zvezkov 

 prekinitve v zalogi pri zvezkih, ki niso bili izdani ali jih nismo prejeli 

 reklamiranje zvezkov in brisanje reklamacij 

 sprotni odpis zvezkov 
 

Zvezke posameznega letnika lahko zvežemo v eno ali več enot, lahko pa jih 

tudi razvežemo. 

Letnik serijske publikacije lahko odpišemo, tako da v polje 997 vnesemo status 

odpisano. Pri iskanju publikacij, ki bi jih lahko odpisali, si pomagamo s 

podatkom "Datum odpisa letnika" v polju 997, ki ga moramo poprej vnesti. 

Zvezke serijske publikacije lahko odpisujemo tudi sproti, tj. ob prejemu 

vsakega naslednjega zvezka. Opomba o izločenih številkah se v podpolje 997m 

v kontroli dotoka vpisuje programsko, če poprej v polje 998 vnesemo podatek 

o številu zvezkov, ki jih hranimo. 

Če so podatki o zalogi vezani na napačno gradivo, jih prevežemo na drugo 

gradivo. Nabavne postavke, ki še niso povezane, lahko povežemo z ustreznim 

bibliografskim zapisom. To naredimo s prenosom zaloge k  drugemu gradivu. 

Nabavno postavko lahko razdelimo na dve postavki in s tem prenesemo tudi 

del zaloge. 

Ko je zaradi podatkov o zalogi presežena dopustna dolžina originalnega zapisa 

v COBISS2, kreiramo dodatni lokalni zapis, v katerega nato prenesemo del 

podatkov o zalogi (kadar je treba narediti dodatni zapis, nas program na to 

opozori). 

Pogledamo lahko, kakšno je stanje posameznih izvodov gradiva v izposoji (ni 

izposojeno, je izposojeno/rezervirano). 

Novo gradivo, ki prihaja v knjižnico, je določen čas "novost". Monografske 

publikacije se prenesejo v razred Novosti ob inventarizaciji, serijske 

publikacije pa takrat, ko zabeležimo prejem v kontroli dotoka. Prejeti zvezek 

lahko dodamo med novosti tudi sami. Novosti lahko izpišemo na tiskalnik v 

obliki seznama. 

Za dodajanje številk v postopku inventarizacije si lahko pomagamo s tremi 

vrstami števcev: 

 števec za določanje inventarnih številk 

 števec za določanje tekočih številk v signaturi 

 števec za določanje številk za izposojo 
 

V okviru vsake vrste lahko nastavimo tudi več števcev, npr. za posamezne 

vrste gradiva, po lokacijah ipd. 

Vezava zvezkov 

Odpisi serijskih 

publikacij 

Izvajanje kontrole 

dotoka 

Spreminjanje povezave 

podatkov o zalogi z 

bibliografskim zapisom 

Pregled stanja v 

izposoji 

Izpis seznama novosti 

Nastavitve in 

uporaba števcev 
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V postopku inventarizacije program ponudi ustrezne števce, preko katerih 

določimo številke. 

Pogledamo lahko, v katerih lokalnih bazah obstaja bibliografski zapis in 

kakšno je stanje podatkov o zalogi v posamezni bazi. 

Segment COBISS3/Zaloga je povezan z lokalno bazo podatkov v okolju 

COBISS2, vzajemno bibliografsko bazo podatkov in COBISS/OPAC-om ter s 

segmenti COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, 

COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja, COBISS3/Medknjižnična izposoja, 

COBISS3/Izpisi in COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

Povezava z drugimi 

segmenti in bazami 

podatkov 

Prikaz seznama 

lokalnih baz 
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2 BIBLIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU 

Gradivo predstavlja v segmentu COBISS3/Zaloga izsek bibliografskega zapisa 

iz lokalne baze podatkov, v katerem so shranjeni vsi bibliografski podatki. 

Bibliografski podatki, ki jih vidimo v razredu Gradivo, so: naslov, avtor, jezik, 

izdaja, leto izida, kraj založbe, založnik, bibliografski nivo, fizični opis, dodatni 

fizični opis, zbirka, ISBN, ISSN, ISMN, založniška številka (za zvočne 

posnetke in muzikalije), država izida, UDK za statistiko. Pri monografskih in 

serijskih publikacijah se zaradi evidence zaloge gradiva na vzajemnem nivoju 

programsko vpiše še podatek o številu primerkov (998bc). 

Povezava med gradivom v COBISS3 in bibliografskim zapisom v lokalni bazi 

podatkov je atribut "COBISS.SI-ID" v razredu Gradivo, kjer je vpisan 

COBISS.SI-ID zapisa v lokalni bazi podatkov. 

Če obstaja zapis v lokalni bazi podatkov, je gradivo že programsko 

pripravljeno v razredu Gradivo. Če zapisa še ni, ga je treba najprej kreirati. 

Lahko ga prevzamemo iz vzajemne bibliografske baze podatkov, uredimo 

lokalne podatke in nato nadaljujemo urejanje podatkov o zalogi. 

Med povezavami je vidno, s katerim bibliografskim zapisom je povezano 

gradivo. Vidni so tudi podatki o zalogi (polja 996/997 in polje 998) ter podatki 

o različnih postavkah v nabavnih listinah, ki nastajajo v postopku nabave v 

segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 

Pod določenimi pogoji lahko gradivo zbrišemo iz baze podatkov. 

Posamezni bibliografski zapis lahko pogledamo v formatu COMARC. 

V oknu Pregledovanje – Bibliografski zapis, ki je dostopno v iskalniku za 

gradivo preko gumba Pokaži, je mogoče videti bibliografske podatke v 

formatu COMARC, v osnovnem prikazu in v standardnem prikazu. 

V iskalniku za gradivo lahko gradivo poiščemo po podatkih iz treh razredov: 

po gradivu, po poljih 996/997 in poljih 998. Rezultat iskanja so vedno 

bibliografski zapisi. 

Polja 996/997, ki jih izberemo med povezavami gradiva, so razvrščena 

kronološko. Nazadnje dodana polja so na koncu seznama, lahko pa jih 

prikažemo tudi v obratnem vrstnem redu. 
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Podpoglavja: 

 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov 

 Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 

 Brisanje bibliografskih zapisov  

 Prikaz zapisa v formatu COMARC  

 Prikaz polj 996/997 
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2.1-1 

2.1 PREVZEM ZAPISA IZ VZAJEMNE BAZE PODATKOV 

V lokalno bazo podatkov lahko prevzamemo zapis iz vzajemne baze. Za ta 

postopek potrebujemo posebno pooblastilo, ki ga skrbnik lokalnih aplikacij ne 

more dodeliti. 

 

Prevzemanje zapisov lahko izvajajo uporabniki, ki imajo pooblastilo KAT_PRZ 

– prevzemanje zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo.  

 

1. Pri razredu Gradivo izberemo metodo Razred / Prevzemi v lokalno bazo 

podatkov zapis iz vzajemne baze. 

Odpre se iskalnik bibliografskih zapisov v vzajemni bazi podatkov, kjer 

poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

2. Odpre se okno za urejanje lokalnih bibliografskih podatkov. 

Vnesemo lokalne podatke (gl. pogl. 2.2) in jih shranimo. 

3. Odpre se iskalnik bibliografskih zapisov v vzajemni bibliografski bazi 

podatkov, kjer lahko ponovno poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

Postopek lahko v 2. in 3. točki večkrat ponovimo. 

4. Postopek zaključimo, ko kliknemo v iskalniku bibliografskih zapisov gumb 

Zapri. 

 

Če preklopimo iz iskalnika v lokalni bazi podatkov v iskalnik v vzajemni 

bibliografski bazi podatkov s klikom na gumb COBIB.SI, lahko tam poiščemo 

in izberemo zapis in nato nadaljujemo prevzem. 

Prevzem bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov lahko izvedemo 

tudi pri dodajanju postavk v nabavne dokumente. V iskalniku za gradivo se s 

klikom na gumb COBIB.SI preklopimo v vzajemno bibliografsko bazo 

podatkov, kjer zapis poiščemo, izberemo in nadaljujemo prevzem. 

 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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2.2 UREJANJE LOKALNIH PODATKOV V BIBLIOGRAFSKIH 

ZAPISIH 

Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj: 

 610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka 

 610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake 

 675b – Skupina 

 675s – Statistika 

 992b – Oznake zapisa 

 992y – Inventarna številka serijske publikacije 

 9938 in 9939 (podpolji z definirano vsebino na lokalnem nivoju) 
 

Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih lahko izvajajo uporabniki, 

ki imajo pooblastilo KAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi lokalne bibliografske podatke. 

3. Odpre se okno za urejanje bibliografskih podatkov, ki omogoča: 

 Dodajanje polja ali podpolja 

Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali 

"Vrini polje". Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na 

določenem mestu lahko dodamo. Z izbiro polja ali podpolja se odpre okno 

Urejanje, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri polju 610 določimo 

indikator. V podpolja, za katera so na voljo lokalni šifranti, vnašamo 

podatke z izbiro iz šifrantov. 

 Spreminjanje polja ali podpolja 

Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici 

dvakrat kliknemo levo tipko miške in s tem odpremo okno Urejanje. 

 Brisanje polja ali podpolja 

Polje ali podpolje brišemo tako, da označeno vrstico kliknemo z desno 

tipko miške. 

4. Shranimo podatke. 

 

V oknu za urejanje lokalnih podatkov lahko uporabljamo tudi tipkovnico: 

 S tipkama za pomik <gor> in <dol> se premikamo med polji in 

podpolji, med vrednostmi v lokalnem šifrantu in vrednostmi 

indikatorjev. 

 S tipko <Tab> se premaknemo v okvirček za vnos polja ali podpolja in 

naprej v okvirček za vrinjanje polja. Polje oziroma podpolje obvezno 

izberemo z miško, ne s tipko na tipkovnici. 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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 S preslednico potrdimo izbrano vrednost iz šifranta. 

 Tipka <Tab> nas pripelje do gumbov V redu in Prekliči, potrdimo ju s 

tipko <Enter> na tipkovnici. 

 S tipko <Delete> lahko zbrišemo polje s podpolji ali posamezno 

podpolje. 
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2.3 BRISANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV 

Bibliografske zapise lahko brišemo iz baze podatkov, če bibliografski zapis: 

 nima polj 996 ali 997, 

 nima nabavnih postavk iz segmenta COBISS3/Nabava ali 

COBISS3/Serijske publikacije, 

 nima vzporednih zapisov, 

 nima podrejenih zapisov (članki), 

 ni povezan z drugimi zapisi (preko številke ISSN). 

 

Brisanje bibliografskih zapisov lahko izvajajo uporabniki, ki imajo pooblastilo 

za prevzemanje zapisov KAT_PRZ – prevzemanje zapisov iz vzajemne baze 

podatkov v lokalno bazo.  

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši bibliografski zapis. 

Bibliografski zapis se zbriše iz lokalne baze podatkov. Če zapisa nima 

nobena druga knjižnica v svoji lokalni bazi, se briše tudi iz vzajemne 

bibliografske baze podatkov. 

 

Če gre za lokalni zapis, ki ima v podpolju 000c akronim domače knjižnice in v 

podpolju 000e podatek "only", ga lahko zbrišemo iz lokalne baze, tudi če 

obstajajo polja 996/997. Brisanje ni možno, če je gradivo izposojeno ali če 

nekdo v lokalni bazi ureja zapis, zato se postopek ustavi. 

