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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: 

Če želimo status brisati, vnosno okno pri "Status (q)" pustimo prazno. 

Postopek 
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Opozorila: 

Če ima status vrednost odpisano in datum statusa ni v tekočem koledarskem 

letu, 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.  

 

Opozorilo: 

Če je v COBISS2 presežena dopustna dolžina zapisa ali zapisov, je treba 

kreirati dodaten lokalni zapis ali več zapisov in prenesti del zaloge. 

 

Če so polja 996/997 na namizju, se spremembe osvežijo. 
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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. 

 

Prenašamo lahko zalogo enote, ki ni povezana v komplet. 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.  

 

Opozorilo: 

V seznamu ni polj 996 za enoto kompleta. 

 

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. 

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". 

 

Opozorilo: 

V seznamu ni nabavne postavke s poljem 996 za enoto kompleta. 

 

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

gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano". 

Postopek 

Pogoj 
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7. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

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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19.3 COBISS3/IZPOSOJA, COBISS2/IZPOSOJA 

Izvodom, ki so evidentirani v 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), podlokacije preusmeritve (e\E), datuma 

preusmeritve (e\D), številke za izposojo (9) in indikatorja vezave (1). Izvoda, ki 

je evidentiran v izposoji, ni mogoče dodati v komplet. 
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19.5 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 serijskih publikacij (slovenščina in drugi jeziki) 

• Seznam serijskih publikacij 

• Seznam serijskih publikacij po financerjih  

• Seznam serijskih publikacij po financerjih (slovenščina in drugi jeziki) 

• Seznam polj 996/997 (polni fomat) 

• Seznam polj 998 (polni fomat) 

• Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

• Inventarna knjiga (razširjena) 

• seznama serijskih publikacij glede na državo izida ali izdelave in glede 

na jezik enote 

• Signaturna knjiga 

• Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk) 

• Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov  

• Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov 

• Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih 

imajo naročene  

• Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer 

jih sofinancira ARRS  

• Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer obstaja 

bibliografski zapis 

• Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva 

• Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

• Zaloga z datumom inventarizacije 

• Zaloga z datumom statusa 

• Seznam novosti po podlokacijah 

• Novosti 

• Seznam novosti po UDK (675b) 
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• Seznam polj brez vpisa v 996/9973 

• Rekapitulacija podatkov o zalogi 

• Gradivo za evidentiranje in izbor 

• Zaloge za evidentiranje in izbor 

• statistika stanja knjižnega in neknjižnega gradiva 

• statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva, prirasta domačih in 

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

financerju 

• statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva 

• statistike serijskih publikacij in elektronskih virov 

• razmerja v splošni knjižnici 

• statistike za potrebe šolskih knjižnici 

• izpisi za potrebe izvajanja inventure 

• statistika stanja po podlokacijah/vrsti gradiva z možnostjo uporabe 

uporabniških razvrstiev 

• statistike zaloge po različnih atributih z možnostjo uporabe 

uporabniških razvrstiev 
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A.2 SPREMENLJIVKE 

Spremenljivke so deli definicij izpisov, ki določajo besedilo v izpisu (npr. v 

dokumentu, statistiki …). Uporabniki spremenljivkam lahko določimo 

vrednosti po svojih željah in potrebah. 

Spremenljivke, ki jih pripravi IZUM, so shranjene v skupini sistemskih 

definicij spremenljivk v segmentu COBISS3/Izpisi. Če želimo spremeniti 

vrednost določene spremenljivke, definicijo te spremenljivke prekopiramo v 

skupino uporabniških definicij spremenljivk in jo tam uredimo. 

Za urejanje definicij spremenljivk potrebujemo pooblastilo RPT_VAR – 

vzdrževanje spremenljivk in razvrstitev. 

A.2.1 Sistemske definicije 

V tabeli A.2-1 so prikazane spremenljivke za zalogo, definirane v segmentu 

COBISS3/Izpisi. V prvem stolpcu je izpisano ime spremenljivke, v drugem 

stolpcu je izpisana njena vrednost, v tretjem stolpcu pa so našteti izpisi, v 

katerih se ta spremenljivka upošteva. 

