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18.5-1 

18.5 COBISS3/IZPISI 

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

segmentu COBISS3/Zaloga: 

 Inventarna knjiga 

 Inventarna knjiga (izpis brez naslova) 

 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) 

 Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

 Signaturna knjiga 

 Inventarna knjiga (razširjena) 

 Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk) 

 Zaloga z datumom inventarizacije 

 Zaloga z datumom statusa 

 Seznam novosti po podlokacijah 

 Novosti 

 Seznam novosti po UDK (675b) 

 Gradivo za evidentiranje in izbor 

 Zaloge za evidentiranje in izbor 

 statistike stanja knjižnega in neknjižnega gradiva, serijskih publikacij in 

elektronskih virov 

 statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva, prirasta slovenskih 

in tujih publikacij, prirasta gradiva po jeziku enote, prirasta gradiva po 

financerjih in statistike elektronskih virov 

 statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Razmerja v splošni knjižnici 
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

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

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga 

 Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez naslova) 

 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) 

 Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

 Z-SEZ-13: Inventarna knjiga (razširjena) 

 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga 

 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk) 
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Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo. 

 "Oznaka podlokacije (e\E)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo, 

kamor je gradivo preusmerjeno. 

 "Interna oznaka (d\i)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno interno 

oznako.  

 "Inventarne opombe (r)" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis glede na vpisano 

inventarno opombo.    

 "Letnica (k)" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določeno leto izida. 

 "COBISS.SI-ID" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določen COBISS.SI-ID. 

 "Spremenil" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis po določenem uporabniku, 

ki je spremenil podatke o zalogi. 

 "Spremenjeno" 

Vpišemo začetni in končni datum nekega obdobja, za katerega želimo 

pripraviti izpis sprememb podatkov o zalogi.  

B.2.12 Seznam Z-SEZ-13 

Pri pripravi izpisa Z-SEZ-13 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. 
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 "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. 

B.2.13 Seznam Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24 

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-23 in Z-SEZ-24 lahko določimo naslednje 

parametre, ki niso obvezni: 

 "Podlokacija (d\l)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno podlokacijo.  

 "Interna oznaka (d\i)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določeno interno 

oznako. 

 "Format (d\f)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem formatu. 

 "Območje tekočih številk v signaturi" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis samo za tekoče številke v 

signaturi znotraj določenega območja (od – do). 

 "Števec tekočih številk v signaturi" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis za določen števec tekočih 

številk v signaturi. 

 "Datum inventarizacije (o)" 

Z vpisom datuma inventarizacije lahko določimo obdobje, za katero naj 

se v seznamu upoštevajo podatki. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis samo za inventarne številke 

znotraj določenega območja (od – do). 

 "COBISS.SI-ID" 
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Podatek vpišemo, če želimo pripraviti izpis za določen COBISS.SI-ID. 

 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 
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knjižnične zaloge, ga moramo ponuditi nacionalni knjižnici (NUK). Če NUK 

ne sprejme ponujenega gradiva, ga moramo ponudi drugim knjižnicam. 

Izpis vsebuje dva obrazca: 

 v prvem so zajeti podatki o monografskih publikacijah (polja 996) 

 v drugem so zajeti podatki o serijskih publikacijah (polja 997) 

Pripravi se samo tisti obrazec, za katerega obstajajo podatki.  

Posamezni obrazec pošljemo po elektronski pošti. Opis dodajanja in urejanja 

destinacij je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 4.5.3 

in 4.5.4. 

 

Opozorilo: 

Obrazec pošljemo po elektronski pošti kot priponko, tako da v oknu Pregled in 

pošiljanje izpisa posameznemu obrazcu dodamo destinacijo e-naslov in mu 

določimo format besedilo (v priponki). Urejanje e-naslova je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3, gl. pogl. 5.3.4.1. 

Izpis vključuje naslednje podatke: 

 COBISS.SI-ID 

 inventarna številka 

 signatura (postavitev) 

 inventarne opombe 

 letnica, ki se izpiše le za serijske publikacije 

 

Na koncu posameznega obrazca je navedeno skupno število obdelanih polj 

996/997 (Število vseh enot) in skupno število bibliografskih enot (Število 

naslovov). 