 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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3 PODATKI O ZALOGI 

Segment COBISS3/Zaloga se vključuje v proces vzajemne katalogizacije z 

obdelavo podatkov o stanju zaloge. Struktura podatkov je definirana s 

formatom COMARC/H, ki določa: 

 zbirne podatke o stanju zaloge, ki so v vzajemni bibliografski bazi 

podatkov in lokalnih bazah podatkov ter omogočajo funkcijo online 

kataloga ter funkcijo koordinacije nabave tujih serijskih publikacij 

 podrobne podatke o stanju zaloge, ki so samo v lokalnih bazah 

podatkov in omogočajo avtomatizacijo postopkov inventarizacije in 

izposoje gradiva, nabave monografskih publikacij in spremljanja 

dotoka serijskih publikacij ter avtomatizacijo drugih internih postopkov 

 

Z uporabo segmenta COBISS3/Zaloga se kreiranje in ažuriranje podatkov o 

zalogi izvaja v COBISS3, sami podatki o zalogi pa so dostopni tudi v okolju 

COBISS2. 

Po formatu COMARC/H se za evidentiranje podatkov o stanju zaloge  

uporabljajo: 

 polje 998 – zbirni podatki o stanju zaloge 

 polje 996 – podatki o stanju zaloge monografskih publikacij 

 polje 997 – podatki o stanju zaloge serijskih publikacij 
 

Za pregled podatkov o stanju zaloge so v COBISS3 pripravljeni štirje razredi, 

ki so povezani z bibliografskimi podatki iz razreda Gradivo: 

 razred Polje 998 za evidenco zbirnih podatkov o zalogi serijskih 

publikacij 

 razred Polje 998 – koordinacija za koordinacijo pri nabavi tujih 

serijskih publikacij 

 razred Polje 996/997 za evidenco podrobnih podatkov o zalogi 

monografskih in serijskih publikacij 

 razred Polje 996/997 – nabavni podatki za podatke, ki so povezani z 

nabavo 

 

Struktura podatkov o zalogi je v lokalni bazi podatkov v okolju COBISS2 

nespremenjena. Spremembe so v organizaciji podatkov v okolju COBISS3, saj 
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so podatki o nabavi ločeni od drugih podatkov. Nabavni podatki, ki so nastali v 

postopku nabave v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije, so skupni za vse izvode, vezane na posamezno postavko na eni 

nabavni listini.  

Polje 998 je razdeljeno na zbirne podatke o zalogi in na podatke, ki se nanašajo 

na koordinacijo nabave. 

V COBISS3 smo dodali nekaj podatkov, ki se zaradi ohranitve strukture ne 

prenašajo v lokalno bazo podatkov v COBISS2. 

 V razredu Polje 998: 

 obdobje hranjenja (predvideno število mesecev hranjenja letnika 

serijske publikacije za celotno knjižnico ali po posameznih 

oddelkih) 

 delni odpis publikacije (število zvezkov, ki se na posameznem 

oddelku hranijo) 
 

 Za koordinacijo nabave: 

 davčna stopnja  

 stopnja popusta  

 opomba o ceni 
 

 V razredu Polje 996/997: 

 oznaka števca tekočih številk v signaturi 

 oznaka števca inventarnih številk 

 oznaka števca številk za izposojo 

 datum odpisa letnika serijske publikacije, ki se programsko določi v 

postopku  inventarizacije ob določitvi inventarne številke preko 

števca, in sicer na osnovi datuma inventarizacije in podatka o 

obdobju hranjenja v polju 998 
 

Če uporabljamo segmenta COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, 

nastanejo polja 996/997 v postopku nabave. Polja 996/997 pa lahko dodajamo 

tudi sami, kar pomeni, da lahko uporabljamo segment COBISS3/Zaloga brez 

uporabe ali le z delno uporabo segmentov COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije. 

Polje 998 za monografske in serijske publikacije nastane programsko. Podatke 

kasneje ročno dopolnjujemo. 

Zgodi se lahko, da se podatki o zalogi, ki jih vpisujemo v okolju COBISS3, ne 

vpišejo takoj tudi v lokalno bazo podatkov v okolju COBISS2. Podatki se ne 

vpišejo v naslednjih primerih: 

 zaradi komunikacijskih problemov 

 kadar je med vzdrževanjem podatkov o zalogi v COBISS2 presežena 

dopustna dolžina zapisa in je treba kreirati dodatni lokalni zapis ter vanj 

prenesti del podatkov o zalogi 
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3.1 VPIS NEAŽURIRANIH PODATKOV V COBISS2 

Kadar se zaradi različnih vzrokov podatki o zalogi niso vpisali v lokalno bazo 

podatkov v COBISS2, lahko postopek izpeljemo ročno.  

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Vpiši neažurirane podatke v COBISS2. 

 

Neažurirani podatki, ki izpolnjujejo pogoje za ažuriranje, se vpišejo v lokalno 

bibliografsko bazo podatkov. 

 

Opozorilo: 

Če bi morali kreirati dodatni lokalni zapis in vanj prenesti del podatkov o 

zalogi, pa tega nismo storili, podatki ne bodo ažurirani. 

 

Če ne uporabimo te metode, se bodo neažurirani podatki o zalogi poskušali 

samodejno vpisati pri prvem naslednjem vpisu podatkov o zalogi. 

Postopek 

  

Možnosti ... 
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Na osnovi tega podatka se pri beleženju dotoka v kontroli dotoka v 

podpolje 997m vpiše opomba o izločenih številkah. 

13. Če vnašamo podatke za koordinacijo nabave in želimo prenesti ceno iz polj 

997, kliknemo gumb Izračun cene. 

Odpre se seznam polj 997, ki se nahajajo v tem bibliografskem zapisu. V 

seznamu izberemo eno polje 997 ali več, iz katerih želimo, da se izračuna  

cena. Iz vseh izbranih polj 997 se cene seštejejo, vsota se vpiše v podpolje 

9983. Če je bila cena pred tem že vpisana, jo prekrije nova. Tekoči datum 

se zapiše v podpolje 998a – Datum poročanja. 

14. Shranimo podatke. 

4.2.1.1 Vnos podatkov o letnicah in zalogi v tabeli letnic 

Letnice in splošne podatke o zalogi, tj. podatke o popolnosti, rednosti dotoka in 

hranjenju, vnašamo v tabeli letnic. Podatka o letnicah in popolnosti zaloge sta 

obvezna. 

 

1. V urejevalniku Polje 998 kliknemo gumb Letnice (k). 

Odpre se tabela, v kateri vrstica predstavlja eno obdobje hranjenja serijske 

publikacije. 

2. Vrstico za obdobje vstavimo tako, da kliknemo gumb Vstavi vrsto. 

3. Pri "Letnice (k)" vpišemo obdobje po pravilih formata COMARC/H. 

 

Opozorilo:  

Če končamo podatek z znakom "-", se pri indikatorju nabave programsko 

vpiše vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija. Če znak "-" 

zbrišemo, se tudi vrednost zbriše. 
 

4. Iz spustnih seznamov izberemo ustrezne vrednosti za "oznako popolnosti 

(g\c)", "oznako rednosti (g\p)" in "oznako hranjenja (g\r)". 

5. Shranimo podatke. 

4.2.2 Vnos podatkov za koordinacijo nabave  

Podatki o koordinaciji nabave se vnašajo za potrebe koordinacije nabave tujih 

serijskih publikacij. Vnesemo jih v urejevalniku Polje 998 – koordinacija, ki 

ga odpremo z gumbom Koordinac. v urejevalniku Polje 998 (gl. pogl. 4.2.1). 

 

1. Pri "Način nabave (v)" izberemo vrednost iz spustnega seznama. 

2. Pri "Dobavitelj (2)" vpišemo ali izberemo iz šifranta oznako dobavitelja. 

3. Pri "Cena na enoto (3)" vpišemo ceno v domači valuti. 

4. Pri "Cena na enoto v tuji valuti (3)" izberemo valuto in vpišemo ceno. 

Postopek 

  

Postopek 
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Če vnesemo obe ceni, se v lokalno bazo podatkov v COBISS2 prenese 

podatek iz "Cena na enoto (3)". 

5. Pri "Davčna stopnja" vpišemo odstotek DDV-ja. 

6. Pri "Stopnja popusta" vpišemo odstotek popusta. 

7. Pri "Opomba o ceni" vpišemo opombo o ceni. 

8. Shranimo podatke. 

4.2.2.1 Vnos financerjev v tabeli financerjev 

Podatke o financerjih in odstotkih financiranja za koordinacijo nabave tujih 

serijskih publikacij vpisujemo v tabeli financerjev. 

 

1. V urejevalniku Polje 998 – koordinacija kliknemo gumb Financerji (4). 

Odpre se tabela, v kateri vrstica predstavlja podatke za enega financerja. 

2. Vrstico za financerja vstavimo tako, da kliknemo gumb Vstavi vrsto. 

3. Pri "Financer (F)" izberemo iz spustnega seznama ustreznega financerja. 

Privzeta vrednost * pomeni domačo knjižnico. 

4. Pri financerjih moramo vpisati odstotek financiranja. 

Vsota vseh odstotkov v tabeli mora biti enaka sto. 

5. Shranimo podatke. 

 

Dostop do polja 998 za urejanje podatkov je mogoč tudi iz: 

 urejevalnika Polje 996/997 

 urejevalnika Postavka računa SP 
 

V obeh primerih s klikom na gumb Polje 998 odpremo urejevalnik Polje 998. 

Postopek 

Možnosti ... 
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4.3 BRISANJE POLJA 

Polje 998 lahko zbrišemo iz baze podatkov. 

 

1. V razredu Polje 998 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 998. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši polje. 

 

Polje 998 je zbrisano v lokalni bazi podatkov v okolju COBISS2 in v okolju 

COBISS3. 

Postopek 
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5 DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV O 

ZALOGI (POLJE 996/997) 

V knjižnicah se na osnovi podrobnih podatkov o zalogi v poljih 996/997 vodi 

evidenca inventarja in izvaja izposoja gradiva. Eno polje 996 običajno 

predstavlja izvod monografske publikacije, eno polje 997 pa letnik serijske 

publikacije. 

Polja 996/997 lahko nastanejo v postopku nabave gradiva v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, lahko pa jih dodamo tudi 

sami neodvisno od nabave. 

 

Opozorilo: 

Če je v zapisu za serijsko publikacijo v podpolju 998c ročno vpisano število 

različno od 0 pomeni, da knjižnica pred prehodom na COBISS/OPAC, V6.0 ni 

urejala podrobnih podatkov o zalogi serijske publikacije. V tem primeru polja 

997 ni mogoče dodati ročno, niti ne more nastati v postopku nabave. Če želimo 

za to serijsko publikacijo v zapis dodati polje 997, moramo najprej vpisati 

število 0 v podpolje 998c v element 7. 

 

V poglavju je opisano neodvisno dodajanje polj 996/997 in vnos podatkov v 

polja, ki so tako pripravljena za uporabo v segmentih COBISS3/Izposoja ali 

COBISS2/Izposoja in zadoščajo zakonskim zahtevam o vodenju inventarja. Vsi 

podatki se vnašajo v polja 996/997 po pravilih, ki veljajo za format 

COMARC/H. 

Nabavni podatki so v razredu Polje 996/997 – nabavni podatki. Nanašajo se 

na naročanje in nabavo. Z njimi opredelimo način nabave, dobavitelja, številke 

nabavnih listin, cene. 

