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B.4 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

B.4.1 Statistike v skupini Statistike / Izposoja 

gradiva 

B.4.1.1 I-STA-G01: Po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva v izposoji, vodoravno pa po 

mesecih, v katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna 

vrstica ter stolpec za vse vrste gradiva in prikazane mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

– v izposoji, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.2 I-STA-G02: Po vrsti gradiva/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva v izposoji, vodoravno pa za 

vse mesece. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, se 

izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica ter stolpec za vse vrste gradiva in vse 

mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

– v izposoji, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 

(razvrstitev je shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 
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B.4.1.3 I-STA-G03: Po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva glede na tip zapisa v podpolju 

001b – Vrsta zapisa, vodoravno pa za vse mesece. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, se izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica ter 

stolpec za vse vrste gradiva in vse mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo fizična oblika 

_4, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 (razvrstitev je 

shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.4 I-STA-G04: Po vrstilcu UDK 

(osnovni)/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku, 

vpisanem v podpolju 101a – Jezik besedila. Vodoravno so podatki prikazani po 

mesecih, v katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna 

vrstica in stolpec za vse UDK, jezike po uporabljeni razvrstitvi in mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.5 I-STA-G05: Po vrstilcu UDK 

(osnovni)/jeziku/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku. 

Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, se 

izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica in stolpec za vse UDK, jezike po 

uporabljeni razvrstitvi in mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 (razvrstitev je 
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shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). Po jezikih so 

podatki razvrščeni v domači jezik (glede na sistem COBISS – npr. v 

COBISS.SI je domači jezik slovenski jezik) in druge jezike (vsi jeziki, različni 

od jezika, ki je v posameznem sistemu določen kot domači jezik). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.6 I-STA-G06: Po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/kategoriji člana (šolske knjižnice) 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva glede na fizično obliko, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita zbirna vrstica ter stolpec za vse 

vrste gradiva in vse kategorije članov.  

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

v izposoji – šifrantni tip, za razvrstitev po kategorijah članov pa z razvrstitvijo 

kategorija_člana_2. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.7 I-STA-G07: Po oddelku šole/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po oddelku/letniku šole, ki je bil vpisan pri 

članu v atributu "Oddelek/letnik šole", ko so bile evidentirane transakcije, 

vključene v izpis. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile 

transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena 

transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna vrstica ter stolpec za 

vse oddelke šole in vse mesece.  

Po oddelkih so podatki razvrščeni glede na vse različne oddelke/letnike šole, ki 

so evidentirani pri izbranih transakcijah, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z 

razvrstitvijo aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.8 I-STA-G08: Po vrstilcu UDK 

(podrobni)/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 
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Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku. 

Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, stolpec 

za ta mesec ni prikazan. Sledijo zbirne vrstice in stolpec za vse UDK, jezike po 

uporabljeni razvrstitvi in mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK 675s_3 

(dinamično), za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. Po jezikih so podatki razvrščeni v domači jezik (glede na 

sistem COBISS – npr. v COBISS.SI je domači jezik slovenski jezik) in druge 

jezike (vsi jeziki, različni od jezika, ki je v posameznem sistemu določen kot 

domači jezik). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.9 I-STA-G09: Po vrstilcu UDK 

(podrobni)/namembnosti/jezikih/aktivnih 

mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)), nato po 

namembnosti in nato po jeziku. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v 

katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena 

nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledijo zbirne vrstice in 

stolpec skupaj. 

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po namembnosti z razvrstitvijo namembnost_1 (odrasli/otroci), po 

jeziku z razvrstitvijo jezik_2 (dinamično), po mesecih z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.10 I-STA-G10: Po razmerju gradiva/kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje.  

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni glede na UDK v podpolju 675s 

– Statistika na leposlovje in neleposlovje, vodoravno pa po kategoriji članov v 

starostne skupine mladi, odrasli in drugi. Sledita stolpec in vrstica z zbirnimi 

podatki. 
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Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_4_nizovni 

(razmerje nel.-leposl.), po starostnih skupinah pa po razvrstitvi kategorija 

člana_4 (mladi/odrasli/drugo). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.11 I-STA-G11: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. Namenjen je knjižnicam z oddelkom potujoče knjižnice. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni glede po postajališčih 

bibliobusa in nato po kategorijah članov v starostne skupine mladi, odrasli in 

drugi. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, stolpec 

za ta mesec ni prikazan. Sledijo vrstice in stolpec z zbirnimi podatki. 

Podatki so razvrščeni po postajališčih bibliobusa, kjer so bile izvedene izbrane 

transakcije. Po starostnih skupinah so podatki razvrščeni na osnovi razvrstitve 

kategorija člana_4 (mladi/odrasli/drugo), po mesecih pa po razvrstitvi 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.12 I-STA-G12: Po financerju/gradivu/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni po financerjih in nato glede na 

UDK v podpolju 675s – Statistika na leposlovje in neleposlovje. Vodoravno so 

podatki prikazani po starostnih skupinah članov (glede na kategorijo članov). 

Sledijo vrstice in stolpec z zbirnimi podatki. 

Po financerjih so podatki razvrščeni po vseh različnih financerjih gradiva, 

vpisanih v podpolju 99X 4 – financer. Kriteriji za razvrstitev po UDK so 

določeni z razvrstitvijo UDK_4_nizovni (razmerje nel.–leposl.), po starostnih 

skupinah pa po razvrstitvi kategorija člana_4 (mladi/odrasli/drugo). 
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B.4.2 Statistike v skupini Statistike / Transakcije 

B.4.2.1 I-STA-T01: Po kategoriji člana/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni po kategorijah članov, 

vodoravno pa po mesecih. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

Za razvrstitev po kategorijah članov je uporabljena razvrstitev 

kategorija_člana_7 (dinamična), za prikaz po mesecih je uporabljena 

razvrstitev aktivni_meseci.  

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.2.2 I-STA-T02: Po kategoriji člana/dnevih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno 

pa po posameznih dnevih (datumih) izbranega obdobja. Sledita vrstica in 

stolpec z zbirnimi podatki. 

Za razvrstitev po kategorijah članov je uporabljena razvrstitev 

kategorija_člana_7 (dinamična). Po dnevih so podatki prikazani datumsko, za 

vse datume, ko so bile izbrane transakcije v izbranem obdobju evidentirane. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.2.3 I-STA-T03: Po občini/kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje.  