 

Tabela A.2-1: Spremenljivke za segment COBISS3/Zaloga  

Ime Vrednost Uporaba 

1) Prevzemni zapisnik – 

TIP_VRSTICE 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

2) Prevzemni zapisnik – 

OZNAKA_LOK 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

3) Prevzemni zapisnik – 

VPR_ID 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

4) Prevzemni zapisnik – 

VPOS_ID 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

5) Prevzemni zapisnik – 

SIFRA_ARTIKLA 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

6) Prevzemni zapisnik – 

AMORTIZACIJSKA_

SKUPINA 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

7) Prevzemni zapisnik – 

VRSTA_KOPL 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

8) Prevzemni zapisnik – 

KONTO 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 
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9) Prevzemni zapisnik – 

STANJE_OS 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

10) Prevzemni zapisnik – 

POPRAVEK_ 

VREDNOSTI 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

11) Prevzemni zapisnik – 

POPRAVEK_ 

VREDNOSTI_1 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

12) Prevzemni zapisnik – 

KONSTANTA_PRED_

IN 

 Izvoz podatkov v formatu MFERAC – 

prevzemni zapisnik 

 

A.2.2 Uporabniške definicije 

Spremenljivkam določamo nove vrednosti v segmentu COBISS3/Izpisi. 

Segment je dosegljiv iz brskalnika z izbiro Sistem / Segment Izpisi.  

Če želimo spremenljivki določiti novo vrednost, ki naj se upošteva v izpisu, 

definicijo te spremenljivke, ki je shranjena v skupini sistemskih definicij 

spremenljivk, prekopiramo v skupino uporabniških definicij spremenljivk in jo 

tam uredimo.  

 

1. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / Sistemske 

definicije / MFerac.   

V desnem podoknu se izpiše seznam definicij izbrane skupine.  

2. V seznamu definicij spremenljivk označimo definicijo spremenljivke, ki ji 

želimo določiti novo vrednost.   

3. Izberemo metodo Urejanje / Kopiraj. 

4. V podoknu Skupine definicij odpremo mapo Spremenljivke / 

Uporabniške definicije / MFerac, v katero bomo shranili uporabniško 

definicijo spremenljivke (če mape MFerac še ni, jo ustvarimo tako, da 

označimo mapo Uporabniške definicije in izberemo metodo Skupina / 

Nova).  

5. Izberemo metodo Urejanje / Prilepi.  

6. V podoknu Definicije izbrane skupine v seznamu definicij spremenljivk 

označimo definicijo spremenljivke, ki ji želimo določiti novo vrednost. 

7. Izberemo metodo Definicija / Lastnosti.  

Odpre se okno Definicija spremenljivke.  

8. Spremenimo podatke. Pri "Ime" lahko spremenimo ime spremenljivke, pri 

"Vrednost" pa njeno vrednost. 

9. Shranimo podatke. 

Postopek 
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A.3 RAZVRSTITVE  

V tem dodatku so prikazane razvrstitve za izpise, ki jih pripravljamo in 

izpisujemo na osnovi podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga. V prvem stolpcu 

je izpisano ime razvrstitve, v drugem stolpcu je njen opis, v tretjem stolpcu so 

naštete vrste gradiva s pogoji za razvrščanje, v četrtem stolpcu pa so našteti 

izpisi, v katerih se ta razvrstitev upošteva.  

 

Tabela A.3-1: Razvrstitve za segment COBISS3/Zaloga1 

Razvrstitev Opis Vrste gradiva Uporaba 

knjižno gradivo2 

 

vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• knjige in brošure  (1.1)3 –  

996/997g\o=a* 

• standardi (1.5) – 

001c=m, 001b=a, 105b=l in 130a 

ne obstaja 

• knjige in brošure  (1.1) –  

001c=m, 001b=a in 001t=2.01, 

2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 

2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.25, 2.30, 

2.31 ali 2.32  

ali 

001c=m, 001b=a, 001t= prazen in 

130a ne obstaja  

• disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

001c=m, 001b=a, 001t=2.08, 2.09, 

2.10, 2.11, 2.12 ali 2.13 in 130a ne 

obstaja  

• serijske publikacije in integrirni 

viri (1.3) –  

001c=s, 001b=a in 130a ne obstaja 

ali  

001c=i in 110a=e ali z 

• patenti (1.4) –  

001c=m, 001b=a, 001t=2.23 ali 

2.24 in 130a ne obstaja 

• drugo knjižno gradivo (1.6) –  

001c=m, 001b=a in 130a ne 

obstaja  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, 

Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 

neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih2 

vrste neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 
• audiovizualno gradivo (2.1) – 

996/997g\o=g*, i*, j*, m*          

Z-STA-01, Z-STA-02, Z-STA-03, 

Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, 

                                                      
1 Na razvrščanje gradiva vpliva podatek v podpolju 001t, kamor se vpisuje tipologija od leta 1996 dalje. Pred tem 

se je tipologija vnašala v podpolje 105i, ki pa ni med pogoji za razvrščanje gradiva. 
 
2 Če je oznaka fizične oblike določena v polju 996/997, se enota gradiva razvrsti v ustrezno vrsto knjižnega gradiva 

ali neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih glede na vrednost v podpolju g\o; pri enoti gradiva, kjer oznaka fizične 

oblike v polju 996/997 ni določena, se pri razvrščanju upoštevajo bibliografski podatki. 
 