V okolju COBISS2 ima vsako polje 996/997 svoje nabavne podatke. V bazi 

podatkov v okolju COBISS3 so polja 996/997 povezana z istimi nabavnimi 

podatki, če pripadajo isti postavki iz nabavne listine, ki je bila obdelana v 

segmentu COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije. Če polja 

996/997 vnesemo sami, ima tudi v okolju COBISS3 vsako polje 996/997 svoje 

nabavne podatke. 

Podatki o nabavi se vnesejo: 

 programsko v postopku nabave monografskih in serijskih publikacij, tj. 
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z uporabo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije 

 ročno, če segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije ne uporabljamo 

 

Nabavnih podatkov, ki so nastali programsko, ni smiselno popravljati. 

Pri dodajanju polja 996/997 lahko poleg nabavnih podatkov vnesemo tudi 

podatke, s katerimi izvod gradiva inventariziramo. 

Pri vnosu podatkov se uporabljajo naslednji lokalni šifranti: 

 format (d\f) 

 oznaka podlokacije v signaturi (d\l) 

 interna oznaka (d\i) 

 vrsta obdelave (5) 

 UDK prosti pristop (d\u) 
 

Lokalne šifrante urejamo iz menija Sistem z metodo Lokalni šifranti 

(postopek je opisan v priročniku COBISS3/Osnovna navodila, gl. pogl. 4.7). 

Vnos podatkov, kot so interna oznaka, format, UDK prosti pristop in vrsta 

obdelave je odvisen od nastavitve v inicializacijski datoteki. Podatke lahko: 

 izberemo iz spustnega seznama ali šifranta 

 vpišemo ali izberemo iz šifranta 
 

Podpoglavja: 

 O urejevalniku  

 Dodajanje novega polja  

 Vnos podpolj  
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5.3 VNOS PODPOLJ 

V urejevalniku Polje 996/997 vnašamo podatke pod tremi zavihki: 

 Pod prvim zavihkom vnašamo podatke, ki zadostujejo za 

inventarizacijo večine gradiva. Vedno, ko odpremo urejevalnik, se 

odpre ta prikaz. 

 Podatki, ki se nanašajo izključno na serijske publikacije, so pod tretjim 

zavihkom. 

 Podpolja, ki jih redkeje izpolnjujemo, so pod drugim zavihkom. 

 

1. V razredu Polje 996/997 poiščemo in izberemo polje 996/997. 

Polje 996/997 lahko izberemo tudi med povezavami razreda Gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Polje 996/997. 

3. Vnesemo podatke (gl. pogl. 5.3.1). 

4. Kliknemo zavihek e, g, h, i, s, w, 4, 5 in vnesemo podatke (gl. pogl. 5.3.2). 

5. Kliknemo zavihek j, k, l, m in vnesemo podatke (gl. pogl. 5.3.3). 

 

Nasvet: 

Če za serijsko publikacijo določimo vzorec izhajanja in beležimo dotok v 

kontroli dotoka, ni treba vnašati podatkov pod tem zavihkom, ker se 

vpisujejo programsko. 

 

6. Shranimo podatke. 

 

Opozorilo: 

Če smo vnesli inventarno številko in datum inventarizacije, se polje 996 doda v 

razred Novosti. 

5.3.1 Indikator, signatura, inventarna številka 

Podatke vpisujemo v urejevalniku Polje 996/997 pod zavihkom I1, I2, c, d, f, 

o, p, q, t, u, 9, n, r (gl. pogl. 5.3). 

Vnesemo lahko naslednje podatke: oznaka primerka, signatura, inventarna 

številka in datum inventarizacije, stopnja dostopnosti, status in datum statusa, 

omejitev dostopnosti, številka za izposojo, opombe o stanju zaloge in 

inventarne opombe (gl. priročnik COMARC/H Format). 

Postopek 
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Pri monografskih publikacijah je privzeta vrednost indikatorja vezave 

Nedefiniran in je ne spreminjamo. Pri serijskih publikacijah je privzeta 

vrednost indikatorja Nevezani zvezki. Vrednost indikatorja vezave lahko 

spreminjamo z metodo Objekt / Veži zvezke ali Objekt / Razveži zvezke (gl. 

pogl. 9.5). 

Za indikator postavitve lahko izberemo vrednost iz spustnega seznama.  

 

Opozorili: 

Privzeta vrednost indikatorja postavitve je določena v inicializacijski datoteki. 

V inicializacijski datoteki je mogoče  nastaviti, da se indikator postavitve 

določi glede na izpolnjen element d\u – UDK prosti pristop. 

Ko dodamo enoto v komplet, se morebiti ročno vpisana oznaka primerka zbriše 

in je ni več možno ročno urejati; programsko pa se določi oznaka enote 

kompleta. 

 

Elemente signature vnašamo glede na vrednost indikatorja postavitve. 

 

Opozorilo: 

Če uporabljamo segmenta COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, 

se oznaka podlokacije in interna oznaka privzameta iz postavke v nabavni 

listini. 

  

Opozorilo: 

Spremenjena podlokacija v polju 997 se bo prenesla v vzorec izhajanja (pri 

neprejetih številkah) in v postavko naročila, če v delu okna s povezavami 

obstajata vzorec in postavka. 

 

Nasvet: 

Če za inventarizacijo izvodov uporabimo metodo Objekt / Inventariziraj, se 

glede na vrednost indikatorja postavitve v element signature d\a prenesejo 

podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. 

Če ni izpolnjeno niti podpolje 700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo 

podatki iz podpolj 200ahi. Podatke ustrezno uredimo. 

Program ponudi tudi števec inventarnih številk, števec številk za izposojo in 

števec tekočih številk. Iz spustnih seznamov lahko izberemo druge števce. 

 

Inventarno številko, tekočo številko in številko za izposojo lahko vpišemo 

sami, lahko pa jih določimo preko števcev, ki jih izberemo iz spustnih 

seznamov (gl. pogl. 13.2). 

 

Nasvet: 

V inicializacijski datoteki je mogoče nastaviti, da se inventarna številka in 

tekoča številka v signaturi določita programsko, ko kliknemo gumb Določi 

številke. 
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Pri določanju inventarne številke preko števca se datum inventarizacije zabeleži 

programsko. 

Inventarne številke ni mogoče določiti, če je vrednost statusa naročeno. 

Če se določi inventarna številka v polju 996/997 iz prvega ali CIP-zapisa 

(001a=i,p), je treba bibliografske podatke dopolniti. 

 

Opozorilo: 

Če polje 996/997 dodamo sami, se privzame vrednost statusa v obdelavi. 

 

Če želimo, da imajo izvodi iste publikacije (v okviru oddelka) iste tekoče 

številke, je treba v števcu tekočih številk določiti obliko označevanja dvojnic. 

Na ta način se pri kopiranju v poljih 996/997 privzame ista tekoča številka, 

programsko pa se predlaga podatek za dvojnico. Če v števcu ni podatka o 

dvojnici, se pri kopiranju podatkov v polja 996/997 določi vedno nova tekoča 

številka. 

 

Opozorilo: 

Če uporablja knjižnica kombinirano postavitev, je potrebna nastavitev v 

inicializacijski datoteki. Obstaja možnost, da kombinirano postavitev 

uporabljajo posamezni oddelki knjižnice. 

 

Opozorilo: 

Če imamo izbran števec številk za izposojo, se v kontroli dotoka serijskih 

publikacij številke za izposojo določajo programsko ob prejemu gradiva. 

 

Opozorilo: 

Če uporabljamo segmenta COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije 

in je v inicializacijski datoteki nastavljena stopnja dostopnosti po posameznih 

oddelkih, je podatek iz inicializacijske datoteke za posamezni oddelek privzeta 

vrednost. 

 

Za vnos nabavnih podatkov kliknemo gumb Nabavni p. 

V urejevalniku Polje 996/997 – nabavni podatki vnesemo podatke o nabavi 

(gl. pogl. 5.3.4). 

Za urejanje zbirnih podatkov o zalogi kliknemo gumb Polje 998. 

V urejevalniku Polje 998 dopolnimo zbirne podatke o zalogi serijske 

publikacije (gl. pogl. 4.2). 
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5.3.2 Preusmeritev, splošni podatki o zalogi, 

naslov, obseg enote, vezava, namen nabave, 

financer, vrsta obdelave 

Podatke vpisujemo v urejevalniku Polje 996/997 po kliku na zavihek e, g, h, i, 

s, w, 4, 5 (gl. pogl. 5.3). 

Vnesemo lahko naslednje podatke: preusmeritev gradiva, splošni podatki o 

zalogi, naslov enote, obseg enote, vezava, namen nabave, financer in vrsta 

obdelave (gl. priročnik COMARC/H Format). 

Namen nabave in financerja praviloma vnašamo v nabavnem postopku. 

Vrednosti lahko spremenimo. 

 

Opozorilo: 

Iz segmenta COBISS3/Nabava oz. COBISS3/Serijske publikacije se podatki o 

financerjih zapišejo, ko je zabeleženo plačilo računa. 

5.3.3 Identifikacijski podatki za serijske 

publikacije 

Podatke vpisujemo v urejevalniku Polje 996/997 po kliku na zavihek j, k, l, m 

(gl. pogl. 5.3). 

Vnesemo podatke o številčenju in letnici izhajanja serijske publikacije 

(postopek je opisan v priročniku COMARC/H Format). 

 

Nasvet: 

Če smo si pripravili vzorec izhajanja serijske publikacije in beležimo prejem v 

kontroli dotoka, podatkov ne vnašamo (pri urejanju vzorca izhajanja se 

prenesejo podatki v podpolja j, k, l, m; v kontroli dotoka se prejemi zabeležijo 

v podpoljih m). 

 

Pri "Datum odpisa letnika" vnesemo datum, na osnovi katerega bomo lažje 

našli publikacije za odpis. 

 

Nasvet: 

Če smo v polje 998 vnesli podatek o obdobju hranjenja publikacije, se na 

osnovi tega podatka in datuma inventarizacije datum odpisa določi 

programsko, ko določimo inventarno številko z gumbom Določi številke. 

 

Za poenostavitev beleženja dotoka v poljih 997, ki smo jih sami dodali, lahko 

pripravimo vzorec izhajanja in preko njega beležimo dotok (gl. pogl. 9.2.1). 
Možnosti ... 
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5.3.4 Nabavni podatki 

Podatke vpisujemo v urejevalniku Polje 996/997 – nabavni podatki, ki se 

odpre, ko v urejevalniku Polje 996/997 / I1, I2, c, d, f, o, p, q, t, u, 9, n, r 

kliknemo gumb Nabavni p. 

Vnesemo lahko podatke o načinu nabave (v), naročilu (x), dobavnici (y), 

reklamaciji (z), predračunu (0) in računu (1), dobavitelju (2), ceni (3), interni 

številki (7), naslovniku za dar ali zameno (8) (postopek je opisan v priročniku 

COMARC/H Format). 

Nabavne podatke lahko vnesemo tudi v oknu Nabavni podatki, ki se odpre po 

kliku na gumb Nabavni poda…. Podatki je treba samo vnesti, pravilno 

označevanje podpolj in elementov po formatu COMARC/H pa je podprto 

programsko. 

Pri ažuriranju podatkov o ceni, računu, internem računu in financerju v polju 

996 se pokažejo obstoječi podatki, ki jih novi prekrijejo. S tem je zagotovljeno, 

da ima monografska publikacija samo en podatek o računu (1), ceni (3), 

financerju (4) in interni številki (7). Za polje 997 pa velja, da se pri vnosu 

podatkov podpolja vedno dodajo. 