B.3.13 Z-SEZ-13: Inventarna knjiga (razširjena) 

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (gl. 

pogl. B.3.1), le da so v stolpcu z bibliografskim opisom enote še ime založnika 

in podatki o zbirki. V zadnjem stolpcu se poleg inventarne opombe izpiše tudi 

COBISS.SI-ID. 

B.3.14 Z-SEZ-23: Signaturna knjiga  

Izpis vključuje seznam gradiva po tekočih številkah v signaturi. Podatki so 

razvrščeni glede na števec tekoče številke v signaturi. Če knjižnica številči 

zalogo s pomočjo dvojnic, se v seznamu tekoča številka v signaturi izpiše le 

enkrat. 

Na prvi strani je le naslov in podatki za pripravo izpisa.  

Delete values, 

transferred  

from code list 
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Podatki, ki so v tabelah urejeni naraščajoče po tekočih številkah v signaturi, so 

na izpisu prikazani od tretje strani dalje. V seznamu se izpišejo stolpci z 

naslednjimi podatki: 

 tekoča številka iz signature (Signatura) 

 inventarna številka (Inventarna št.) 

 bibliografski opis enote (Opis enote) 

B.3.15 Z-SEZ-24: Signaturna knjiga (izpis vseh 

inventarnih številk) 

Podatki na izpisu so enaki kot v seznamu Z-SEZ-23: Signaturna knjiga (gl. 

pogl. B.3.14), le da se v tem seznamu izpišejo vsi izvodi za vsako tekočo 

številko v signaturi, če knjižnica številči zalogo s pomočjo dvojnic. 
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

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

 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-04: Serijske publikacije 

 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na daljavo 

 Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih publikacij 

 Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote 

 Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih 

 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 

  Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici 

 

V mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Statistike / Iz arhivske datoteke so 

shranjene definicije statistik Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-04 in Z-

STA-05, ki jih pripravimo in izpisujemo letno za daljše časovno obdobje 

oziroma za večji obseg knjižničnega gradiva. Pred njihovo pripravo moramo v 

segmentu COBISS3/Zaloga pripraviti ustrezne podatke (gl. pogl. 15).  
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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, razen za izpisa Z-STA-08 in Z-STA-30, za pripravo katerih podatke 

poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 996/997. 

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 Statistiki Z-STA-06 in Z-STA-07 

Pri pripravi statistik Z-STA-06 in Z-STA-07 določimo naslednje parametre: 

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

upoštevajo podatki. 

 "Način nabave (v)" 

Podatek izberemo, če želimo pripraviti izpis po določenem načinu 

nabave. Privzeta vrednosta je v – nakup. 

 "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo v  statistiki upoštevati 

samo inventarizirano gradivo. Privzeta vrednost je Da. 

 "Podlokacija (d\l)" 

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

določeno podlokacijo.  

 "Interna oznaka (d\i)" 

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

določeno interno oznako. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati statistiko samo 

za določeno območje inventarnih številk. 

 "Financer (4)" 

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

določenega financerja. 

 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar.  

E.2.7 Statistika Z-STA-08 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-08 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. 

E.2.8 Statistika Z-STA-21  

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

 "Datum inventarizacije (o)" 

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

upoštevajo podatki.  

 "Inventarna številka obstaja" 
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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 (d\l)" 

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

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 
 

E.2.9 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. 

 "Podlokacija (d\l)" 

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

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 

E.2.10 Statistika Z-STA-23 

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

 "Status (q)" 
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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. 

 "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo izpisati samo 

inventarne številke iz določenega obdobja inventarizacije. 

 "Podlokacija (d\l)" 

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

določeno podlokacijo. 

 "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 

E.2.11 Statistika Z-STA-24 

Pri pripravi statistike Z-STA-24 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.2.12 Statistika Z-STA-30 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-30 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. 
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gradiva glede na določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in 

stolpec kat3). Če zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se 

podatek ne izpiše. 