3 Če je v polju 996/997 vnesena oznaka fizične oblike g\o=a*, se enota gradiva razvrsti med knjige in brošure.  

Če je oznaka fizične oblike knjižnega gradiva določena le na nivoju bibliografskega opisa, se gradivo razvrsti glede 

na pogoje za razvrščanje knjižnega gradiva na osnovi bibliografskih podatkov. 
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po navodilih NUK oziroma 

001b=g, i, j ali m 

• elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih (2.2) –  

996/997g\o=la, lb, lc, ld, le, lf, lg, 

lh, lj                             

oziroma 

001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, 

j ali z 

• drugo neknjižno gradivo (2.3) – 

996/997g\o=b*, c*, d*, e* ,f* ,k*, 

r*      

oziroma 

001c=c  

ali  

001b=b, c, d, e, f, k ali r  

ali 

130a=a, b, c, d, e, f, g, h ali z  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 

elektronski viri, 

dostopni na daljavo 

vrste elektronskih virov, 

dostopnih na daljavo, 

razvrščenih po navodilih 

NUK 

• e-knjige: diplomske, magistrske in 

specialistične naloge ter 

disertacije s celimi besedili (3.1) –  

001b=l, 001t=2.08, 2.09, 2.10, 

2.11, 2.12 ali 2.13, 135b=i in 856u 

ali 856g ni prazno 

• druge e-knjige (3.2) –  

001c=m, 001b=l, 135b=i in 856u 

ali 856g ni prazno  

• naročene podatkovne zbirke (3.3) 

– 110a=f in 856u ali 856g ni 

prazno 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-05 

serijske publikacije 

po vrsti 

vrste serijskih publikacij, 

razvrščenih po navodilih 

NUK  

• elektronski časopisi (4.6) –  

001b=l, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>                   

• časopisi, časniki (4.1) –  

110a=a, c ali y, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica>                   

• druge serijske publikacije (4.2) – 

110a=e, g ali z, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica>                

• skupaj – zbirni podatki                                      

Z-STA-04 

serijske publikacije 

po obliki 

vrste serijskih publikacij po 

obliki, razvrščenih po 

navodilih NUK 

• v neelektronski obliki (4.3) –  

001c=s ali i, 001b=a, c, e, g, i, j ali 

k, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>     

• v elektronski obliki (4.4) –  
001c=s ali i, 001b=l, 998e=o in 

998b=<domača knjižnica> 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-04, Z-STA-24 

neknjižno gradivo 

(SURS) 

vrste neknjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

SURS 

• kartografsko gradivo (6.1) – 

001b=e  

• slikovno gradivo (6.2) – 001b=k  

• mikrooblike (6.3) – 001b=a ali b,  

106g=g in 130a vsebuje podatek 

• rokopisno gradivo (6.4) – 001b=b,  

d ali f 

• avdio gradivo (6.5) – 001b=i ali j 

• glasbeni tisk (6.6) – 001b=c 

• projicirno gradivo (6.7) – 001b=g  

in 115a=b 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 
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• video posnetki in filmi (6.8) – 

001b=g in 115a=a ali c 

• računalniško gradivo (6.9) – 

001b=l in 135b=a, b, c, d, e, f, g, h, 

j ali z 

• drugo gradivo (6.11) – 001b=m ali 

r ali 001c=c 

• skupaj – zbirni podatki 

knjižno in neknjižno 

gradivo 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjižno gradivo – vrsta gradiva: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

• neknjižno gradivo – vrsta gradiva: 

2.1, 2.2, 2.3  

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30, Z-STA-31 

knjige ter serijske 

publikacije in 

integrirni viri 

(dinamična) 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

• serijske publikacije, integrirni viri 

– vrsta gradiva: 1.3  

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

 

knjige, serijske 

publikacije in 

integrirni viri ter 

neknjižno gradivo 

(statična) 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

• serijske publikacije, integrirni viri 

– vrsta gradiva: 1.3  

• neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih – vrsta gradiva: 2.1, 2.2, 