 

Opozorilo: 

Nabavnih podatkov, ki so nastali programsko, ni smiselno popravljati. 

 

Nabavne podatke lahko vnesemo tudi tako, da v razredu Polje 996/997 –

nabavni podatki poiščemo in izberemo polje 996/997 ter izberemo metodo 

Objekt / Uredi. 

Možnosti ... 
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6 UREJANJE PODROBNIH PODATKOV O 

ZALOGI 

Podatke v polju 996/997 lahko kopiramo v druga polja 996/997 v istem 

bibliografskem zapisu. 

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 

996/997 v bazi podatkov. 

Polje 996/997 lahko razmnožimo, tako da nastanejo nova polja 996/997. Vanje 

se prekopirajo podatki iz prvotnega polja. 

V poljih 996/997, ki jih poiščemo po inventarni številki ali številki za izposojo, 

lahko spreminjamo naslednje podatke: status, preusmeritev na drugo lokacijo in 

datum preusmeritve, inventarne opombe, omejitev dostopnosti in stopnjo 

dostopnosti. 

Na enak način lahko spreminjamo elemente signature: ABC in druge oznake – 

1. del (d\a), ABC in druge oznake – 2. del (d\5), UDK prosti pristop, 

številčenje v sig. – ozn. dela (d\x), interne oznake (d\i), podlokacije (d\l) in 

indikator postavitve (2). 

V več poljih 996/997 v istem bibliografskem zapisu lahko hkrati spremenimo 

status. 

Polja 996/997, ki smo jih sami dodali, lahko zbrišemo. 

Polja 996/997 lahko razvrščamo po različnih kriterijih. 

Enote knjižničnega gradiva (polja 996) lahko povežemo v komplet. 

Podpoglavja: 

 Kopiranje podatkov v druga polja  

 Kopiranje podatkov iz drugega polja  

 Razmnoževanje polja 996/997  

 Spreminjanje podatkov preko inventarne številke ali številke za 

izposojo  
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 Spreminjanje signature preko inventarne številke ali številke za 

izposojo  

 Spreminjanje statusa v več poljih v zapisu  

 Brisanje polja  

 Brisanje polja 996, ki je nastalo v segmentu COBISS3/Nabava 

 Razvrščanje polj  

 Oblikovanje kompleta 
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6.1 KOPIRANJE PODATKOV V DRUGA POLJA 

Podatke iz polja 996/997 lahko v istem bibliografskem zapisu kopiramo v 

druga polja 996/997. 

Izberemo polja, v katera želimo kopirati podatke, in nato podpolja, ki jih 

želimo kopirati. Še pred shranjevanjem lahko pregledamo in po potrebi 

dopolnimo polja, v katera smo kopirali podatke.  

 

V polju 996/997, iz katerega bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za 

enoto, ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Polje 996/997. 

3. Kliknemo gumb Kopiraj. 

Odpre se okno Seznam polj 996/997, kjer so prikazana preostala polja 

996/997 v bibliografskem zapisu (pri monografskih publikacijah niso 

vključena polja s statusom naročeno in polja za enoto kompleta). Označimo 

polja, v katera želimo kopirati podatke. 

4. Kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Kopiranje polja 996/997 s seznamom podpolj, ki jih lahko 

kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo 

"Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati polja s kopiranimi 

podatki. 

 

Opozorila: 

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če 

želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati 

oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element 

signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn… 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju"  inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Podatki se prenesejo v vsa izbrana polja. 

6. V urejevalniku Polje 996/997 kliknemo gumb V redu. 

Postopek 

  

Pogoj 
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Opozorili: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se 

pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere števec, po katerem 

se številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 
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6.2 KOPIRANJE PODATKOV IZ DRUGEGA POLJA 

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 

996/997 v bazi podatkov. 

Poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke, in izberemo podpolja, ki 

jih želimo kopirati. 

 

V polju 996/997, v katero bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, 

ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. Izberemo lahko več polj. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj iz drugega polja. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Polje 996/997, kjer poiščemo polje, iz katerega 

želimo kopirati podatke. Iščemo lahko po različnih kriterijih, npr. po 

COBISS.SI-ID, inventarni številki, datumu inventarizacije, signaturi ali 

elementih signature, številki za izposojo ali ID-ju polja. 

 

Nasvet: 

Če imamo izvod pri roki, lahko inventarno številko odčitamo s čitalnikom 

črtne kode. 
 

3. Kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Kopiranje polja 996/997 s seznamom podpolj, ki jih lahko 

kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Označimo 

"Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati podatke. 

 

Opozorila: 

Če želimo kopirati indikator postavitve, vnesemo v seznam oznako ind2. Če 

želimo kopirati nabavne podatke, vnesemo oznako N. Če želimo kopirati 

oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo kopirati posamezni element 

signature, vnesemo oznako elementa v obliki dl,di,da,dn… 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

4. Kliknemo gumb V redu. 

Podatki se prenesejo v polje 996/997. 

 

Opozorili: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Postopek 

  

  

Pogoj 
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Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se 

pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in  izbere števec, po katerem 

se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 



COBISS COBISS3/Zaloga 

 

© IZUM, februar 2012  

 

6.3-1 

6.3 RAZMNOŽEVANJE POLJA 996/997 

Polje 996/997 v bibliografskem zapisu lahko razmnožimo. V polja, ki pri tem 

nastanejo, se prekopirajo podatki iz osnovnega polja 996/997. 

Poiščemo polje, ki ga želimo razmnožiti. Določimo, koliko polj želimo dobiti, 

in izberemo podpolja, ki jih želimo prenesti v nova polja.  

 

V polju 996/997 so podatki o zalogi za enoto, ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razmnoži polje 996/997. 

Odpre se okno Razmnoževanje polja 996/997.  

Vpišemo število polj, ki jih želimo imeti.  

Iz seznama podpolj, ki jih lahko prenesemo, zbrišemo oznake, ki jih ne 

želimo kopirati. 

Označimo "Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati in 

dopolniti podatke v novih poljih. 

 

Opozorila: 

Če želimo kopirati oznako primerka, vnesemo oznako c. Če želimo namesto 

cele signature (oznaka D) kopirati posamezni element signature, vnesemo 

oznako elementa v obliki dl,di,da,dn… 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne 

številke, se pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere 

števec, po katerem se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se seznam polj 996/997, ki so nastala. Lahko jih označimo in 

izberemo in tako naložimo na delovno področje. 

Postopek 

  

Pogoj 
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6.4 SPREMINJANJE PODATKOV PREKO INVENTARNE 

ŠTEVILKE ALI ŠTEVILKE ZA IZPOSOJO 

Podatke, kot so status (q), preusmeritev na drugo lokacijo (e\E), datum 

preusmeritve (e\D), inventarne opombe (r), omejitev dostopnosti (u) in stopnja 

dostopnosti (p), lahko spreminjamo preko inventarne številke ali številke za 

izposojo. Določimo lahko tudi podpolja, ki bodo pri tem kontrolirana. Postopek 

je naslednji: 

 izberemo podpolja, ki jih želimo spremeniti 

 določimo kontrolna podpolja 

 določimo vrednosti kontrolnih podpolj (če npr. za kontrolno podpolje 

izberemo status in vnesemo vrednost v obdelavi, bomo lahko 

spreminjali podatke samo v tistih poljih 996/997, ki imajo vrednost 

statusa v obdelavi) 

 s čitalnikom odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo in 

vnesemo podatke v izbrana podpolja 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Spremeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ali p. 

Odpre se okno Polje 996/997, kjer označimo podpolja, ki jih želimo 

spremeniti. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Polje 996/997, kjer označimo kontrolna podpolja.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Kontrolni parametri, kjer vnesemo vrednosti v izbrana 

kontrolna podpolja. 

 

Opozorilo: 

Če nismo izbrali nobenega kontrolnega podpolja, se okno ne odpre. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Polje 996/997. 

6. Odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo in vnesemo podatke v 

izbrana podpolja. 

 

Opozorilo: 

V postopku se ne preverja, ali je gradivo vezano v izposoji. 

Če želimo status brisati, izberemo iz spustnega seznama vrednosti prazno 

vrstico. 

Postopek 
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Opozorila: 

Če ima status vrednost odpisano in je bila glede na datum statusa že 

opravljena inventura, statusa ne moremo več spreminjati. 

Inventarne opombe (r), ki jih vnesemo, se zapišejo pred opombe, ki so 

morebiti že vnesene. 

Če vnašamo inventarno opombo v povezavi s statusom odpisano, založeno 

ali izgubljeno in želimo, da se stare opombe ohranijo, moramo na začetku 

opombe vpisati znak "+". Če  naj se ohrani samo opomba, ki jo vnesemo ob 

odpisu, znaka "+" ne vpišemo. 

 

7. Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Podatki se shranijo. Okno ostane odprto. Odčitamo naslednjo inventarno 

številko ali številko za izposojo. Vpisane vrednosti se ohranijo, lahko pa jih 

tudi spremenimo. 

Kadar gre za enoto kompleta, se podatki v polju 996/997 ne spremenijo, 

razen če ima polje 996 enega od statusov, določenega v inicializacijski 

datoteki. Takrat je status (q) možno brisati ali spremeniti v oknu 

Oblikovanje kompleta. Parameter se lahko nastavi v inicializacijski 

datoteki, kjer nastanejo polja 996 programsko v postopku pridobivanja 

gradiva v segmentu COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku 

COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo 

statusa tudi v polju 996, ki smo ga dodali ročno. Če postopka ni mogoče 

izvesti, je treba enoto najprej izločiti iz kompleta. 

6. in 7. točko ponavljamo, dokler ne obdelamo vseh polj 996/997. 

 

Opozorilo: 

Če smo določili kontrolna podpolja, se podatki shranijo samo v polja 

996/997, ki izpolnjujejo pogoje. Če polje ne izpolnjuje pogojev, se izpiše 

sporočilo. 

 

8. Kliknemo gumb Končaj. 

Odpre se okno, kjer so prikazana vsa polja 996/997, v katerih smo 

spremenili podatke. 

 

Če so polja 996/997 na namizju, se spremembe osvežijo. 
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6.6 SPREMINJANJE STATUSA V VEČ POLJIH V ZAPISU 

Podatek o statusu lahko hkrati spremenimo v več poljih 996/997 v istem 

zapisu. 

 

V vseh izbranih poljih mora imeti status enako začetno vrednost. Le-ta je lahko 

2, 4, 14 ali prazno. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni status v poljih 996/997: iz 2, 4, 14 

ali prazno v 4, 9, 14 ali prazno. 

Odpre se okno Seznam polj 996/997, kjer označimo polja, v katerih želimo 

spremeniti status. 

3. Kliknemo gumb Izberi. 

Kadar gre za enoto kompleta, se podatki v polju 996/997 ne spremenijo, 

razen če ima polje 996 enega od statusov, določenega v inicializacijski 

datoteki. Takrat je status (q) možno brisati ali spremeniti v oknu 

Oblikovanje kompleta. Parameter se lahko nastavi v inicializacijski 

datoteki, kjer nastanejo polja 996 programsko v postopku pridobivanja 

gradiva v segmentu COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku 

COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo 

statusa tudi v polju 996, ki smo ga dodali ročno. Če postopka ni mogoče 

izvesti, je treba enoto najprej izločiti iz kompleta. 

 

4. Odpre se okno Spreminjanje statusa, kjer iz spustnega seznama izberemo 

ustrezno vrednost statusa. Izberemo lahko eno od naslednjih vrednosti: 

 14 – drugo 

 4 – v reviziji 

 9 – odpisano 

 prazno vrstico (brisanje statusa) 
 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

V vseh izbranih poljih 996/997 se spremeni vrednost statusa. 