V tabelah stara domača valuta je v stolpcu znesek podatek o porabljenem 

znesku za nakup posamezne vrste gradiva v prejšnji domači valuti; v stolpcu 

zneski v tujih v. pa zneski v tujih valutah. 

V tabelah, kjer so prikazani podatki v aktualni domači valuti, je v stolpcu 

znesek podatek o porabljenem znesku za nakup posamezne vrste gradiva v 

sedanji domači valuti; v stolpcu zneski v tujih v. pa zneski v tujih valutah. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.4 Z-STA-04: Serijske publikacije 

Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po vrsti gradiva in 

obliki zapisa. 

V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi 

podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.  

V prvi tabeli so podatki o serijskih publikacijah, ki so inventarizirane v letu, 

vpisanem pri "Leto dotoka" (stolpec z dotokom) in podatki o številu vseh 

serijskih publikacij (stolpec vsi). Navpično so podatki razvrščeni po načinu 

nabave (stolpec način nabave) in po vrsti serijske publikacije (stolpec vrsta). 

Izpišejo se zbirni podatki po načinu nabave (skupaj). 

V drugi tabeli so podatki razvrščeni le po obliki zapisa (stolpec oblika).  

Na koncu obeh tabel se izpišejo zbirni podatki po vrsti gradiva in obliki zapisa 

(skupaj).   

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

 po vrsti gradiva znotraj posameznega načina nabave 

 po obliki zapisa (tiskane in e-publikacije) 
 

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.5 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na 

daljavo 

Statistika vključuje podatke o številu naslovov v izbranem obdobju 

inventariziranih elektronskih virov, dostopnih na daljavo.  
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V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – 

Datum inventarizacije.  

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po vrsti na daljavo 

dostopnih elektronskih virov (stolpec vrsta). Na koncu tabele se izpišejo zbirni 

podatki (skupaj).   

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.6 Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih 

publikacij 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj 

obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)". 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Glede na državo izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a se podatki izpišejo v 

dveh sklopih:  

 Gradivo, izdano v Sloveniji 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je izšlo ali 

je bilo izdelano v matični državi.  

 Gradivo, izdano v tujini 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni izšlo in 

ni bilo izdelano v matični državi. 

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno 

za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

je cena v poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti. Če sta v enem 

polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti in cena v tuji 

valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH   

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni 

vpisana. Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači 

valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO Z VPISOM OPOMBE V 996/9973  

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število 

izvodov), pri katerem je v poljih 996/997 vpisan podatek, ki ni cena.   

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  
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V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (navedeno je 

le število izvodov), ki nima vpisane cene v poljih 996/997. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli posamezne skupine so prikazani 

zbirni podatki skupine. 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.7 Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote  

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano znotraj 

obdobja, vnesenega pri "Datum inventarizacije (o)". 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Glede na jezik besedila v prvem podpolju 101a se podatki izpišejo v dveh 

sklopih:  

 Gradivo v domačem jeziku 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki je pisano v 

jeziku matične države.  

 Gradivo v preostalih jezikih 

V tem sklopu so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, ki ni pisano 

v jeziku matične države. 

V vsakem sklopu so podatki izpisani v štirih skupinah, v vsaki skupini ločeno 

za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

 GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem 

je cena v poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti. Če sta v enem 

polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti in cena v tuji 

valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH   

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je 

cena v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni 

vpisana. Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači 

valuti in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

 GRADIVO Z VPISOM OPOMBE V 996/9973  

V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (le število 

izvodov), pri katerem je v poljih 996/997 vpisan podatek, ki ni cena.   

 GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  
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V tej skupini so prikazani podatki o knjižničnem gradivu (navedeno je 

le število izvodov), ki nima vpisane cene v poljih 996/997. 

 

V vsaki skupini so podatki prikazani v tabelah ločeno za knjižno gradivo in za 

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 

navpično po vrsti gradiva. V zadnji tabeli posamezne skupine so prikazani 

zbirni podatki skupine. 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.8 Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih  

Statistika vključuje podatke o prirastu knjižničnem gradiva. 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), število polj 996/997 (stolpec 

izvodi), seštevek cen v domači valuti (stolpec znesek) in seštevek cen v tujih 

valutah (stolpec zneski v tujih v.) 