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi 

podatki. 

Za razvrstitev po kategorijah članov je uporabljena razvrstitev 

kategorija_člana_7 (dinamična), za razvrstitev po občini je uporabljena 

razvrstitev občina_1 (dinamična).  

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 
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B.4.3 Statistike v skupini Statistike / Izračun 

števila obiskov 

B.4.3.1 I-STA-OT01: Po kategoriji člana/mesecih 

(transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. Transakcije, ki 

jih želimo upoštevati pri izračunu števila obiskov, določimo na zavihku 

Parametri izpisa.  

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno pa po 

mesecih. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. Če za kateri mesec obisk 

članov ni bil evidentiran, se stolpec za ta mesec ne izpiše. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni po razvrstitvi kategorija člana_7 

(dinamična), za prikaz po mesecih je uporabljena razvrstitev aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.2 I-STA-OT02: Po kategoriji člana/dnevih 

(transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno pa po 

posameznih dnevih (datumih) izbranega obdobja. Sledita vrstica in stolpec z 

zbirnimi podatki. Če za kateri dan obisk članov ni bil evidentiran, se stolpec za 

ta dan (datum) ne izpiše. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična). Po dnevih so podatki prikazani datumsko, za vse datume, ko je bil 

evidentiran obisk članov. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.3 I-STA-OT03: Po oddelku šole/mesecih 

(transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju.  

Podatki so navpično prikazani po oddelku/letniku šole, ki je vpisan pri članu v 

atributu "Oddelek/letnik", vodoravno pa po mesecih, v katerih so bili 

evidentirani obiski. Če v katerem od mesecev ni bilo obiska, stolpec za ta 

mesec ni prikazan. Zbirni podatki so prikazani v vrstici vse in stolpcu skupaj. 

Po oddelkih so podatki prikazani na osnovi razvrstitve Oddelek/letnik šole 

(dinamična), za prikaz po mesecih je uporabljena razvrstitev aktivni_meseci. 
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Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.4 I-STA-OT04: Po oddelku šole/dnevih 

(transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju.  

Navpično so podatki na osnovi razvrstitve Oddelek/letnik šole (dinamična). Po 

dnevih so podatki prikazani datumsko, za vse dneve, ko so bile izbrane 

transakcije v izbranem obdobju evidentirane. Sledita vrstica in stolpec z 

zbirnimi podatki. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.5 I-STA-OT05: Po občini/kategoriji člana 

(transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi 

podatki.  

Po občinah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev občina_1 (dinamična), za 

prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.6 I-STA-OT06: Po postajališčih 

bibliobusa/kategoriji člana (transakcije) 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po postajališčih, vodoravno po 

kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki.  

Podatki so po postajališčih prikazani na osnovi razvrstitve postajališče 

bibliobusa_2 (dinamična), za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev 

kategorija člana_7 (dinamična),  

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.7 I-STA-OT07: Po urah/dnevih (transakcije) 
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Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po urah, vodoravno pa po dnevih 

izbranega obdobja. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

Po urah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev po urah_1 (dinamična). Po 

dnevih so podatki prikazani datumsko, za vse datume, ko je bil evidentiran 

obisk. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.4 Statistike v skupini Statistike / Aktivni 

člani 

Pravila za izračun števila aktivnih članov so opisana v dokumentu Izračun 

števila obiskov in aktivnih članov, ki je objavljen na portalu Izobraževanje pri 

priročniku COBISS3/Izposoja. 

B.4.4.1 I-STA-A01: Po kategoriji člana (šolske knjižnice) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov. Zbirni podatki so 

prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_3, kjer so 

podatki o članih razvrščeni v skupine učenci ali dijaki, študenti in drugi. 

B.4.4.2 I-STA-A02: Po kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki po kategorijah članov so prikazani navpično po razvrstitvi kategorija 

člana_9. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.4.3 I-STA-A03: Po občini / kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, vodoravno pa 

po kategorijah članov. 

V statistiki so podatki navpično prikazani le za tiste občine (razvrstitev 

občina_3 (dinamično; brez drugo)), vodoravno pa za tiste kategorije članov 

http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Dopolnitve/Izračun_števila_obiskov.pdf
http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Dopolnitve/Izračun_števila_obiskov.pdf
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(razvrstitev kategorija člana_8 (dinamična)), pri katerih so bili evidentirani 

obiski. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

B.4.4.4 I-STA-A04: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po postajališčih potujoče knjižnice, vodoravno 

pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

V statistiki so podatki navpično prikazani le za tista postajališča, kjer je bil 

evidentiran obisk člana. Podatki po kategorijah članov so prikazani po 

razvrstitvi kategorija člana_10 (dinamična)).  

B.4.5 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Člani 

B.4.5.1 I-STA-C01: Po kategorijah članov in I-STA-C31: 

Po kategorijah članov (baza članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 

(statična; vse kategorije)). Če v posamezni kategoriji ni aktivnih članov, se pri 

tej kategoriji izpiše črtica ("-"). Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

V statistiki I-STA-C01 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C31 pa iz baze članov. 

B.4.5.2 I-STA-C02: Po kategorijah članov/spolu in          

I-STA-C32: Po kategorijah članov/spolu (baza 

članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija 

člana_5 (statična; vse kategorije), v stolpcih pa po spolu (razvrstitev spol_1 

(statična)). Če v posamezni kategoriji za posamezni spol ni aktivnih članov, se 

pri tej kategoriji izpiše črtica ("-"). Zbirni podatki so prikazani v vrstici in 

stolpcu skupaj. 
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V statistiki I-STA-C02 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C32 pa iz baze članov. 

B.4.5.3 I-STA-C03: Po občinah/kategorijah članov in      

I-STA-C33: Po občinah/kategorijah članov (baza 

članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so prikazani navpično za vse občine stalnega prebivališča (razvrstitev 

občina_2 (statična; vse občine)), v stolpcih pa za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). Če v posamezni 

občini za posamezno kategorijo ni aktivnih članov, se izpiše črtica ("-"). Zbirni 

podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po občini je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  

V statistiki I-STA-C03 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C33 pa iz baze članov. 