2.3  

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-101, Z-STA-201 

način_nabave_1 

(statistična) 
način nabave gradiva 

• nakup  

• zamena 

• dar 

• obvezni izvod 

• stari fond 

• lastna izdaja 

• kotizacija 

• subvencija 

• članstvo 

• obvezni izvod ustanove 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-205 

način_nabave_2 

(dinamična) 
način nabave gradiva 

• nakup  

• zamena 

• dar 

• obvezni izvod 

• stari fond 

• lastna izdaja 

• kotizacija 

• subvencija 

• članstvo 

• obvezni izvod ustanove 

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-02, Z-STA-04, Z-STA-22, 

Z-STA-24 

jezik_1 (dinamična; 

slovenski/tuji) 
glede na podatek v 101a 

• slovenski  

• tuji 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23, 

Z-STA-24 
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jezik_2 (dinamična) glede na podatek v 101a 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

jezik_3 (statična; 

domači/tuji) 

glede na to, kateri jezik je za 

knjižnico določen kot domači 

jezik 

• domači 

• tuji 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-208 

jezik_4 (statična; 

slovenski/tuji) 
glede na podatek v 101a 

• slovenski 

• drugo – tuji  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-207 

namembnost_1 

(dinamična; 

odrasli/otroci glede 

na 100e) 

glede na podatek v 100e 

• odrasli – 100e=k ali m ali v 100e 

ni podatka  

• otroci – 100e=a, b, c, d ali e 

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30, Z-STA-31 

namembnost_2 

(statična; 

odrasli/otroci glede 

na 100e) 

glede na podatek v 100e 

• odrasli – 100e=k, m ali u 

• otroci – 100e=a, b, c, d ali e 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-202 

namembnost_3 

(statična; 

stroka/leposlovje 

glede na 100e) 

glede na podatek v 100e 

• stroka – 100e=a ali k 

• otroci – 100e=b, c, d, e, m ali u 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-203 

namembnost_4 

(dinamična) 
glede na podatek v 100e 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

E-STA-L03 

UDK 675s_1 

(statična) 
glede na podatek v 675s 

• 0 – (0, 004, 005, 02) Splošno 

• 1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. 

Psihologija 

• 2 – Verstvo. Mitologije 

• 3 – (3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39) Družbene vede 

• 5 – (5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59) Naravoslovne vede 

• 6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/, 67, 

68, 69) Uporabne vede 

• 7 – (7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79) Umetnost. Arhitektura. 

Glasba. Fotografija. Šport 

• 81 – Jezikoslovje. Lingvistika 

• 82.0 – (82.0, 82(091)) Literarna 

teorija. Literarna zgodovina 

• 82  – (82, 398-L) Književnost 

• 9  – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

drugo – drugo gradivo 

• brez vrednosti – gradivo brez 675s 

• vse – skupaj 

Z-STA-204 

UDK 675s_2 

(dinamična) 
glede na podatek v 675s 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

UDK 675s_3 

(dinamična; 

leposlovje in 

neleposlovje) 

glede na podatek v 675s 

• neleposlovje – 675s=0*, 1*, 2*, 

3*, 5*, 6*, 7*, 8, 80*, 81*, 

82(091), 82.0 ali 9* (zvezdica je 

uporabljena za krajšanje)  

Z-STA-30, Z-STA-31 
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• drugo (leposlovje) – v 675s je 

vrstilec preostalih vrednosti iz 

skupine 8, ki ne sodijo pod 

neleposlovje 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

podlokacija_1 

(statična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• K – knjižnica 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-101, Z-STA-201, Z-STA-

202, Z-STA-203, Z-STA-204, Z-

STA-205, Z-STA-207, Z-STA-

208 

podlokacija_2 

(dinamična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

financer_1  

(statična) 
financer iz podpolja 996/9974 

• MK – Ministrstvo za kulturo 

• OBC – Občina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

financer_2 

(dinamična) 
financer iz podpolja 996/9974  

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-206 
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E STATISTIKE 

V dodatku so opisani izpisi o statističnih podatkih knjižnične zaloge, ki jih 

pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi.  

Oblika izpisa je vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z 

vnosom posameznih parametrov ali iskalne zahteve ob pripravi izpisa.  

Glede na to, kako jih lahko uporabljamo, so definicije izpisov razdeljene v dve 

veliki skupini. To sta: 

•   Statistike  

V tej skupini so statistike, pri katerih se lahko uporabi le razvrstitev iz 

definicije izpisa. 

•   Statistike (uporabniške razvrstitve)  

V tej skupini statistik lahko ob pripravi izpisa izberemo razvrstitev, ki 

jo želimo uporabiti v izpisu statistike. 

V obeh skupinah je še skupina Iz arhivske datoteke za pripravo in izpis 

statistik za daljše časovno obdobje oziroma za večji obseg knjižničnega 

gradiva. Pred njihovo pripravo moramo v segmentu COBISS3/Zaloga 

pripraviti ustrezne podatke (gl. pogl. 15).    

Statistike pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Polje 996/997 ter 

povezanih razredih Gradivo in Bibliografski zapis. 

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake 

segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA) in zaporedne 

številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom 

"-". Ime je enodelno in pojasnjuje namen izpisa.  