Postopek 

Pogoj 
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6.7 BRISANJE POLJA 

Polja 996/997 lahko brišemo iz baze podatkov, če še nimajo določene 

inventarne številke, če izvod ni evidentiran v izposoji, če za serijsko 

publikacijo ni določen seznam stalnih rezervacij in če polja 996/997 niso 

povezana s postavkami nabavnih listin v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije. 

 

V polju 996/997 ni inventarne številke. Izvod ni evidentiran v izposoji in ni v 

seznamu stalnih rezervacij. V povezavah polja 996/997 ni nabavnih postavk. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši polje. 

 

Polje se zbriše iz lokalne baze podatkov v okolju COBISS2 in v okolju 

COBISS3. 

 

Polja, ki so povezana s postavkami nabave, ker so nastala v postopkih nabave v 

COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije, se brišejo iz baze 

podatkov, ko izvedemo preklic postavke naročila (postopek je opisan v 

priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.2.13) ali odpoved naročila serijske 

publikacije (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Serijske publikacije, gl. 

pogl. 3.4). 

Postopek 

Možnosti ... 

Pogoj 
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6.8 BRISANJE POLJA 996, KI JE NASTALO V SEGMENTU 

COBISS3/NABAVA 

Če po končanem nabavnem postopku v segmentu COBISS3/Nabava 

ugotovimo, da je polje 996 odveč, ker izvod ne bo postavljen na polico, lahko 

to polje zbrišemo iz baze podatkov.  

Polja 996 lahko zbrišejo uporabniki, ki imajo za delo v segmentu 

COBISS3/Nabava pooblastilo NAB_OSN – izvedba vseh postopkov v 

segmentu, razen vzdrževanja podatkov o skladih. 

Polje je nastalo v postopku nabave v segmentu COBISS3/Nabava. V polju 996 

ni inventarne številke. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši polje 996, nastalo v nabavnem 

postopku. 

Polje se zbriše iz lokalne baze podatkov v okolju COBISS2 in v okolju 

COBISS3. Pri gradivu se v seznam dogodkov zabeleži nov dogodek, pri 

katerem se zapiše ID polja, ki smo ga zbrisali. 

 

Postopek 

Pogoj 
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6.10 OBLIKOVANJE KOMPLETA 

Enote monografskih publikacij (polja 996) lahko povežemo v komplet. Enote 

kompleta pripadajo enemu bibliografskemu zapisu, lahko pa tudi več zapisom. 

Vodilna enota kompleta opredeljuje skupne lastnosti kompleta, to je vrsto 

gradiva, na katero so vezani časovni parametri za določanje roka vrnitve 

izposojenega gradiva, znesek zamudnine ali izposojevalnine. Vrsta gradiva je 

praviloma določena v bibliografskem zapisu gradiva. Če pa ima vodilna enota 

v podpolju 996g v element g\o vpisano oznako fizične oblike, le-ta določa vrsto 

gradiva za celotni komplet (gl. priročnik COMARC/H Format). 

Komplet začnemo oblikovati z vodilno enoto kompleta. Če želimo pogledati, 

katere enote sestavljajo komplet, ali v komplet dodati novo enoto, uporabimo 

metodo za oblikovanje kompleta pri kateri koli enoti, ki je že v kompletu. 

 

Polje 996 mora imeti vpisano inventarno številko. Enota ne more biti del 

drugega kompleta in ne sme biti evidentirana za izposojo, odpisana ali del 

učbeniškega sklada. Vse enote v kompletu morajo v polju 996 imeti enako 

oznako podlokacije v signaturi (d\l) ali enako oznako podlokacije preusmeritve 

(e\E). Enoto je možno izposoditi (tudi pogojno) na dom ali v čitalnico; pogoji 

za določitev dostopnosti za izposojo so zajeti v priročniku COMARC/H 

Format, gl. pogl. 998c, Tabela 1. 

Opozorilo:  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Nabava, je možno dodati v komplet 

tudi enoto, ki ima v polju 996 enega od statusov, določenega s parametrom v 

inicializacijski datoteki. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplet. 

Odpre se okno Oblikovanje kompleta. 

Prva enota, ki je dodana v komplet, je vodilna enota kompleta.  

3. Če želimo v komplet dodati novo enoto, vpišemo njeno inventarno številko 

in kliknemo gumb Dodaj/izloči. V osrednji del okna se vpišejo podatki 

enote, ki je bila dodana v komplet: signatura (postavitev), inventarna 

številka, status, omejitev dostopnosti in oznaka enote kompleta. Podatki so 

ločeni z znakom ";" in presledkom.  

 

Nasvet: 

Novo enoto lahko dodamo v komplet tudi tako, da inventarno številko 

odčitamo s čitalnikom črtne kode.  

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo:  

Če podatki o zalogi enote, ki jo želimo dodati v kompleti, ustrezajo 

pogojem, da lahko enoto dodamo v komplet, a v podpoljih u, p ali q niso 

enaki kot v polju 996 za vodilno enoto, nas program na to opozori. 
 

4. Enoto, ki je že v kompletu, s klikom na gumb Dodaj/izloči izločimo iz 

kompleta. Če želimo razdreti komplet, je treba najprej izločiti druge enote 

kompleta, šele na koncu izločimo vodilno enoto. 

 

Nasvet: 

Če dvakrat kliknemo enoto kompleta, se inventarna številka prenese v polje 

za vnos inventarne številke. 

 

5. Enoti kompleta lahko določimo status 6 – poškodovano tako, da jo 

označimo in kliknemo gumb Poškodovano. V podpolje 996u za vodilno 

enoto kompleta se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Poškodovano. V 

podpolju 996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

6. Enoti kompleta lahko določimo status 8 – izgubljeno tako, da jo označimo 

in kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolje 996u za vodilno enoto kompleta 

se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolju 

996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

7. S klikom na gumb Pokaži se odpre okno Pregledovanje – Polje 996/997, 

kjer so prikazani podatki o enoti kompleta, ki smo jo predhodno označili. 

8. Okno Oblikovanje kompleta zapremo s klikom na gumb Zapri. 

 

V podpolje 996c za enoto, ki smo jo dodali v komplet, se programsko vpiše 

oznaka primerka/enote kompleta. Morebiti ročno vpisana oznaka primerka se 

zbriše (gl. priročnik COMARC/H Format, pogl. 996/997c).   

Enotam kompleta v podpolju 996 ni mogoče spreminjati oznake primerka (c), 

inventarne številke (f), podlokacije (d\l), tekoče številke v signaturi (d\n), 

številčenja v sig. – ozn. dela (d\x), podlokacije preusmeritve (e\E), datuma 

preusmeritve (e\D), indikatorja vezave (1) in stopnje dostopnosti (p). Številke 

za izposojo (9) ni mogoče zamenjati ali odstraniti, lahko jo pa dodamo. 

Če ima polje 996 enega od statusov, določenega s parametrom v inicializacijski 

datoteki, je možno tudi brisati ali spremeniti status (q) v oknu Oblikovanje 

kompleta. Parameter se lahko nastavi, če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. 

3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo statusa tudi v polju 996, ki smo ga 

dodali ročno.  

V polje 996 za enoto kompleta ni možno kopirati podatkov iz nobenega polja 

996/997 (gl. pogl. 6.1, 6.2). Prav tako ni možno kopirati podatkov o zalogi te 

enote v druga polja 996/997 (gl. pogl. 6.1), niti ni možno razmnožiti polja 996 

za enoto, ki je del kompleta (gl. pogl. 6.3). 
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Če želimo spremeniti podatke, kot so status (q), preusmeritev na drugo lokacijo 

(e\E), datum preusmeritve (e\D), inventarne opombe (r), omejitev dostopnosti 

(u), stopnja dostopnosti (p) in signatura (d), je treba enoto izločiti iz kompleta 

(gl. pogl. 6.4, 6.5, 6.6). 

Če gre za enoto kompleta, programski odpis monografske publikacije po 

inventuri ni mogoč (gl. pogl. 8). Če želimo odpisati komplet, je treba najprej 

komplet razdreti in nato odpisati posamezne enote. 
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7.1 INVENTARIZACIJA 

Najprej vnesemo podatke v eno polje 996/997, nato pa z gumbom Kopiraj 

prenesemo podatke še v druga polja, ki so pripravljena za inventarizacijo. Na 

koncu lahko izpišemo nalepke. 

 

Vsaj eno polje v zapisu mora imeti status v obdelavi ali naročeno (serijske 

publikacije). 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Inventariziraj. 

Odpre se urejevalnik Polje 996/997 za prvo polje 996/997, ki ustreza 

pogoju. 

Glede na podatke program ponudi števec inventarnih številk, števec številk 

za izposojo in števec tekočih številk. Iz spustnih seznamov lahko izberemo 

tudi druge števce. 

Če je vrednost indikatorja postavitve 2, 4, 6 ali 8 (postavitev po področjih), 

se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v 

element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če ni izpolnjeno niti podpolje 

700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 200ahi. 

 

Opozorilo: 

V inicializacijski datoteki je možno nastaviti, da v elementih d\a in d\5 kljub 

postavitvi po področjih ne bo podatkov. 

 

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

Z gumbom Določi številke določimo inventarno številko, tekočo številko 

in številko za izposojo (gl. pogl. 13.2). 

Z gumbom Kopiraj kopiramo podatke v druga polja, ki jih želimo 

inventarizirati (gl. pogl. 6.1). 

Z gumbom Izpiši nalepke lahko izpišemo nalepke za serijske publikacije, 

za katere ne beležimo prejema v kontroli dotoka. 

4. Shranimo podatke. 

Polja 996, v katera smo vnesli inventarno številko in datum inventarizacije, 

se dodajo v razred Novosti za izpis seznamov novosti (gl. pogl. 12). 

Pri serijskih publikacijah, za katere beležimo prejem v kontroli dotoka, se 

odpre urejevalnik Vzorec izhajanja (gl. pogl. 9.1). 

Pri monografskih publikacijah se odpre okno Seznam polj 996/997 s 

seznamom polj 996, ki smo jih obdelali. 

5. Označimo polja 996, za katera bomo izpisali nalepke, in kliknemo gumb 

Izberi. 

Postopek 

Pogoj 
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Odpre se okno Izpis nalepk za gradivo (gl. pogl. 7.2). 

 

Inventarizacijo lahko izvedemo tudi tako, da v razredu Gradivo poiščemo in 

izberemo gradivo, med povezavami pa izberemo polje 996/997, ki še nima 

inventarne številke. Tako sami določimo, za katero polje 996/997 se bo odprl 

urejevalnik. Izberemo metodo Objekt / Inventariziraj. 

 

Če nismo spremenili statusa v poljih 996/997, ga lahko spremenimo naknadno 

(gl. pogl. 6.4 in pogl. 6.6). 
Kako naprej ... 

Možnosti ... 
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Opozorilo: 

Vzorec najpogosteje uredimo pri inventarizaciji letnika (tj. ob prejemu 

prvega zvezka), kjer se programsko odpre urejevalnik vzorca (gl. pogl. 9.1). 

 

3. Vnesemo osnovne podatke (gl. pogl. 9.2.2.1). 

4. Preverimo in po potrebi spremenimo koledar izhajanja (gl. pogl. 9.2.2.2). 

5. Shranimo podatke. 

 

Na osnovi vzorca izhajanja se pripravijo seznami pričakovanih zvezkov. Vsak 

zvezek vsebuje predvideni datum prejema, številčenje ter oznake podlokacij in 

interne oznake, kamor bodo posamezni zvezki razvrščeni. 