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

 Stara domača valuta  

 Domača valuta in tuje valute 
 

V prvi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena v 

poljih 996/997 vpisana v stari domači valuti. 

V drugi tabeli so prikazani podatki o knjižničnem gradivu, pri katerem je cena 

v poljih 996/997 vpisana v domači ali tuji valuti ali pa cena ni vpisana. 

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v domači valuti in cena v tuji 

valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

V tabelah so podatki razvrščeni navpično po financerju. 

 

Opozorilo: 

Na izpisu je prikazan financer iz prvega podpolja 996/9974 podatkov o zalogi. 

 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.9 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o stanju v celotnem obdobje naročenega, 

prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije. 
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V izpis so zajeti podatki o gradivu, ki ima v zapisu podatek pri 996/997o – 

Datum inventarizacije. Podatki za odpisano gradivo v izpisu niso zajeti. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
 

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 

 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 
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številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.10 Z-STA-22: Prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o prirastu naročenega, prispelega in že 

inventariziranega gradiva v izbranem obdobju, ločeno po načinu nabave in 

glede na jezik publikacije. 

V izpisu so zajeti podatki samo za tiste inventarizirane enote, ki imajo vpisan 

podatek v 996/997o – Datum inventarizacije.  

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stolpec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva, znotraj tega 

pa še po načinu nabave. Znotraj posamezne vrste gradiva se izpišejo zbirni 

podatki po načinu nabave (skupaj). 

Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
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V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 

 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 

številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki za vse načine nabave (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.11 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske) 

Statistika vključuje podatke o številu in vrednosti odpisanega gradiva glede na 

jezik publikacije v izbranem obdobju. 

V izpisu so zajeti podatki samo za inventarizirane enote z določenim statusom 

in datum spremembe statusa. 

Podatki so v tabelah vodoravno najprej razvrščeni glede na to, ali so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec slovenski) ali v tujem jeziku 

(stolpec tuji). Znotraj delitve po jeziku publikacije so podatki razvrščeni po 

številu naslovov (stolpec naslovi) in številu inventariziranih enot (stolpec 

izvodi). V zadnjem stolpcu tabele so skupni podatki posamezne vrste gradiva 

(stopec skupaj). Podatki so navpično razvrščeni po vrsti gradiva. 
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Podatki se izpišejo v šestih tabelah. 

Na koncu je seznam polj 996/997 drugače razporejenega gradiva.  

V tabeli knjižnega gradiva so podatki navpično razvrščeni po naslednjih vrstah 

gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 knjige in brošure 

 dizertacije; diplomske, magistrske in raziskovalne naloge 

 serijske publikacije 

 patenti 

 standardi 

 drugo knjižno gradivo 
 

Podatki o neknjižnem gradivu na fizičnih nosilcih so razvrščeni v dve ločeni 

tabeli, za monografske publikacije in serijske publikacije. V tabelah so podatki 

navpično razvrščeni po naslednjih vrstah gradiva (stolpec vrsta gradiva):  

 avdiovizualno gradivo 

 elektronske publikacije na fizičnih nosilcih 

 drugo neknjižno gradivo 
 

V tabeli Knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih 

(monografske in serijske publikacije) je seštevek zbirnih podatkov tabel 

Knjižno gradivo, Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – serijske publikacije 

in Neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih – monografske publikacije. Tabela 

seštevka zbirnih podatkov se pripravi, če obstajajo podatki vsaj v eni tabeli (ali 

knjižnega gradiva ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih). 