B.4.5.4 I-STA-C04: Po postajališčih bibliobusa (pri 

članu)/kategorijah članov in I-STA-C34: Po 

postajališčih bibliobusa/kategorijah članov (baza 

članov) 

Izpis je namenjen knjižnicam s potujočo knjižnico. Prikazuje podatke o številu 

aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za vsa postajališča bibliobusa (razvrstitev 

postajališče bibliobusa_1 (statična)), v stolpcih pa za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). Če na postajališču za 

posamezno kategorijo ni bilo aktivnih članov, se izpiše črtica ("-"). Zbirni 

podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih je treba za to statistiko pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo postajališča svoje 

knjižnice.  

V statistiki I-STA-C04 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C34 pa iz baze članov. Podatek o postajališču bibliobusa se v 

obeh statistikah črpa iz baze članov. 

B.4.5.5 I-STA-C05: Po oddelkih/kategorijah članov in I-

STA-C35: Po oddelkih/kategorijah članov (baza 

članov) 
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Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična), v stolpcih pa po kategorijah članov (razvrstitev kategorija 

člana_7 (dinamična)). Podatki so prikazani le za oddelke in tiste kategorije 

članov, kjer so bili člani aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu 

skupaj. 

V statistiki I-STA-C05 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C35 pa iz baze članov. 

B.4.5.6 I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah 

članov/starosti in I-STA-C06: Po 

oddelkih/kategorijah članov/starosti (baza 

članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična), nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih skupinah, 

oblikovanih glede na starost članov (razvrstitev starost člana_1 (statična; 

otroci/odrasli glede na leto rojstva)). 

Podatki so prikazani le za oddelke in tiste kategorije članov, kjer so bili člani 

aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

V statistiki I-STA-C06 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C36 pa iz baze članov. 

B.4.5.7 I-STA-C07: Po oddelkih/kategorijah 

članov/mesecih in I-STA-C37: Po 

oddelkih/kategorijah članov/mesecih (baza 

članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična) in nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih mesecih 

(razvrstitev meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Podatki so prikazani le za tiste oddelke in tiste kategorije članov, kjer so bili 

člani aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

V statistiki I-STA-C07 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C37 pa iz baze članov. 

B.4.5.8 I-STA-C08: Po oddelkih/spolu/starosti 
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Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za vse oddelke knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična) in nato po spolu (razvrstitev spol_1 (statična)). Vodoravno so 

podatki prikazani po starostnih skupinah, oblikovanih glede na starost članov 

(razvrstitev starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede na leto rojstva)). Če 

v oddelku za posamezen spol in starostno skupino ni bilo aktivnih članov, se 

izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kjer vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.5.9 I-STA-C09: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov 

in I-STA-C39: Po oddelkih/spolu/kategorijah 

članov (baza članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za oddelke knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), kjer so bili aktivni člani, in nato po spolu (razvrstitev spol_1 

(statična)). Vodoravno so podatki prikazani za tiste kategorije, kjer so bili 

aktivni člani (razvrstitev kategorija člana_7 (dinamična)).  

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

V statistiki I-STA-C09 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C39 pa iz baze članov. 

B.4.5.10 I-STA-C10: Po oddelkih/občinah/kategorijah 

članov in I-STA-C40: Po 

oddelkih/občinah/kategorijah članov (baza 

članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)) in občinah stalnega prebivališča članov (razvrstitev 

občina_1(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_7 (dinamična)). Podatki so prikazani le za 

oddelke, občine in kategorije, kjer so bili člani aktivni. 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

V statistiki I-STA-C10 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C40 pa iz baze članov. 
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B.4.5.11 I-STA-C11: Po občinah postajališča/postajališčih 

bibliobusa (pri članu)/kategorijah članov in        

I-STA-C41: Po občinah postajališča/postajališčih 

bibliobusa/kategorijah članov (baza članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. Namenjen je knjižnicam, ki 

imajo tudi bibliobus. 

Podatki so prikazani navpično po občinah, v katerih so postajališča bibliobusa 

(razvrstitev občina postajališča_2 (dinamična)) in postajališču, ki je vpisano 

pri članu (razvrstitev postajališče bibliobusa_2 (dinamična)). Vodoravno so 

podatki prikazani po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 

(statična; vse kategorije)). Podatki so prikazani le za tista postajališča 

bibliobusa, kjer so bili člani aktivni. 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

V statistiki I-STA-C11 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C41 pa iz baze članov. Podatek o postajališču bibliobusa se v 

obeh statistikah črpa iz baze članov. 

B.4.5.12 I-STA-C12: Po univerzi/kategoriji članov/zavodu 

v eVŠ in I-STA-C42: Po univerzi/kategoriji 

članov/zavodu v eVŠ (baza članov) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov.  

Podatki so prikazani navpično po univerzi (razvrstitev univerza (dinamično), 

zatem po kategoriji članov (razvrstitev kategorija člana_8 (dinamična) in po 

visokošolskem zavodu (razvrstitev zavod v eVŠ (dinamično). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

V statistiki I-STA-C12 se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek, v 

statistiki I-STA-C42 pa iz baze članov. 

B.4.6 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Izračun števila obiskov 

B.4.6.1 I-STA-O10: Po urah/dnevih v tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)), vodoravno za vse dni v tednu (razvrstitev dan v tednu_1 (statična; 

vsi dnevi)). Če v posamezni uri in dnevu v tednu ni bilo evidentiranih obiskov, 

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

B.4.6.2 I-STA-O11: Po dnevih v mesecu/urah 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju.  

Podatki so navpično prikazani po dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)), vodoravno za vse ure v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)). Če v posamezni uri in dnevu v tednu ni bilo evidentiranih obiskov, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.3 I-STA-O12: Po kategorijah članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, združenih v skupine 

mladi, odrasli in drugi (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; 

mladina/odrasli/drugi)), vodoravno pa po vseh mesecih (razvrstitev po 

meseci_1 (statična)). Če za posamezno skupino v katerem od mesecev ni bilo 

evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.4 I-STA-O13: Po oddelkih/kategorijah 

članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). Vodoravno so podatki prikazani po vseh mesecih (razvrstitev po 

meseci_1 (statična)). Če v posameznem oddelku in kategoriji članov v katerem 

od mesecev ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kjer vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.5 I-STA-O14: Po oddelkih/mesecih/spolu/starosti 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)), 

nato mesecih (razvrstitev mesec_1 (statična; vsi meseci)) in nato še po spolu 

(razvrstitev spol_1 (statična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih 

skupinah članov (razvrstitev starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede na 
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leto rojstva)). Če v posameznem oddelku, mesecu, spolu ali starostni skupini ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.6 I-STA-O15: Po 

oddelkih/mesecih/občinah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), nato po mesecih (razvrstitev mesec_1 (statična; vsi meseci)) in 

nato še po občini stalnega prebivališča (razvrstitev občina_1 (statična)). 