 

Nasvet: 

Preverimo številčenje in predvidene datume za prejem zvezkov. Po potrebi 

spremenimo vzorec izhajanja, da se seznam zvezkov ponovno pripravi. 

 

Vzorec izhajanja 

 v veljavi 
 

Zvezek 

 naslednji pričakovan: zvezek, ki ga pričakujemo kot prvega 

 pričakovan: vsi zvezki, razen tistega, ki ga pričakujemo kot prvega 

9.2.2.1 Osnovni podatki 

Pri osnovnih podatkih vzorca izhajanja določimo številčenje prvega 

pričakovanega zvezka. 

Osnovne podatke vnašamo v urejevalniku Vzorec izhajanja. 

 

1. K "Naslov" se prenese naslov serijske publikacije (pri nenaročenih 

publikacijah se pred naslovom izpiše koda načina nabave). Ime vzorca 

lahko spremenimo. 

2. K "Pogostost izhajanja" se prenese podatek o pogostosti izhajanja iz 

podpolja "110b – Pogostost izhajanja". 

3. K "Letnica (k)" se prenese letnica iz postavke naročila. Podatek lahko 

spremenimo. Vpišemo lahko samo eno letnico ali izjemoma dve, kadar gre 

za prehod med koledarskima letoma. 

 

Primer: 

Pri "Letnica (k)" lahko vpišemo npr. 2005 ali 2005/2006. 
 

4. Vnesemo podatke o številčenju prvega pričakovanega zvezka. 

Postopek 

 
 

Status po urejanju 

vzorca izhajanja 
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Tretji nivo številčenja vnesemo samo, kadar sta več kot dva nivoja 

številčenja. Pri drugem nivoju številčenja običajno vnesemo letnik. Pri 

prvem nivoju številčenja vnesemo zvezek. 

Oznako številčenja in številko ločimo z znakom "\". 

 

Primer: 

Serijska publikacija ima dva nivoja številčenja: Let. 2, št. 1. 

Pri drugem nivoju številčenja vpišemo Let.\2. 

Pri prvem nivoju številčenja vpišemo št.\1. 
 

Če publikacija nima številčenja na prvem nivoju, vnesemo številko zvezka 

v oglatem oklepaju. 

 

Primer: 

Pri prvem nivoju številčenja vpišemo št.\[1]. 
 

5. Če se številčenje ne nadaljuje iz letnika v letnik, označimo "Številčenje zv. 

od začetka". 

6. Za vnos besedila opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos besedila vnesemo besedilo in ga shranimo. 

Sicer se v opombo vzorca prenese vsebina podpolja "207a – Leto in oznaka 

zvezka" in podpolja "326a – Pogostost", kar nam je v pomoč pri vpisu 

podatkov o številčenju prvega zvezka in pri določanju izhajanja zvezkov. 

7. Predvideni datum prejema prvega zvezka se prenese iz postavke naročila in 

ga lahko spremenimo pri urejanju koledarja. 

Če datum ni določen, se pri odpiranju koledarja ali pri shranjevanju vzorca 

izhajanja privzame tekoči datum. 

Na osnovi tega datuma se v skladu s pogostostjo izhajanja določijo datumi 

prejemov preostalih zvezkov. 

8. Datum, do katerega velja vzorec izhajanja, vnesemo pri urejanju koledarja. 

9.2.2.2 Koledar izhajanja 

Datume prejemov zvezkov preverjamo in spreminjamo v oknu Koledar 

izhajanja. 

Koledar izhajanja se pripravi programsko glede na pogostost izhajanja, 

predvideni datum prejema prvega zvezka in datum, do katerega velja vzorec 

izhajanja. V koledarju je označeno, kdaj v knjižnici pričakujemo posamezne 

zvezke. 

 

Opozorilo: 

Koledar se ne pripravi programsko, če je pogostost izhajanja ni znano, 

občasno ali drugo. V takem primeru sami določimo datume za pričakovane 

zvezke. 
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9.3 VZAJEMNI VZOREC IZHAJANJA 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Če urejamo vzorec izhajanja za serijsko publikacijo z veljavnim ISSN in zanjo 

med vzajemnimi vzorci še ni vzorca, se pri shranjevanju vzorca izhajanja le-ta 

programsko shrani tudi med vzajemne vzorce izhajanja. 

V vzajemnem vzorcu izhajanja lahko spreminjamo osnovne podatke in koledar 

izhajanja. 

Vzajemni vzorec izhajanja je lahko veljaven ali arhiviran. Ob vsaki spremembi 

vzajemnega vzorca izhajanja se prejšnje stanje vzorca arhivira. Pri veljavnem 

vzajemnem vzorcu izhajanja so med povezavami vidni arhivirani vzajemni 

vzorci izhajanja, vendar največ deset. 

Arhiviran vzajemni vzorec izhajanja lahko določimo kot ponovno veljaven. S 

tem se programsko arhivira do takrat veljavni vzajemni vzorec izhajanja. 

Za urejanje in shranjevanje vzajemnega vzorca izhajanja potrebujemo 

pooblastilo ZAL_VVZ – vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja. 

9.3.1 Prevzem vzajemnega vzorca izhajanja 

Pri urejanju vzorca izhajanja lahko podatke prevzamemo iz vzajemnega vzorca 

izhajanja. 

 

1.  V razredu Vzorec izhajanja poiščemo in izberemo vzorec izhajanja. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

Odpre se urejevalnik Vzorec izhajanja. 

3. Kliknemo gumb Vzaj. vzorec izh. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Vzajemni vzorec izhajanja s seznamom 

vzajemnih vzorcev izhajanja za to publikacijo. 

Če za serijsko publikacijo med vzajemnimi vzorci izhajanja še ni vzorca, v 

iskalniku ni najdenih objektov. Takrat kliknemo gumb Zapri. 

4. Izberemo vzajemni vzorec izhajanja. 

Odpre se okno s primerjavo med vzorcem in vzajemnim vzorcem izhajanja. 

V oknu so razlike izpisane z rdečo barvo. 

5. Kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo prevzeti vzajemni vzorec izhajanja. 

6. Za prevzem vzajemnega vzorca izhajanja kliknemo gumb Da. 

Vrnemo se v urejevalnik vzorca izhajanja. 

Postopek 

 
Postopek 
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9.3.2 Shranjevanje vzorca izhajanja v vzajemne 

vzorce izhajanja 

Veljaven vzorec izhajanja lahko shranimo med vzajemne vzorce izhajanja. 

Če urejamo vzorec izhajanja za serijsko publikacijo z veljavnim ISSN in zanjo 

v vzajemni bazi vzorcev še ni vzorca, se pri shranjevanju vzorca izhajanja 

vzorec programsko shrani tudi v vzajemni vzorec izhajanja. 

 

1.  V razredu Vzorec izhajanja poiščemo in izberemo vzorec izhajanja. 

2. Izberemo metodo Objekt / Shrani v vzajemne vzorce izhajanja. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Vzajemni vzorec izhajanja s seznamom 

veljavnih vzajemnih vzorcev izhajanja za serijsko publikacijo. 

Če v vzajemni bazi vzorcev za serijsko publikacijo še ni nobenega vzorca, 

se iskalnik ne odpre. 

3. Izberemo vzajemni vzorec izhajanja. 

Odpre se okno s primerjavo med vzorcem in vzajemnim vzorcem izhajanja. 

V oknu so razlike izpisane z rdečo barvo. 

4. Kliknemo gumb Zapri. 

Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo shraniti vzorec izhajanja v 

vzajemne vzorce izhajanja. 

5. Za shranjevanje vzorca izhajanja med vzajemne vzorce izhajanja kliknemo 

gumb Da. 

 

Za priloge serijskih publikacij, ki nimajo ločenih bibliografskih zapisov, ampak 

se zaloga za prilogo vodi v ločenem polju 997 pri bibliografskem zapisu 

matične serijske publikacije, lahko prav tako shranimo vzorec izhajanja v 

vzajemni vzorec izhajanja. To naredimo tako, da v 3. točki zgoraj opisanega 

postopka ne izberemo vzajemnega vzorca izhajanja, ampak kliknemo gumb 

Zapri. Za prilogo serijske publikacije se programsko kreira nov veljaven 

vzajemni vzorec izhajanja, ki ima določen isti ISSN kot vzajemni vzorec 

izhajanja matične serijske publikacije. 

V vzorcu izhajanja za takšne priloge se pri "Naslov" programsko vpiše naslov 

matične serijske publikacije. Priporočamo še dodaten vnos imena priloge pred 

naslovom matične serijske publikacije. 

9.3.3 Urejanje vzajemnega vzorca izhajanja 

V vzajemnem vzorcu izhajanja lahko spreminjamo osnovne podatke in koledar 

izhajanja. 

 

Vzajemni vzorec izhajanja ni arhiviran. 

 

Postopek 

 
Postopek 

Možnosti ...  

Pogoj 
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10.1 PRENOS ZALOGE V ZAPIS ZA DRUGO GRADIVO 

V prvem koraku prenesemo podatke o zalogi v zapis za drugo gradivo. To so 

polja 996/997, ki smo jih dodali sami in v njih ročno vnesli podatke o zalogi.  

V drugem koraku povežemo nabavne postavke s pripadajočimi podatki o zalogi 

z zapisom za drugo gradivo. Na ta način lahko tudi nabavne postavke, ki še 

niso povezane z bibliografskim zapisom, povežemo z ustreznim zapisom. 

 

Zalogo lahko prenašamo samo med zapisi, ki imajo isti bibliografski nivo (npr. 

od serijske publikacije k serijski publikaciji). Izjema je zaloga k zapisom za 

integrirne vire, serijske publikacije in zbirne zapise, ki jo lahko prenesemo tudi 

iz zapisa za monografsko publikacijo.  

 

Opozorilo: 

V zapis za serijsko publikacijo, kjer je v podpolju 998c ročno vpisano število 

različno od 0, ni mogoče prenesti zaloge. Če želimo zalogo prenesti, moramo 

pri tem zapisu najprej v podpolju 998c, v element 7 vpisati število 0.  

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prenesi zalogo na drugo gradivo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996/997, ki smo jih dodali ročno. 

3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prevezati na zapis za drugo 

gradivo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

4. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati podatke o zalogi. 

Odpre se okno s sporočilom, da so podatki o zalogi preneseni. 

 

Opozorilo: 

Če zapis za izbrano gradivo nima enakega bibliografskega nivoja, se 

prenos ne more izvesti. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Prenos nabavnih postavk in zaloge v zapis za drugo 

gradivo s seznamoma "Neizbrano" in "Izbrano". Vse nabavne postavke so 

v seznamu "Neizbrano". 

6. Postavko, ki jo želimo prenesti, označimo v seznamu "Neizbrano" in z 

gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano". 

7. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

Postopek 

Pogoj 
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8. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati nabavne 

postavke in podatke o zalogi. 

 

Nabavne postavke in podatki o zalogi se prevežejo na zapis za drugo gradivo. 

10.1.1 Prenos dela zaloge v zapis za drugo gradivo  

Kadar ne želimo v drug zapis prenesti vseh polj 996, ki so vezana na eno 

postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za drug zapis in nanjo 

prenesti del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki naročila v 

segmentu COBISS3/Nabava. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko, ki jo želimo 

razdeliti. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve postavki in prenesi zalogo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996. 