Seznam razvrstitev za statistike, ki jih pripravljamo in izpisujemo na osnovi 

podatkov v segmentu COBISS3/Zaloga, je v dodatku A.3. 
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapah: 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike / Iz arhivske 

datoteke 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Iz arhivske datoteke 

 

V mapi Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami: 

• Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

• Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik) 

• Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

• Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik) 

• 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 domačih in tujih publikacij 

• Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku enote 

• Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih 

• Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote, ločeno po podlokacijah 

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

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

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

• Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske knjižnice) 

• Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici  

• Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti 

 

V mapi Statistike / Iz arhivske datoteke je možno izbirati med naslednjimi 

statistikami: 

• Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

• Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

• Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 
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• Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

 

V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med 

naslednjimi statistikami: 

• Z-STA-101: Zbirka po podlokacijah/vrsti gradiva 

• Z-STA-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva 

• Z-STA-202: Po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-203: Po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje) 

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

• Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave 

• Z-STA-206: Po financerjih 

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

• Z-STA-208: Po podlokacijah/jezikih (domači/tuji) 

 

V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke je možno 

izbirati med naslednjimi statistikami: 

• Z-STA-101: Zbirka po podlokacijah/vrsti gradiva 

• Z-STA-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva 

• Z-STA-202: Po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-203: Po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje) 

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

• Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave 

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 
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E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

E.2.1 Statistika Z-STA-01  

Pri pripravi statistike Z-STA-01 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 Statistiki Z-STA-02 in Z-STA-02 (iskalnik) 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-02 lahko poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi statistike določimo naslednje 

parametre poizvedbe: 

• "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. 

• "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.  

 

Pri pripravi statistike Z-STA-02 lahko določimo naslednji parameter izpisa: 

• "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. 

E.2.3 Statistiki Z-STA-03 in Z-STA-03 (iskalnik) 

Podatke za pripravo statistike Z-STA-03 lahko poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997 ali pa pri pripravi statistike določimo naslednje 

parametre poizvedbe: 

• "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.  
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• "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.  

 

Pri pripravi statistike Z-STA-03 lahko določimo naslednji parameter izpisa: 

• "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. 

• "Oznaka ustanove - sigla (b)" 

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

določeni ustanovi. 

• "Leto dotoka" 

Podatek je obvezen. Vpišemo leto datuma inventarizacije, 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. 
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E.2.6 Statistike Z-STA-06, Z-STA-07 in  

Z-STA-09 

Pri pripravi statistik Z-STA-06, Z-STA-07 in Z-STA-09 določimo naslednje 

parametre: 

• "Datum inventarizacije (o)" 

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 vrednost 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. Če želimo v naslovu izpisati 

komentar, ga vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisa. 
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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" 

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" 
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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)" 

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

dodatni komentar. 

E.2.12 Statistiki Z-STA-30 in Z-STA-31 

Podatke za pripravo statistik Z-STA-30 in Z-STA-31 poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. Če želimo v naslovu izpisati komentar, ga 

vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. 

E.2.13 Statistika Z-STA-101 v skupinah Statistike 

(uporabniške razvrstitve) in Statistike 

(uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske 

datoteke 

Pri pripravi statistike lahko določimo enake parametre, kot pri statistiki Z-STA-

01, dodatno pa še: 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitev, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o zalogi razvrščamo po dveh lastnostih (podlokaciji in vrsti 

gradiva), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po 

podlokaciji in po vrsti gradiva). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

v statistiki. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri 

povezavi do razvrstitve po podlokaciji lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po podlokacijah, ne moremo pa npr. izbrati 

razvrstitve po jeziku). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji 

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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E.2.14 Statistike od Z-STA-201 do Z-STA-208 v 

skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) 

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 

996/997. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

• "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. Če pripravljamo statistiko prirasta, lahko vpišemo 

npr. PRIRAST, če pripravljamo statistiko odpisa, pa lahko vpišemo npr. 

ODPIS. 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitev, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o zalogi razvrščamo po dveh lastnostih (podlokaciji in načinu 

nabave), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po 

podlokaciji in po načinu nabave). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

v statistiki. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri 

povezavi do razvrstitve po načinu nabave lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po načinih nabave, ne moremo pa npr. izbrati 

razvrstitve po jeziku). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji 

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 

Pri statistiki Z-STA-107: Po financerjih se odpreta dve povezavi do 

razvrstitve po financerju. Prva povezava določa način razvrščanja 

podatkov o zalogi v domači valuti, druga povezava pa način 

razvrščanja podatkov o zalogi v stari domači valuti. 
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E.2.15 Statistike od Z-STA-201 do Z-STA-207 v 

skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / 

Iz arhivske datoteke 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov: 

• "Datum inventarizacije (o)" 

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

določeno obdobje inventarizacije gradiva.  