Vodoravno so podatki prikazani po starostnih skupinah članov (razvrstitev 

kategorija člana_5_1 (statična; vse kategorije)). Podatki so prikazani le za tiste 

oddelke, v katerih je bil evidentiran obisk. Če v oddelku z obiski v nekem 

mesecu, občini ali kategoriji članov ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše 

črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve občina_1 (statična), kjer vključimo občine, ki so 

aktualne na področju delovanja knjižnice. 

B.4.6.7 I-STA-O16: Po oddelkih/mesecih/kategorijah 

članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)), 

nato po vseh mesecih (razvrstitev po meseci_1 (statična)). Vodoravno so 

podatki prikazani po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 

(statična; vse kategorije)). Če v posameznem oddelku ali mesecu za katero od 

kategorij članov ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.8 I-STA-O17: Po oddelkih/urah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po vseh urah (razvrstitev po urah_2 (statična)). Vodoravno so podatki 

prikazani po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). Če v posameznem oddelku ali uri za katero od kategorij članov ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.9 I-STA-O18: Po oddelkih/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po vseh urah (razvrstitev po urah_2 (statična)). Vodoravno so podatki 

prikazani po vseh dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi 

dnevi)). Če v posameznem oddelku ali uri v katerem od dnevov v mesecu ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.10 I-STA-O19: Po oddelkih/mesecih/oddelkih vpisa 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična)) in nato po posameznih mesecih (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). Vodoravno so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev 

oddelek_1 (statična)). Če v posameznem oddelku ali mesecu za člane v 

katerem od oddelkov vpisa ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.11 I-STA-O20: Po postajališčih/kategorijah 

članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po postajališčih bibliobusa (razvrstitev 

postajališče bibliobusa_1 (statična)) in nato po skupinah članov mladi, odrasli 

in drugi (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; mladina/odrasli/drugi)). 

Vodoravno so podatki prikazani po vseh mesecih (razvrstitev po meseci_1 

(statična)). Če za posamezno postajališče in skupino članov v katerem od 

mesecev ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je treba za to statistiko obvezno 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve postajališče bibliobusa_1 

(statična), kjer definiramo postajališča svoje knjižnice.  

B.4.7 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Transakcije 

B.4.7.1 I-STA-T10: Po namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je po namembnosti gradiva razvrščeno v kategorijo O (tisk za 

odrasle), kategorijo M (tisk za mladino) in kategorijo drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)). Če za posamezno 

namembnost ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.7.2 I-STA-T11: Po namembnosti/jezikih/975s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po namembnosti gradiva glede na 

kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato po jezikih na 

slovenski jezik in ostale jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slv/odrasli)). V 

stolpcih so prikazani podatki o številu transakcij po UDK v podpolju 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). Če za posamezno skupino 

namembnosti, jezik in UDK ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.3 I-STA-T12: Po namembnosti/fizični obliki (tip 

zapisa)/975s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po namembnosti gradiva glede na 

kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato pa po fizični 

obliki glede na tip zapisa, vpisanega v podpolje 001b – Vrsta zapisa 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 
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zapisa)). V stolpcih so prikazani podatki o številu transakcij po UDK v 

podpolju 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). Če za 

posamezno skupino namembnosti, fizično obliko in UDK ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.4 I-STA-T13: Po 675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po skupinah UDK glede na podpolje 

675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). V stolpcih so podatki 

prikazani po namembnosti gradiva za kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za 

mladino) in drugo (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)). Če za posamezno skupino UDK in skupino namembnosti ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.5 I-STA-T14: Po občinah 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po občinah stalnega prebivališča 

(razvrstitev občina_2 (statična; vse občine)). Če po posamezni občini ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po občini je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  

B.4.7.6 I-STA-T15: Po občinah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po občinah stalnega prebivališča 

(razvrstitev občina_2 (statična; vse občine)), v stolpcih pa za posamezne 

kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če po posamezni občini za katero od kategorij članov ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

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

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  

B.4.7.7 I-STA-T16: Po postavitvenem UDK/fizični obliki 

(tip zapisa) – AV zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po postavitvenem UDK (razvrstitev 

UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), v stolpcih glede na fizično obliko 

gradiva in glede na tip zapisa po vsebini podpolja 001b – Vrsta zapisa na video 

gradivo, zvočne posnetke in elektronske vire (razvrstitev fizična oblika_2 

(statična; g/i/j/l glede na tip zapisa)). Podatki za ostalo gradivo so prikazani v 

stolpcih drugo in brez vrednosti. 

Če za katero od skupin UDK in posamezno obliko gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.8 I-STA-T17: Po postavitvenem UDK/fizični obliki 

(vrsta gradiva) - glasbeni CD-ji 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po postavitvenem UDK (razvrstitev 

UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), v stolpcih po fizični obliki gradiva 

glede na vrsto gradiva v izposoji na zvočni posnetki – CD (glasbeni), zvočni 

posnetki – kasete (glasbene), zvočne posnetke – DVD (glasbeni) in zvočni 

posnetki - ostalo (razvrstitev fizična oblika_5 (statična; zvočni posnetki glede 

na vrsto gradiva)). Podatki za ostalo gradivo so prikazani v stolpcih drugo in 

brez vrednosti. 

Če za katero od skupin UDK in posamezno vrsto gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.9 I-STA-T18: Po interni oznaki/letu inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po internih oznakah (razvrstitev 

interna oznaka_2 (statično)) v kategorije cd, cdr in dvd. Podatki za gradivo z 

ostalimi internimi oznakami so prikazani v vrsticah drugo in brez vrednosti. V 
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stolpcih so podatki prikazani po letih inventarizacije izvodov (razvrstitev leto 

inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za gradivo s posamezno interno oznako in leto inventarizacije ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po internih oznakah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo interne oznake, 

aktualne za našo knjižnico.  