3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v drug zapis. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

4. Poiščemo in izberemo zapis. 

 

Izbrana polja 996 se prenesejo v drug zapis. Za prenesena polja se kreira 

postavka naročila, ki je povezana z novim zapisom. 

Postopek 
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12.2 IZPIS SEZNAMA NOVOSTI 

Na tiskalnik lahko izpišemo seznam novosti. Postopek priprave izpisov novosti 

je opisan v Dodatku D, kjer so tudi opisani posamezni izpisi in vključeni 

vzorčni primeri izpisov poslovnih listin.  

 

1. Označimo razred Novosti. 

2. Izberemo metodo Razred / Pošlji. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Novosti. Poiščemo in izberemo polja 996/997. 

3. Odpre se okno Izbira definicije izpisa, kjer izberemo eno od poslovnih 

listin izpisa novosti ter kliknemo gumb V redu. 

 

Novosti lahko izpišemo tudi tako, da pri razredu Novosti izberemo metodo 

Razred / Išči. Poiščemo in izberemo polja 996/997 ter jih izpišemo s 

programom MS Excel. 

Postopek 

Možnosti ... 
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14 PRIKAZ SEZNAMA LOKALNIH BAZ 

Pogledamo lahko, v katerih lokalnih bazah obstaja bibliografski zapis in 

kakšno je stanje podatkov o zalogi v posamezni bazi.  

 

1. V razredu Bibliografski zapis poiščemo in izberemo bibliografski zapis. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži seznam lokalnih baz podatkov. 

Odpre se okno Seznam lokalnih baz, kjer so po abecednem vrstnem redu 

prikazane lokalne baze. 

3. Kliknemo gumb Zaloga. 

Odpre se COBISS/OPAC. 

4. Okno Seznam lokalnih baz zapremo s klikom na gumb Zapri. 

Postopek 
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15 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN 

BAZAMI PODATKOV 

V poglavju je opisano, kako je segment COBISS3/Zaloga povezan z drugimi 

segmenti programske opreme COBISS3 in COBISS2 ter bibliografskimi 

bazami podatkov in COBISS/OPAC-om. 

Podpoglavja: 

 COBISS3/Nabava 

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi 

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 Lokalna baza podatkov v COBISS2 

 Bibliografske baze podatkov 

 COBISS/OPAC 
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15.1 COBISS3/NABAVA 

V postopku nabave monografskih publikacij v segmentu COBISS3/Nabava se 

podatki o nabavi vpisujejo tudi med podatke o zalogi. Za vsak izvod 

naročenega gradiva se doda polje 996, v katero se vpišejo podatki o naročilu, 

prejemu, predplačilu in plačilu. Zabeležita se oznaka podlokacije v signaturi in 

status. S tem so podatki, ki omogočajo evidenco inventarja in izposojo gradiva, 

pripravljeni za nadaljnjo obdelavo v segmentu COBISS3/Zaloga. 
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15.2 COBISS3/SERIJSKE PUBLIKACIJE 

Nabava serijskih publikacij se izvaja v segmentu COBISS3/Serijske 

publikacije, tako da se tudi v tem segmentu pripravijo podatki o zalogi do te 

mere, da jih lahko v segmentu COBISS3/Zaloga uredimo za uporabo v 

izposoji. Z beleženjem dotoka na osnovi vzorca izhajanja se podatki o zalogi 

dopolnjujejo s prejetimi zvezki. 
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15.3 COBISS3/IZPOSOJA, COBISS2/IZPOSOJA 

Izvodom, ki so evidentirani v izposoji, ni mogoče spreminjati inventarne 

številke (f), podlokacije (d\l), številčenja v sig. – ozn. dela (d\x), podlokacije 

preusmeritve (e\E), datuma preusmeritve (e\D), številke za izposojo (9) in 

indikatorja vezave (1). Prav tako ni mogoče spreminjati statusa (q) in tekoče 

številke v signaturi (d\n), razen pri tistem izvodu, ki ima v izposoji status O. 

Izvod, ki je evidentiran v izposoji, ni mogoče dodati v komplet.   
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15.4 COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Prostim izvodom, ki so evidentirani v medknjižnični izposoji, ni mogoče 

spreminjati inventarne številke (f), podlokacije (d\l), tekoče številke v signaturi 

(d\n), številčenja v sig. – ozn. dela (d\x), statusa (q), številke za izposojo (9), 

podlokacije preusmeritve (e\E), datuma preusmeritve (e\D) in indikatorja 

vezave (1). 

 



 



COBISS COBISS3/Zaloga 

 

© IZUM, februar 2012  

 

15.5-1 

15.5 COBISS3/IZPISI 

V segmentu COBISS3/Izpisi so pripravljeni naslednji izpisi, ki se uporabljajo v 

segmentu COBISS3/Zaloga: 

 Inventarna knjiga 

 Seznam odpisanega gradiva 

 Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij 

 Seznam serijskih publikacij 

 Seznam serijskih publikacij po financerjih  

 Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij po financerjih 

 Seznam polj 996/997 (polni fomat) 

 Seznam polj 998 (polni fomat) 

 Zaloga z datumom inventarizacije 

 Zaloga z datumom statusa 

 Seznam novosti po podlokacijah 

 Novosti 

 Seznam novosti po UDK (675b) 

 statistike stanja knjižnega in neknjižnega gradiva, serijskih publikacij in 

elektronskih virov 

 statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva ter elektronskih 

virov 

 statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva 
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15.6 COBISS3/UPRAVLJANJE APLIKACIJ 

Način dela v COBISS3/Zaloga je odvisen od tega, katera uporabniška 

pooblastila so vezana na uporabniško ime, s katerim smo prijavljeni v 

programsko opremo COBISS3. 
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15.7 LOKALNA BAZA PODATKOV V COBISS2 

Podatki o zalogi se dodajajo in urejajo v okolju COBISS3, istočasno pa se 

ažurirajo tudi v okolju COBISS2. Podatki so v obeh lokalnih bazah 

podatkov enaki, s tem da smo v COBISS3 dodali: 
 

 oznako števca tekočih številk (po katerem se določi tekoča številka v 

signaturi) 

 oznako števca inventarnih številk (po katerem se določi inventarna 

številka) 

 oznako števca številk za izposojo (če se določi številka za izposojo) 

 datum predvidenega odpisa serijskih publikacij 

 obdobje hranjenja 

 število zvezkov, ki se na oddelkih hranijo 

 davčno stopnjo 

 stopnjo popusta 

 opombo o ceni 
 

O tem, kako so se podatki vpisali v lokalno bazo podatkov, se pripravi 

sporočilo, ki se izpiše pri atributu razreda Polje 996/997 "Vpisano v lokalni 

bazi". Sporočilo je lahko: 
 

 Ni zapisano v lokalni bazi (0) 

 V lokalni bazi je zapisano (1) 

 Manjka COBISS.SI-ID (2) 

 Zapis je predolg – potreben je vzporedni zapis (3) 

 Zaklenjen zapis v lokalni bazi podatkov (4) 
 

Identifikacijske številke polj 996, 997 in 998 se vpišejo v lokalno bazo 

podatkov v podpolje 6 polj 996, 997 in 998. 
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15.8 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV 

Podatke o zalogi lahko dodamo zapisu, ki je shranjen v lokalni bazi 

podatkov, ali pa zapisu, ki ga prevzamemo iz vzajemne bibliografske baze 

podatkov COBIB.SI. 
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15.9 COBISS/OPAC 

Vsaka sprememba stanja v lokalni bazi podatkov (nov zapis o gradivu, novo 

polje 996/997, izposoja, vrnitev, odpis ipd.) je vidna tudi v COBISS/OPAC-u. 
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Seznami: 

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

 Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

 Z-SEZ-03: Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij 

 Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij 

 Z-SEZ-05: Seznam serijskih publikacij po financerjih  

 Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih serijskih publikacij po 

financerjih 

 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (tekoči) 

 Z-SEZ-08: Izvoz podatkov v formatu MFERAC (retrospektivni) 

 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu Dublin Core 

 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format) 

 Z-SEZ-11: Seznam polj 998 (polni format) 
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B.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri 

izpisa. 

B.2.1 Seznam Z-SEZ-01 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-01 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za 

katero pripravljamo inventarno knjigo.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji. 

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
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B.2.2 Seznam Z-SEZ-02 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-02 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano.  

 "Datum statusa" 

Podatek je obvezen. Z vpisom datuma statusa določimo datum za 

začetek in konec obdobja, za katero pripravljamo seznam.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji. 

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki.  

 "Datum inventarizacije" 

Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, v katerem je bilo 

inventarizirano gradivo z določenim statusom. Podatek je neobvezen.  

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

B.2.3 Seznam Z-SEZ-03 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-03, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 998 in Bibliografski zapis.  

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem indikatorju nabave. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija.  
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 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave. 

 "Dobavitelj" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem dobavitelju. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 

 "Datum poročanja" 

Vpišemo datum za začetek in konec obdobja, za katero upoštevamo 

vpisani datum poročanja. Podatek je neobvezen  

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Založnik" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem založniku. 

 "Leto izida" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem letu izida. 

 "Država izida" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni državi izida. 

 "Jezik" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem jeziku publikacije. 

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek. 

B.2.4 Seznam Z-SEZ-04 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-04, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 998 in Bibliografski zapis, ki 

so enaki kot pri pripravi izpisa Z-SEZ-03 (gl. pogl. B.2.3).  

Dodana sta vhodna parametra "Letnica" v razredu Polje 998 in "Kraj založbe" 

v razredu Bibliografski zapis: 

 "Letnica" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem letu izida. 
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 "Kraj založbe" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem kraju založbe. 

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek. 

B.2.5 Seznam Z-SEZ-05 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-05, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 996/997, Polje 998 in 

Bibliografski zapis. Za vsakega financerja iz polja 997 se začnejo izpisovati 

podatki na novi strani. 

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997: 

 "Letnica" 

Podatek je obvezen. Z vpisom letnice določimo polja 996/997, po 

katerih pripravljamo seznam. 

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave. Privzeta vrednost je a – nakup.  

 "Financer" 

Podatek je neobvezen, možno pa je izbrati dva financerja. Če financerja 

ne izberemo, so v seznam vključeni vsi financerji.  

 "Inventarna opomba" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na 

vpisano inventarno opombo.  

 

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem indikatorju nabave. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija.  

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave.  

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju.  

 "Dobavitelj" 
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Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem dobavitelju. 

 "Opomba" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na 

vpisano opombo o stanju zaloge. 

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Država izida" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni državi izida. 

 "Leto izida" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem leto izida. 

 "Jezik" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem jeziku publikacije. 

 "Založnik" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem založniku.  

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je obvezen podatek. 

B.2.6 Seznam Z-SEZ-06 

Bibliografski zapisi, ki se izpišejo v seznamu Z-SEZ-06, se izberejo na osnovi 

vhodnih parametrov za atribute v razredih Polje 996/997, Polje 998 in 

Bibliografski zapis. 

Vhodni parametri v razredu Polje 996/997: 

 "Letnica" 

Z vpisom letnice določimo polja 996/997, ki jih želimo uvrstiti v 

seznam. 

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave.  

 "Financer" 

Podatek o financerju je obvezen. Določimo tistega financerja, katerega 

podatki bodo upoštevani v seznamu.  

 "Inventarna opomba" 
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Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na 

vpisano inventarno opombo.  

 

Vhodni parametri v razredu Polje 998: 

 "Indikator nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem indikatorju nabave. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija.  