• "Inventarna številka obstaja" 

Podatek je neobvezen in ga določimo, če želimo pripraviti statistiko 

samo inventariziranega gradiva ali gradiva, ki nima določene 

inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka obstaja. 

• "Status (q)" 

Podatek je neobvezen in ga izberemo, če želimo pripraviti statistiko 

gradiva z določenim statusom, npr. za statistiko odpisanega gradiva 

izberemo status 9 – odpisano. Iz šifranta lahko izberemo več vrednosti. 

• "Datum statusa" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti statistiko 

gradiva z določenim statusom za izbrano obdobje. 

• "Podlokacija" 

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

določeno podlokacijo. Iz šifranta lahko izberemo več vrednosti. 

• "Interna oznaka" 

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

določeno interno oznaki. Iz šifranta lahko izberemo več vrednosti. 

• "Območje inventarnih številk" 

Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo pripraviti statistiko 

samo za 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. Če pripravljamo statistiko prirasta, lahko vpišemo 

npr. PRIRAST, če pripravljamo statistiko odpisa, pa lahko vpišemo npr. 

ODPIS. 

• "Povezava do razvrstitve" 
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Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitev, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o zalogi razvrščamo po dveh lastnostih (podlokaciji in načinu 

nabave), bosta na razpolago povezavi do teh dveh razvrstitev (po 

podlokaciji in po načinu nabave). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

v statistiki. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri 

povezavi do razvrstitve po načinu nabave lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po načinih nabave, ne moremo pa npr. izbrati 

razvrstitve po jeziku). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji 

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 

Pri statistiki Z-STA-107: Po financerjih se odpreta dve povezavi do 

razvrstitve po financerju. Prva povezava določa način razvrščanja 

podatkov o zalogi v domači valuti, druga povezava pa način 

razvrščanja podatkov o zalogi v stari domači valuti. 
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E.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV  

E.3.1 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali 

enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in tudi polja 996/997 brez datuma 

inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer 

je datum statusa starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", ali 

datum statusa ni vpisan. 

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 so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

• ZBIRKA GRADIVA 

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

naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva na določen dan. 

• GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

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

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je 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 TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

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

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

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

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 
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Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

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 (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so 

prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine ZBIRKA GRADIVA. 

 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.2 Z-STA-02: Prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva in Z-STA-02: Prirast 

knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik) 

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.) 
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Podatki so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

• PRIRAST GRADIVA 

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

naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva v izbranem obdobju inventarizacije. 

• GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

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

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je 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 TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

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

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

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

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI TER 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

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

neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. V tabelah so podatki razvrščeni 
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navpično po vrsti gradiva (gl. dodatek A.3), v okviru vrste gradiva pa po načinu 

nabave (vrednosti iz šifranta v podpolju 996/997v). V zadnji tabeli prvih treh 

skupin so prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine PRIRAST GRADIVA. 

 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.3 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva in Z-STA-03: Odpis knjižnega in 

neknjižnega gradiva (iskalnik) 

Podatki na izpisih so enaki. Statistiki vključujeta podatke o gradivu, ki je bilo 

odpisano znotraj obdobja, vnesenega pri "Datum statusa (t)". 

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 so izpisani v petih skupinah, v vsaki skupini ločeno za knjižno gradivo 

in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih. Skupine so: 

• ODPISANO GRADIVO 

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

število naslovov in izvodov) ne glede na podatke o ceni v poljih 

996/997.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni 

mogoče razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je le-to 

prikazano v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo.  

V zadnji, zbirni tabeli te skupine je prikazano skupno število naslovov 

in izvodov knjižničnega gradiva, ki je bilo odpisano v izbranem 

obdobju. 

• GRADIVO V STARI DOMAČI VALUTI 

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

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je vpisana v 

stari domači valuti.  

Če sta v enem polju 996/997 hkrati vpisani cena v stari domači valuti 
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in cena v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

• GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN TUJIH VALUTAH TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

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

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka. 

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

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek, vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v domači 

valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

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 (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih treh skupin so 

prikazani zbirni podatki skupine. 

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 

na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov. Skupno število je prikazano v 

zbirni tabeli skupine ODPISANO GRADIVO. 

 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.3.4 Z-STA-04: Serijske publikacije 

Statistika vključuje podatke o trenutno naročenih serijskih publikacijah. V 

statistiki so zajete serijske publikacije, ki imajo v polju 998 pri indikatorju 

nabave vpisano vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija.  