B.4.7.10 I-STA-T19: Po fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/postavitvenem UDK 

(C,P,M,L)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po fizični obliki gradiva glede na 

vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) za knjižno gradivo, neknjižno 

gradivo in drugo, nato po namembnosti za skupini O (tisk za odrasle) in M 

(tiska za mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)) in nato še glede na postavitveni UDK na skupine C, P, M in L 

(razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_2 (statična; C/P,M/L)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če za posamezno gradivo glede na uporabljene razvrstitve ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.11 I-STA-T20: Po fizični obliki (vrsta 

gradiva)/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po fizični obliki gradiva glede na vrsto 

gradiva v izposoji (razvrstitev fizična oblika_6 (statična; vse vrste gradiva)). 

Vodoravno so podatki prikazani po namembnosti gradiva v skupinah O (tisk za 

odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za posamezno vrsto gradiva in namembnost ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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B.4.7.12 I-STA-T21: Po financerjih/675s/kategorijah 

članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po financerjih (razvrstitev 

financer_1 (statična)) in nato še po UDK (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Vodoravno so podatki prikazani po kategorijah članov mladi, odrasli, drugi in 

brez vrednosti (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; 

mladina/odrasli/drugi)). 

Če za posamezno vrsto gradiva po financerjih in namembnosti in kategorijo 

članov ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po financerjih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo financerje, aktualne 

za našo knjižnico.  

B.4.7.13 I-STA-T22: Po načinih 

nabave/podlokacijah/postavitvenem UDK/letih 

inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po načinih nabave (razvrstitev 

način nabave_1 (statična; vsi načini)), nato po podlokaciji gradiva (razvrstitev 

podlokacija_1 (statična)), nato pa še po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK 

prosti pristop (d\u)_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani po letih 

inventarizacije izvodov (razvrstitev leto inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za posamezno skupino gradiva glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, 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.  

B.4.7.14 I-STA-T23: Po načinih 

nabave/675s/podlokacijah/letih inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po načinih nabave (razvrstitev 

način nabave_1 (statična; vsi načini)), nato po UDK glede na vsebino podpolja 

675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), nato pa še po 
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podlokacijah gradiva (razvrstitev podlokacija_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po letih inventarizacije izvodov (razvrstitev leto 

inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za posamezno skupino gradiva glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, 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.  

B.4.7.15 I-STA-T24: Po uporabniških imenih/urah/dnevih 

v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po uporabniških imenih, s 

katerimi je bila evidentirana transakcija (razvrstitev uporabnik_1 (statična)), 

nato pa po urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če za neko uporabniško ime v posamezni uri ali dnevu v mesecu ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo uporabniška imena 

zaposlenih v knjižnici.  

B.4.7.16 I-STA-T25: Po oddelkih/vrstah transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), vodoravno pa po transakcijah (razvrstitev 

vrsta transakcije_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku za katero od vrst transakcij ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih in transakcijah je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniški definiciji obeh razvrstitev. V razvrstitvi vključimo 

oddelke naše knjižnice in vrste transakcij, ki nas zanimajo. Pri pripravi 

razvrstitve za transakcije si pomagamo s šifrantom transakcij, ki se odpre pri 

parametru "Transakcija" ob pripravi te statistike. Pripravljena je tudi sistemska 

definicija razvrstitev vrsta transakcije_3 (statična; vse vrste transakcij), kjer so 
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vključene vse vrste transakcij. Če nas zanimajo podatki za vse vrste transakcij, 

ob pripravi izpisa statistike uporabimo to razvrstitev. 

B.4.7.17 I-STA-T26: Po oddelkih/postavitvenih 

UDK/fizični obliki (tip zapisa) – AV zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po postavitvenem UDK 

(razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), vodoravno pa po fizični 

obliki gradiva za skupine video gradivo, zvočni posnetki, elektronski viri in 

drugo (razvrstitev fizična oblika_2 (statična; g/i/j/l glede na tip zapisa)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih in postavitvenem UDK je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniški definiciji obeh razvrstitev. V razvrstitvi vključimo 

oddelke in postavitvene UDK-je svoje knjižnice. 

B.4.7.18 I-STA-T27: Po oddelkih/675s/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po skupinah UDK glede na 

vsebino podpolja 675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), 

vodoravno pa po posameznih mesecih (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva v katerem od 

mesecev ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.7.19 I-STA-T28: Po oddelkih/675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po skupinah UDK glede na 

vsebino podpolja 675s - Statistika  (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), v 
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stolpcih pa po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev 

namembnost_1 (odrasli/otroci)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.7.20 I-STA-T29: Po oddelkih/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), v stolpcih pa po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno namembnost gradiva ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.7.21 I-STA-T30: Po 

oddelkih/namembnosti/starosti/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)), nato še po 

starostnih skupinah glede na leto rojstva članov na skupine mladina, odrasli in 

brez vrednosti (starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede ne leto rojstva)). 

V stolpcih so podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 

675s - Statistika  (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. Prav tako 

je treba preveriti ustreznost razvrstitve starost člana_1 (statična; 

otroci/odrasli glede ne leto rojstva) in pripraviti uporabniško definicijo te 

razvrstitve, če sistemska ni ustrezna. Vsebino razvrstitve za razvrščanje po 
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starostnih skupinah glede na leto rojstva je treba tudi vsako leto 

posodabljati. 

B.4.7.22 I-STA-T31: Po 

oddelkih/namembnosti/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)), nato še po 

vseh urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so podatki 

prikazani po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.23 I-STA-T32: Po oddelkih/jezikih/kategorijah 

članov/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po jeziku gradiva glede na 

vsebino podpolja 101a – Jezik besedila na slovenski jezik in ostale jezike 

(razvrstitev jezik_4 (statična; slv/drugi)), nato pa še po vseh kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.24 I-STA-T33: Po oddelkih/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 
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Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), vodoravno po vseh mesecih (razvrstitev 

meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.25 I-STA-T34: Po oddelkih/mesecih/urah/dnevih v 

tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po vseh mesecih (razvrstitev meseci_1 

(statična; vsi meseci)), nato pa še po vseh urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)). V stolpcih so podatki prikazani po posameznih dnevih v tednu 

(razvrstitev dan v tednu_1 (statična; vsi dnevi)). 

Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.26 I-STA-T35: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_4 (dinamična; glede 

na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani po posameznih mesecih 

(razvrstitev meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  
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B.4.7.27 I-STA-T36: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/podlokacijah 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani 

za tiste podlokacije, kjer so bile transakcije evidentirane (razvrstitev 

podlokacija_2 (dinamična)). 