V tabeli neknjižnega gradiva (SURS) so podatki navpično razvrščeni po vrstah 

gradiva, ki jih predpiše Statistični urad Republike Slovenije (stolpec vrsta 

gradiva):  

 kartografsko gradivo 

 slikovno gradivo 

 rokopisno gradivo 

 avdio gradivo 

 glasbeni tisk 

 videoposnetki in film 

 računalniško gradivo 

 drugo gradivo 
 

V šesti tabeli so zbirni podatki o gradivu, ki ne spada v nobeno vrsto gradiva, 

za katere se podatki izpišejo v prvih štirih tabelah. Za to tabelo je seznam polj 

996/997 drugače razporejenega gradiva, ki vsebuje podatke o identifikacijski 

številki zapisa (stolpec COBISS.SI-ID), inventarni številki (stolpec inv. št.), 

načinu nabave in kategorijah, kamor se razvrsti enota gradiva glede na 

določene pogoje za razvrstitev (stolpec kat1, stolpec kat2 in stolpec kat3). Če 

zapis ne ustreza nobenemu pogoju za razvrstitev gradiva, se podatek ne izpiše. 

Na koncu vsake tabele se izpišejo zbirni podatki (skupaj).  

V tabeli se izpišejo podatki samo za tisto vrsto gradiva, za katero obstajajo 

podatki v polju 996/997. Če podatki vsaj za eno vrsto gradiva ne obstajajo, se 

tabela v statistiki ne izpiše.  
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Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.12 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 

Statistika vključuje podatke o serijskih publikacijah, ločeno po načinu nabave, 

obliki zapisa in jeziku publikacije. 

V izpis so zajeti podatki samo za serijske publikacije, ki imajo med zbirnimi 

podatki o stanju zaloge vpisano vrednost pri 998e – Indikator nabave.  

Podatki se izpišejo v eni tabeli in so navpično razvrščeni po načinu nabave 

(stolpec način nabave) in po obliki zapisa serijske publikacije (stolpec oblika). 

Znotraj tabele se izpišejo zbirni podatki po načinu nabave (skupaj), na koncu 

tabele pa zbirni podatki po obliki zapisa (skupaj).  

V tabeli so podatki o številu serijskih publikacij, ki so inventarizirane v letu, 

vpisanem pri "Leto dotoka" (stolpec naslovi) in so vodoravno razvrščeni glede 

na to, ali so upoštevani podatki za gradivo v slovenskem jeziku (stolpec 

slovenski) ali v tujem jeziku (stolpec tuji). V zadnjem stolpcu tabele so skupni 

podatki o številu serijskih publikacij, ki so zajete v statistiki (stolpec skupaj). 

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.13 Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici 

Statistika vključuje podatke o knjižničnem gradivu glede na namembnost, 

glede na razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom ter glede na 

delitev na knjižno in neknjižno gradivo. 

Prikazani so: število naslovov (stolpec naslovi), delež glede na skupno število 

naslovov (stolpec odstotek), število polj 996/997 (stolpec izvodi), delež glede 

na skupno število izvodov (stolpec odstotek), seštevek cen v domači valuti 

(stolpec znesek) in seštevek cen v tujih valutah (stolpec zneski v tujih v.). 

Podatki se izpišejo v treh tabelah: 

 Delitev gradiva po namembnosti 

 Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje 

 Delitev gradiva na knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, 

namenjeno otrokom. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v 

podpolju 100e – Koda za namembnost: 

 odrasli  (100e = k, m ali pa koda ni vpisana) 

 otroci  (100e = a, b, c, d ali e) 
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V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na 

leposlovje. Sledijo zbirni podatki. Kriterij za delitev je podatek v podpolju 675s 

– UDK za statistiko: 

 neleposlovje  (675s = 0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 

82.0 ali 9*; zvezdica je uporabljena za krajšanje)  

 leposlovje  (v 675s so vrstilci preostalih vrednosti iz skupine 8, ki ne 

sodijo pod neleposlovje) 
 

V tretji tabeli so podatki navpično razvrščeni na knjižno gradivo (knjižno 

gradivo), neknjižno gradivo (neknj. gradivo) in drugače razporejeno gradivo 

(drugo). Razvrstitev je po navodilih NUK; enako kot so vrste knjižnega gradiva 

in vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih razvrščene v statistikah Z-

STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23. Sledijo 

zbirni podatki. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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