Prikazana sta število naslovov trenutno naročenih serijskih publikacij, pri 

katerih je vsaj v enem polju 997 letnica datuma inventarizacije enaka 

izbranemu letu dotoka (stolpec z dotokom), in število naslovov vseh trenutno 

naročenih serijskih publikacij, brez upoštevanja datum inventarizacije v polju 

997 (stolpec vsi). 

Podatki se izpišejo v dveh tabelah: 

• Serijske publikacije po načinu nabave in vrsti 

• Serijske publikacije po obliki 
 

V prvi tabeli so podatki razvrščeni navpično po načinu nabave (vrednosti iz 

šifranta v podpolju 998v), v okviru načina nabave pa po vrsti serijske 

publikacije (časopisi in časniki; elektronski časopisi; druge serijske 

publikacije). Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in za vse vrste gradiva 

skupaj.  

Če so se v izpis razvrstile serijske publikacije, ki jih glede na kriterije 

razvrstitve (gl. dodatek A.3) ni mogoče razvrstiti niti po vrsti niti po obliki, so 

le-te prikazane v ločeni tabeli drugače razporejenega gradiva; v tej tabeli so 

prikazane tudi serijske publikacije, ki sicer ustrezajo kriterijem za razvrščanje 

serijskih publikacij po obliki, ni pa jih mogoče razvrstiti po vrsti. Seznam polj 

996/997 tega gradiva se izpiše na koncu statistike, pred legendo. Prav tako se v 

tabelo drugače razporejenega gradiva razvrstijo tudi trenutno naročene serijske 

publikacije, ki nimajo polja 997. Ker pri zapisu v polju 997 ni podrobnih 

podatkov o zalogi, je vrstica v tabeli prazna.    

Podatki v drugi tabeli so razvrščeni navpično po obliki serijskih publikacij 

(serijske publikacije v neelektronski obliki; serijske publikacije v elektronski 

obliki). Sledijo zbirni podatki za vse oblike serijskih publikacij skupaj. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

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

daljavo 

Statistika vključuje podatke o elektronskih virih, ki so dostopni na daljavo. V 

statistiki je zajeto gradivo, ki ima v polju 856ugz – Elektronska lokacija in 

dostop vsaj en podatek in je bilo inventarizirano znotraj obdobja, vnesenega pri 

"Datum inventarizacije (o)". 

Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi). 
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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 

cena v poljih 996/997 ni vpisana v domači valuti, ampak je 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 TER 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973 

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

cena v poljih 996/997 vpisana v domači in tuji valuti ter pri katerem 

podatek v 996/9973 ni cena ali v 996/9973 ni podatka.  

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

v tuji valuti, se v statistiki upoštevata obe ceni. 

Podatek o številu izvodov, pri katerih je cena v 996/9973 vpisana le v 

tuji valuti ali je v 996/9973 podatek, ki ni cena, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI. Podatek o številu 

izvodov, pri katerih v 996/9973 ni podatka, je prikazan v skupini 

GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

• GRADIVO BREZ CENE V DOMAČI VALUTI  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, pri 

katerem podatek , vpisan v 996/9973, ne predstavlja vrednosti v 

domači valuti.  

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973.   

• GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973  

V tej skupini je prikazano število izvodov knjižničnega gradiva, ki v 

podpolju 996/9973 nimajo podatka. 

Ti izvodi so že zajeti v skupini GRADIVO V DOMAČI VALUTI IN 

TUJIH VALUTAH TER GRADIVO BREZ VPISA V 996/9973. 

 

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 (gl. dodatek A.3). V zadnji tabeli prvih dveh skupin 

so prikazani zbirni podatki skupine.  

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da za vse izvode 

veljajo enaki kriteriji razvrstitve po vrsti gradiva. Zato je število naslovov za 

knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih vedno izračunano 
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na podlagi stanja v bazi, seštevek števila naslovov v posamezni skupini pa ne 

predstavlja vedno skupnega števila naslovov.  

 

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 navpičn o po financerju. 

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

Na koncu statistike se izpiše legenda.  

E.3.9 Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote, 

ločeno po podlokacijah 

Podatki v izpisu so enaki kot v statistiki Z-STA-07: Prirast gradiva po jeziku 

enote (gl. pogl. E.3.7), le da so v tem izpisu podatki prikazani ločeno po 

podlokacijah v signaturi.  

 

Opozorilo: 

Kadar je pri posameznem naslovu več izvodov, ni nujno, da so vsi izvodi na isti 

podlokaciji. Zato je število naslovov na posamezni podlokaciji izračunano na 

podlagi stanja v bazi podatkov, seštevek števila naslovov po podlokacijah pa  

ni vedno enak številu naslovov v statistiki Z-STA-07. 
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E.3.10 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) 

Statistika vključuje podatke o stanju v celotnem obdobje naročenega, 

prispelega in že inventariziranega gradiva, ločeno glede na jezik publikacije. 