Če v posameznem oddelku za katero od oblik gradiva ali podlokacijo ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.28 I-STA-T37: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/jezikih/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo in neknjižno gradivo 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 

zapisa)) ter po jezikih slv in ostali (razvrstitev jezik_4 (statična; slv/drugi)). V 

stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategorijo O (tisk za odrasle) 

in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli 

glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.29 I-STA-T38: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva za knjižno gradivo in 

neknjižno gradivo glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev 

fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) ter po 

namembnosti na odrasle in otroke (razvrstitev namembnost_1 (odrasli/otroci)). 
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V stolpcih so podatki prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija 

člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.30 I-STA-T39: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva za knjižno gradivo in 

neknjižno gradivo glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev 

fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) ter po 

namembnosti na odrasle in otroke (razvrstitev namembnost_1 (odrasli/otroci)). 

V stolpcih so podatki prikazani po vseh mesecih (razvrstitev meseci_1 

(statična; vsi meseci)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.31 I-STA-T40: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_4 (dinamična; glede 

na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  
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B.4.7.32 I-STA-T41: Po oddelkih/uporabniških 

imenih/vrstah transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po uporabniških 

imenih (razvrstitev uporabnik_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani za 

posamezne vrste transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno uporabniško ime in izbrano vrsto 

transakcije ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo uporabniška imena 

zaposlenih v knjižnici. 

B.4.7.33 I-STA-T42: Po oddelkih/vrstah transakcij/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po posameznih 

vrstah transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika  

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto transakcije in skupino UDK ni 

bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po transakcijah je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tiste transakcije, ki 

nas posebej zanimajo.  

B.4.7.34 I-STA-T43: Po oddelkih/vrstah 

transakcij/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po posameznih 

vrstah transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)) in urah v dnevu 

(razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani po vseh 

dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi dnevi)). 
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Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto transakcije, uro v dnevu in dan 

v mesecu ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.35 I-STA-T50: Po namembnosti/jezikih 

(domači/tuji)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano glede na namembnost gradiva po 

kategorijah O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato po jezikih na 

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

jezik) in tuji jezik (razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)). V stolpcih so 

prikazani podatki po UDK v podpolju 675s – Statistika (razvrstitev UDK 

675s_2 (statična)). 

Če za posamezno skupino namembnosti, jezik in UDK ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.36 STA-T51: Po oddelkih/jezikih 

(domači/tuji)/kategorijah članov/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), po jezikih za domači (glede na to, 

kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot domači jezik) in tuji jezik 

(razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)), nato še po vseh kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.7.37 I-STA-T52: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/jezikih (domači/tuji)/namembnosti 
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Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo in neknjižno gradivo 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 

zapisa)) in po jezikih za domači (glede na to, kateri jezik je za posamezno 

knjižnico določen kot domači jezik) in tuji jezik (razvrstitev jezik_3 (statična; 

domači/tuji)). V stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategorijo O 

(tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.7.38 I-STA-T53: Po vrsti gradiva (knjige in brošure, 

serijske publikacije, integrirni viri, ostalo) 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po vrsti gradiva po kategorijah knjige 

in brošure, serijske publikacije in integrirni viri (razvrstitev fizična oblika_8 

(knjige in brošure, serijske publ., integrirni viri, ostalo; glede na vrsto 

gradiva). 

Če za posamezno vrsto gradiva glede na uporabljeno razvrstitev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.39 I-STA-T54: Po namembnosti/oznaki fizične 

oblike/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po namembnosti za kategoriji O (tisk 

za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)), nato po oznaki fizične oblike za knjižno in 

neknjižno gradivo (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (knjižno in neknjižno 

gradivo)). V stolpcih so podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino 

podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če za posamezno vrsto gradiva glede na uporabljeno razvrstitev ni bilo 

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

B.4.7.40 I-STA-T55: Po postavitvenem UDK/oznaki 

fizične oblike – AV zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je po vrsticah prikazano po postavitvenem UDK (razvrstitev 

UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)).V stolpcih so podatki prikazani po 

oznaki fizične oblike po kategorijah video gradivo, zvočni posnetki in 

elektronski viri (razvrstitev oznaka fizične oblike_2 (video, zvočni posnetki, e-

viri)).  

Če za posamezno kategorijo gradiva glede na uporabljeni razvrstitvi ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.41 I-STA-T56: Po oddelkih/postavitvenih 

UDK/oznaki fizične oblike – AV zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po postavitvenem UDK 

(razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)). V stolpcih so podatki 

prikazani po oznaki fizične oblike po kategorijah gramofonska plošča, CD – 

glasbeni, kasete – glasbene, glasbeni DVD in zvočni posnetki – ostalo 

(razvrstitev oznaka fizične oblike_3 (zvočni posnetki (podrobno)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih in postavitvenem UDK je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniški definiciji obeh razvrstitev. V razvrstitvi vključimo 

oddelke in postavitvene UDK-je svoje knjižnice. 

B.4.7.42 I-STA-T57: Po oznaki fizične 

oblike/namembnosti/postavitvenem UDK 

(C,P,M,L)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oznaki fizične obliki za knjižno in 

drugo gradivo (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (knjižno in neknjižno 
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gradivo)), nato po namembnosti za skupini O (tisk za odrasle) in M (tiska za 

mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)) 

in nato še glede na postavitveni UDK na skupine C, P, M in L (razvrstitev UDK 

prosti pristop (d\u)_2 (statična; C/P,M/L)). V stolpcih so podatki prikazani po 

skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s – Statistika (razvrstitev UDK 

675s_1 (statična)). 

Če za posamezno gradivo glede na uporabljene razvrstitve ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.43 I-STA-T58: Po oznaki fizične oblike 

/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oznaki fizične oblike podrobno za 

knjižno in neknjižno gradivo (razvrstitev oznaka fizične oblike_4 (knjižno, 

neknjižno (podrobno)). V stolpcih so podatki prikazani po namembnosti 

gradiva v skupinah O (tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za posamezno vrsto gradiva in namembnost ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Transakcije / Potujoča 

knjižnica 

B.4.8.1 I-STA-T44: Po postajališčih (pri 

članu)/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po postajališčih bibliobusa, ki je 

vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane transakcije 

(razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)), v stolpcih so podatki 

prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). 