 "Način nabave" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem načinu nabave.  

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju.  

 "Dobavitelj" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem dobavitelju. 

 

Vhodni parametri v razredu Bibliografski zapis: 

 "Država izida" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni državi izida. 

 "Leto izida" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem letu izida. 

 "Jezik" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem jeziku publikacije. 

 "Založnik" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem založniku.  

 

Parameter izpisa pri "Komentar v naslovu" je neobvezen podatek. 

B.2.7 Seznama Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08 

Pri pripravi seznamov Z-SEZ-07 in Z-SEZ-08 s parametrom "Datum 

inventarizacije" vpišemo datum začetka in konca obdobja, za katero 

pripravljamo izpis.  
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B.2.8 Seznam Z-SEZ-09  

Podatke izvažamo v formatu Dublin Core za potrebe izgradnje elektronskih 

knjižnic. Za izvoz je mogoče pripraviti več zapisov hkrati. 

Podatke za pripravo seznama Z-SEZ-09 poiščemo in izberemo v iskalniku 

razreda Gradivo. 

B.2.9 Seznam Z-SEZ-10 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-10 lahko določimo naslednje parametre, ki pa niso 

obvezni: 

 "Datum inventarizacije" 

Vpišemo začetni in končni datum, kadar želimo pripraviti izpis za neko 

obdobje, v katerem je bilo inventarizirano gradivo z določenim 

statusom.  

 "Podlokacija" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določeni podlokaciji. 

 "Interna oznaka" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določeni interni oznaki.  

 "UDK prosti pristop" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem UDK v 

prostem pristopu.  

 "Status" 

Podatek izberemo, če želimo določiti vrednost statusa, za katerega naj 

se v seznamu upoštevajo podatki.  

 "Način nabave" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem načinu 

nabave.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti seznam samo inventariziranega 

gradiva ali gradiva, ki nima določene inventarne številke.  

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek vpišemo, če želimo izpisati samo inventarne številke iz 

določenega obdobja inventarizacije. 
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 "Vneseno" 

Vpišemo začetni in končni datum, kadar želim izpis za obdobje, v 

katerem je nastalo polje 996/997.  

 "Letnica" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem letu izida. 

 "Financer" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem financerju. 

B.2.10 Seznam Z-SEZ-11 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-11 lahko določimo naslednje parametre, ki pa niso 

obvezni: 

 "Oznaka ustanove" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določeni ustanovi.  

 "Datum poročanja" 

Vpišemo začetni in končni datum, kadar želim izpis za neko obdobje. 

 "Način nabave" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem načinu 

nabave.  

 "Indikator nabave" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem indikatorju 

nabave.  

 "Dobavitelj" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem dobavitelju.  

 "Financer" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem financerju.  

 "Vnesel" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem uporabniku, 

ki je dodal polje 998.  

 "Vneseno" 

Vpišemo začetni in končni datum, kadar želim izpis za obdobje, v 

katerem je nastalo polje 998. 

 "Spremenil" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem uporabniku, 

ki je zadnji spremenil podatke v polju 998.  
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 "Spremenjeno" 

Vpišemo začetni in končni datum, kadar želim izpis za obdobje, v 

katerem smo spremenili polje 998. 

 "COBISS.SI-ID" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem COBISS.SI-

ID. 

 



 



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, februar 2012 Dodatek B.3-3 

 

 cena (iz polja 998) 

 inventarna opomba (iz zadnjega polja 997 v zapisu) 

B.3.6 Z-SEZ-06: Seznam slovenskih in tujih 

serijskih publikacij po financerjih  

Seznam publikacij se izpiše po financerjih iz razreda Polje 996/997. Za 

vsakega financerja iz polja 997 so izpisane ločeno slovenske in tuje publikacije 

in razvrščene po abecednem seznamu.  

Podatki na izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-05 (gl. pogl. B.3.5). 
 

B.3.7 Z-SEZ-07: Izvoz podatkov v formatu 

MFERAC (tekoči) in Z-SEZ-08: Izvoz 

podatkov v formatu MFERAC 

(retrospektivni) 

Seznam gradiva je prirejen za vnos v računalniški sistem MFERAC, ki ga 

uporablja javna uprava. 

B.3.8 Z-SEZ-09: Izvoz podatkov v formatu 

Dublin Core  

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov v formatu Dublin Core, ki se uporablja 

pri izgradnji elektronske knjižnice. 

B.3.9 Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni 

format)  

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in 

nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 

poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), podatke 

pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razredov Polje 996/997, 

Polje 996/997 – nabavni podatki, Gradivo in Bibliografski zapis. V izpisu 

so najprej izpisani atributi polja 996/997, zatem pa še bibliografski podatki. 
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B.3.10 Z-SEZ-11: Seznam polj 998 (polni format)  

Izpis je namenjen izvozu lokalnih podatkov o zalogi v program Excel in 

nadaljnji obdelavi podatkov. Takojšnje izpisovanje na tiskalnik ni mogoče. 

Ko je izpis pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 

poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

"Delimited", iz seznama izberemo vrednost 65001: Unicode (UTF-8), podatke 

pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

Izpis vsebuje lokalne podatke o zalogi z atributi iz razreda Polje 998, Gradivo 

in Bibliografski zapis. V izpisu so najprej izpisani atributi polja 998, zatem pa 

še bibliografski podatki. 
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D.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

Kateri podatki se bodo izpisali v izpisih, je odvisno od vrste in definicije izpisa. 

V izpisih Z–PL–B04, Z–PL–B05 in Z–PL–B06 sta možna dva načina prikaza. 

 Bibliografski podatki so označeni s predponami: 

 pri monografskih publikacijah 

"AU= (avtor) TI= (naslov) PU= (založnik) PY= (leto izida) LA= 

(jezik)" 

 pri serijskih publikacijah 

"TI= (naslov) SP= (ISSN) LA= (jezik)" 
 

 Bibliografski podatki so izpisani v strukturirani obliki: 

 pri monografskih publikacijah  

"Avtor: Naslov. Založba, Leto. Jezik" 

 pri serijskih publikacijah 

"Naslov; ISSN; Jezik"  
 

Način izpisa bibliografskih podatkov nastavi IZUM v dogovoru s knjižnico kot 

parameter v inicializacijski datoteki. 

D.3.1 Z-PL-B01: Zaloga z datumom 

inventarizacije 

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih 

številkah.  

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-01 (gl. pogl. B.3.1). Ker 

se način nabave izpiše v kodirani obliki, je na koncu tabele legenda. Na zadnji 

strani izpisa so navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, skupno 

število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane cene, in 

skupno število bibliografskih enot.  

D.3.2 Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 

Izpis je seznam inventariziranega gradiva, urejenega naraščajoče po inventarnih 

številkah.  

Podatki v izpisu so enaki podatkom v seznamu Z-SEZ-02 (gl. pogl. B.3.2). Prav 

tako so na koncu izpisa navedeni: seštevek cen vseh enot po posamezni valuti, 

skupno število obdelanih polj 996/997, število polj 996/997, ki nimajo vpisane 

cene, in skupno število bibliografskih enot.  
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D.3.3 Z-PL-B04: Seznam novosti po 

podlokacijah 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in se izpiše pri vsaki podlokaciji posebej. 

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 bibliografske podatke (za serijske publikacije še letnik in prejeto 

številko zvezka) 

 COBISS.SI-ID 

 skupino UDK 

 datum prejema (datum inventarizacije) 
 

D.3.4 Z-PL-B05: Novosti 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in izpiše v enotnem seznamu.  

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 bibliografske podatke (za serijske publikacije še letnik in prejeto 

številko zvezka) 

 signaturo 

 COBISS.SI-ID 

 skupino UDK  

 datum prejema (datum inventarizacije) 

D.3.5 Z-PL-B06: Seznam novosti po UDK (675b) 

Gradivo, ki smo ga izbrali v iskalniku, se razvrsti po datumu prejema (datumu 

inventarizacije) in se izpiše pri vsaki skupini UDK posebej (podpolje 675b). 

Podatki na izpisu so enaki podatkom iz seznama Z-PL-B05 (gl. pogl. D.3.4). 
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D.3.6 Z-PL-C01: Nalepka za gradivo 

Izpišemo lahko nalepke treh velikosti: 

 majhne (25 x 50 mm) 

 srednje (60 x 40 mm) 

 velike (75 x 50 mm) 
 

Oblika in vsebina podatkov na nalepki je v knjižnici določena z Zapisnikom o 

zalogi, v katerem je opredeljen tudi način beleženja zaloge knjižničnega 

gradiva. 

Delete values, 

transferred  

from code list 
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D.4 PRIMERI IZPISOV 

V nadaljevanju so vključeni vzorčni primeri izpisov poslovnih listin iz 

podskupine B. Podatki v primerih so izmišljeni in vključeni le zaradi lažje 

predstave o izgledu izpisov. 

 Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije 

 Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 

 Z-PL-B04: Seznam novosti po podlokacijah 

 Z-PL-B05: Novosti 

 Z-PL-B06: Seznam novosti po UDK (675b) 
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1. Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije 



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, februar 2012 Dodatek D.4-3 

 

 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek D.4-4 © IZUM, februar 2012 

 

 

2. Z-PL-B02: Zaloga z datumom statusa 
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3. Z-PL-B04: Seznam novosti po podlokacijah 
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E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa pod zavihkom Parametri poizvedbe in zavihkom Parametri 

izpisa. 

E.2.1 Statistika Z-STA-01  

Pri pripravi statistike Z-STA-01 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Stanje na dan" 

Podatek je obvezen. Vpišemo datum, vključno s katerim naj se v 

statistiki upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.2 Statistika Z-STA-02 

Pri pripravi statistike Z-STA-02 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  
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 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Financer" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti izpis po 

določenem financerju. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.3 Statistika Z-STA-03 

Pri pripravi statistike Z-STA-03 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano. 

 "Datum statusa" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Podlokacija" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni podlokaciji.  

 "Interna oznaka" 
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Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti izpis po 

določeni interni oznaki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.4 Statistika Z-STA-04 

Pri pripravi statistike Z-STA-04 določimo naslednje parametre: 

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 

naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

Podatek je obvezen. Vpišemo leto, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.5 Statistika Z-STA-05 

Pri pripravi statistike Z-STA-05 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Vpišemo celotno obdobje, za katero naj se v 

statistiki upoštevajo podatki.  

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.6 Statistika Z-STA-21  

Pri pripravi statistike Z-STA-21 lahko določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 
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Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 
 

E.2.7 Statistika Z-STA-22 

Pri pripravi statistike Z-STA-22 določimo naslednje parametre: 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.8 Statistika Z-STA-23 

Pri pripravi statistike Z-STA-23 določimo naslednje parametre: 

 "Status (q)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost statusa, za katerega naj se v 

seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je 9 – odpisano. 

 "Datum statusa" 
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Podatek je obvezen. Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti seznam 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

E.2.9 Statistika Z-STA-24 

Pri pripravi statistike Z-STA-04 določimo naslednje parametre: 

 "Indikator nabave (e)" 

Podatek je obvezen. Določimo vrednost indikatorja nabave, za katerega 

naj se v seznamu upoštevajo podatki. Privzeta vrednost je o – trenutno 

naročena serijska publikacija. 

 "Leto dotoka" 

Podatek je obvezen. Vpišemo leto, za katero naj se v statistiki 

upoštevajo podatki. 

 "Komentar v naslovu" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati 

dodatni komentar. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

telefaks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: cobisservis@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 21.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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