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 neslovenskem 

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. 

 

Opozorilo: 

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku.  

 

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):  
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• 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.  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.11 Z-STA-22: Prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) 

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 neslovenskem 

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). 
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Opozorilo: 

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku.  

 

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 
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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.3.12 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva (šolske knjižnice) 

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 neslovenskem 

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. 

 

Opozorilo: 

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku.  

 

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 (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.3.13 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske 

knjižnice) 

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

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

skupni podatki o številu serijskih publikacij, ki so zajete v statistiki (stolpec 

skupaj). 

 

Opozorilo: 

Le če je v prvem podpolju 101a jezik besedila slv – slovenski, so upoštevani 

podatki za gradivo v slovenskem jeziku.  

 

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

Zadnji tabeli sledi legenda. 

E.3.14 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) 
 

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 

spadajo 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-
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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.  

E.3.15 Z-STA-31: Delitev gradiva po 

namembnosti 

Statistika vključuje podatke o leposlovnem in strokovnem gradivu ter knjižnem 

in neknjižnem gradivu glede na namembnost. 

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: 

• 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 neleposlovno gradivo in 

leposlovje, znotraj tega pa po namembnosti. 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 

spadajo pod neleposlovje) 
 

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

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

(drugo), znotraj tega pa po namembnosti. 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. 

Kriterij za delitev po namembnosti 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) 
 

Na koncu statistike se izpiše legenda.  
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E.3.16 Statistike v skupinah Statistike 

(uporabniške razvrstitve) in Statistike 

(uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske 

datoteke 

E.3.16.1 Z-STA-101: Zbirka po podlokacijah/vrsti gradiva  

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je na določen dan v knjižnici. V 

statistiki so zajeta polja 996/997 z datumom inventarizacije, ki je starejši ali 

enak kot datum, vpisan pri "Stanje na dan", in tudi polja 996/997 brez datuma 

inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 996/997 s statusom odpisano, kjer 

je datum statusa starejši ali enak kot datum, vpisan pri "Stanje na dan", ali pa 

datum statusa ni vpisan. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva 

(razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo 

(statična)). 

Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu 

brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega 

gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.2 Z-STA-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vrsti gradiva 

(razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter neknjižno gradivo 

(statična)). 
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Če za posamezno podlokacijo ali vrsto gradiva ni polj 996/997, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve ni mogoče 

razvrstiti po vrsti gradiva, je v statistiki prikazano v stolpcu drugo ali stolpcu 

brez vrednosti. Dodatno je prikazano še v ločeni tabeli drugače razporejenega 

gradiva v obrazcu s podatki o številu izvodov. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.3 Z-STA-202: Po podlokacijah/namembnosti 

(odrasli/otroci) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva 

za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 (statična; odrasli/otroci 

glede na 100e)). 

Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se 

izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.4 Z-STA-203: Po podlokacijah/namembnosti 

(stroka/leposlovje) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po namembnosti gradiva 

za skupini stroka in leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; 

stroka/leposlovje glede na 100e)). 

Če za posamezno podlokacijo ali namembnost gradiva ni polj 996/997, se 

izpiše črtica ("-"). 
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.5 Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po vsebini podpolja 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če za posamezno podlokacijo ali UDK vrstilec ni polj 996/997, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.6 Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po načinu nabave v 

podpolju 996/997v (razvrstitev način nabave_1 (statična)). 

Če za posamezno podlokacijo ali način nabave ni polj 996/997, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.7 Z-STA-206: Po financerjih 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, april 2018 Dodatek E.3-21 

 

Podatki so navpično razporejeni po financerju v podpolju 996/9974 (razvrstitev 

financer_2 (dinamična)).  

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.). 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. 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Če smo pri pripravi statistike izbrali polja 996/997 s podatki o ceni v stari 

domači valuti, se podatki o teh poljih izpišejo v ločeni tabeli Stara domača 

valuta. Tudi v tej tabeli so podatki prikazani v stolpcih naslovi, izvodi, znesek 

in zneski v tujih v. 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. 

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.8 Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po jeziku gradiva glede na 

vsebino podpolja 101a – Jezik besedila, in sicer za slovenski jezik in druge 

jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)). 

Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.9 Z-STA-208: Po podlokacijah/jezikih (domači/tuji) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

drugem pa podatki o številu izvodov, tj. številu polj 996/997. 

Podatki so navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)), vodoravno pa po jezikih, in sicer za 

domači jezik (glede na to, kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot 

domači jezik) in tuje jezike (razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)). 

Če za posamezno podlokacijo ali jezik ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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