Če za katero od postajališč in kategorijo članov ni bilo evidentiranih transakcij, 

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

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.2 I-STA-T45: Po postajališčih (pri članu)/fizični 

obliki (tip zapisa)/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) po fizičnih oblikah 

gradiva glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo, 

neknjižno gradivo in drugo (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani 

po namembnosti za kategoriji O (tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) 

(razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za katero od postajališč, fizično obliko gradiva ali namembnost ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.3 I-STA-T46: Po postajališčih (pri 

članu)/675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) po skupinah UDK 

glede na vsebino podpolja 675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 

(statična)). V stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategoriji O 

(tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za katero od postajališč, skupino UDK ali namembnost ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici. 
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B.4.8.4 I-STA-T47: Po postajališčih (pri članu)/vrstah 

transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po posameznih vrstah transakcij (razvrstitev vrsta 

transakcije_1 (statična)). 

Če za katero od postajališč ali vrsto transakcij ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v naši knjižnici. Za razvrščanje po transakcijah je 

za to statistiko smiselno pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, 

kamor vključimo tiste transakcije, ki nas posebej zanimajo. 

B.4.8.5 I-STA-T48: Po postajališčih (pri članu)/vrstah 

transakcij/dnevih v tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) za posamezne 

vrste transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)). V stolpcih so 

podatki prikazani za posamezne dneve v tednu (razvrstitev dan v tednu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če za katero od postajališč, vrsto transakcij ali dan v tednu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.6 I-STA-T49: Po postajališčih 

bibliobusa/namembnosti/fizični obliki (tip 

zapisa)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 
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Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, na katerem so bile evidentirane transakcije (razvrstitev postajališče 

bibliobusa_1 (statična)), po namembnosti za kategoriji O (tisk za odrasle) in M 

(tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)) in po fizičnih oblikah gradiva glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta 

zapisa za knjižno gradivo, neknjižno gradivo in drugo (razvrstitev fizična 

oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). 

Če za katero od postajališč, namembnost, fizično obliko gradiva ali UDK bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.7 I-STA-T59: Po postajališčih 

bibliobusa/namembnosti/oznaki fizične 

oblike/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, na katerem so bile evidentirane transakcije (razvrstitev postajališče 

bibliobusa_1 (statična)), po namembnosti za kategoriji O (tisk za odrasle) in M 

(tisk za mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)) in po oznaki fizične oblike za knjižno in neknjižno gradivo (razvrstitev 

oznaka fizične oblike_1 (knjižno in neknjižno gradivo)). V stolpcih so podatki 

prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s – Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). 

Če za posamezno vrsto gradiva glede na uporabljeno razvrstitev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.9 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Blagajna 

B.4.9.1 I-STA-B01: Po vrstah storitev (šifrant)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 
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Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)). V stolpcih so 

podatki prikazani za vse mesece v letu (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in mesec ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.2 I-STA-B02: Po vrstah storitev (opis)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani za posamezne storitve/terjatve (razvrstitev 

storitev/terjatev opis_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani za vse 

mesece v letu (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Če za posamezno storitev/terjatev in mesec ni bilo evidentiranih transakcij, se 

izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po posameznih storitvah/terjatvah je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tiste 

storitve/terjatve v svoji knjižnici, za katere želimo pridobiti podatke. 

B.4.9.3 I-STA-B03: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), v stolpcih pa po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.4 I-STA-B04: Po vrstah storitev (šifrant)/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in kategorijo ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.5 I-STA-B05: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v 

mesecu (izbor) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

za izbrane dneve v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_2 (dinamična)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.6 I-STA-B06: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v 

mesecu 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi 

dnevi)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.7 I-STA-B07: Po oddelkih/vrstah storitev 

(šifrant)/oddelku vpisa 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična)) po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev storitev/terjatev šifrant_1 

(statična; vse vrste storitev/terjatev)). V stolpcih so podatki prikazani po 

oddelku vpisa člana, pri katerem je bila evidentirana blagajniška transakcija 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  
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B.4.9.8 I-STA-B08: Po uporabniških imenih/vrstah 

storitev (opis) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po posameznih uporabniških imenih (razvrstitev 

uporabnik_1 (statična)), v stolpcih pa po posameznih storitvah/terjatvah 

(razvrstitev storitev/terjatev opis_2 (dinamična)). 

Če pri posameznem uporabniškem imenu za posamezno storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tista uporabniška 

imena v svoji knjižnici, za katera želimo pridobiti podatke. 

B.4.9.9 I-STA-B09: Po vrstah storitev (opis)/dnevih v 

mesecu (izbor) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so prikazani podrobni podatki po posameznih vrstah storitev/terjatev 

(razvrstitev storitev/terjatev opis_2 (dinamična)), v stolpcih pa za izbrane 

dneve v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_2 (dinamična)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

 


	B.4 Opis posameznih statistik
	B.4.1 Statistike v skupini Statistike / Izposoja gradiva
	B.4.1.1 I-STA-G01: Po vrsti gradiva/aktivnih mesecih
	B.4.1.2 I-STA-G02: Po vrsti gradiva/mesecih
	B.4.1.3 I-STA-G03: Po vrsti gradiva (fizična oblika)/mesecih
	B.4.1.4 I-STA-G04: Po vrstilcu UDK (osnovni)/jeziku/aktivnih mesecih
	B.4.1.5 I-STA-G05: Po vrstilcu UDK (osnovni)/jeziku/mesecih
	B.4.1.6 I-STA-G06: Po vrsti gradiva (fizična oblika)/kategoriji člana (šolske knjižnice)
	B.4.1.7 I-STA-G07: Po oddelku šole/aktivnih mesecih
	B.4.1.8 I-STA-G08: Po vrstilcu UDK (podrobni)/jeziku/aktivnih mesecih
	B.4.1.9 I-STA-G09: Po vrstilcu UDK (podrobni)/namembnosti/jezikih/aktivnih mesecih
	B.4.1.10 I-STA-G10: Po razmerju gradiva/kategoriji člana
	B.4.1.11 I-STA-G11: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana/aktivnih mesecih
	B.4.1.12 I-STA-G12: Po financerju/gradivu/kategoriji člana

	B.4.2 Statistike v skupini Statistike / Transakcije
	B.4.2.1 I-STA-T01: Po kategoriji člana/mesecih
	B.4.2.2 I-STA-T02: Po kategoriji člana/dnevih
	B.4.2.3 I-STA-T03: Po občini/kategoriji člana

	B.4.3 Statistike v skupini Statistike / Izračun števila obiskov
	B.4.3.1 I-STA-OT01: Po kategoriji člana/mesecih (transakcije)
	B.4.3.2 I-STA-OT02: Po kategoriji člana/dnevih (transakcije)
	B.4.3.3 I-STA-OT03: Po oddelku šole/mesecih (transakcije)
	B.4.3.4 I-STA-OT04: Po oddelku šole/dnevih (transakcije)
	B.4.3.5 I-STA-OT05: Po občini/kategoriji člana (transakcije)
	B.4.3.6 I-STA-OT06: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana (transakcije)
	B.4.3.7 I-STA-OT07: Po urah/dnevih (transakcije)

	B.4.4 Statistike v skupini Statistike / Aktivni člani
	B.4.4.1 I-STA-A01: Po kategoriji člana (šolske knjižnice)
	B.4.4.2 I-STA-A02: Po kategoriji člana
	B.4.4.3 I-STA-A03: Po občini / kategoriji člana
	B.4.4.4 I-STA-A04: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana

	B.4.5 Statistike v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Člani
	B.4.5.1 I-STA-C01: Po kategorijah članov in I-STA-C31: Po kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.2 I-STA-C02: Po kategorijah članov/spolu in          I-STA-C32: Po kategorijah članov/spolu (baza članov)
	B.4.5.3 I-STA-C03: Po občinah/kategorijah članov in      I-STA-C33: Po občinah/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.4 I-STA-C04: Po postajališčih bibliobusa (pri članu)/kategorijah članov in I-STA-C34: Po postajališčih bibliobusa/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.5 I-STA-C05: Po oddelkih/kategorijah članov in I-STA-C35: Po oddelkih/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.6 I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah članov/starosti in I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah članov/starosti (baza članov)
	B.4.5.7 I-STA-C07: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih in I-STA-C37: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih (baza članov)
	B.4.5.8 I-STA-C08: Po oddelkih/spolu/starosti
	B.4.5.9 I-STA-C09: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov in I-STA-C39: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.10 I-STA-C10: Po oddelkih/občinah/kategorijah članov in I-STA-C40: Po oddelkih/občinah/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.11 I-STA-C11: Po občinah postajališča/postajališčih bibliobusa (pri članu)/kategorijah članov in        I-STA-C41: Po občinah postajališča/postajališčih bibliobusa/kategorijah članov (baza članov)
	B.4.5.12 I-STA-C12: Po univerzi/kategoriji članov/zavodu v eVŠ in I-STA-C42: Po univerzi/kategoriji članov/zavodu v eVŠ (baza članov)

	B.4.6 Statistike v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Izračun števila obiskov
	B.4.6.1 I-STA-O10: Po urah/dnevih v tednu
	B.4.6.2 I-STA-O11: Po dnevih v mesecu/urah
	B.4.6.3 I-STA-O12: Po kategorijah članov/mesecih
	B.4.6.4 I-STA-O13: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih
	B.4.6.5 I-STA-O14: Po oddelkih/mesecih/spolu/starosti
	B.4.6.6 I-STA-O15: Po oddelkih/mesecih/občinah/kategorijah članov
	B.4.6.7 I-STA-O16: Po oddelkih/mesecih/kategorijah članov
	B.4.6.8 I-STA-O17: Po oddelkih/urah/kategorijah članov
	B.4.6.9 I-STA-O18: Po oddelkih/urah/dnevih v mesecu
	B.4.6.10 I-STA-O19: Po oddelkih/mesecih/oddelkih vpisa
	B.4.6.11 I-STA-O20: Po postajališčih/kategorijah članov/mesecih

	B.4.7 Statistike v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Transakcije
	B.4.7.1 I-STA-T10: Po namembnosti
	B.4.7.2 I-STA-T11: Po namembnosti/jezikih/975s
	B.4.7.3 I-STA-T12: Po namembnosti/fizični obliki (tip zapisa)/975s
	B.4.7.4 I-STA-T13: Po 675s/namembnosti
	B.4.7.5 I-STA-T14: Po občinah
	B.4.7.6 I-STA-T15: Po občinah/kategorijah članov
	B.4.7.7 I-STA-T16: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (tip zapisa) – AV zbirka
	B.4.7.8 I-STA-T17: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (vrsta gradiva) - glasbeni CD-ji
	B.4.7.9 I-STA-T18: Po interni oznaki/letu inventarizacije
	B.4.7.10 I-STA-T19: Po fizični obliki (tip zapisa)/namembnosti/postavitvenem UDK (C,P,M,L)/675s
	B.4.7.11 I-STA-T20: Po fizični obliki (vrsta gradiva)/namembnosti
	B.4.7.12 I-STA-T21: Po financerjih/675s/kategorijah članov
	B.4.7.13 I-STA-T22: Po načinih nabave/podlokacijah/postavitvenem UDK/letih inventarizacije
	B.4.7.14 I-STA-T23: Po načinih nabave/675s/podlokacijah/letih inventarizacije
	B.4.7.15 I-STA-T24: Po uporabniških imenih/urah/dnevih v mesecu
	B.4.7.16 I-STA-T25: Po oddelkih/vrstah transakcij
	B.4.7.17 I-STA-T26: Po oddelkih/postavitvenih UDK/fizični obliki (tip zapisa) – AV zbirka
	B.4.7.18 I-STA-T27: Po oddelkih/675s/mesecih
	B.4.7.19 I-STA-T28: Po oddelkih/675s/namembnosti
	B.4.7.20 I-STA-T29: Po oddelkih/namembnosti
	B.4.7.21 I-STA-T30: Po oddelkih/namembnosti/starosti/675s
	B.4.7.22 I-STA-T31: Po oddelkih/namembnosti/urah/dnevih v mesecu
	B.4.7.23 I-STA-T32: Po oddelkih/jezikih/kategorijah članov/675s
	B.4.7.24 I-STA-T33: Po oddelkih/mesecih
	B.4.7.25 I-STA-T34: Po oddelkih/mesecih/urah/dnevih v tednu
	B.4.7.26 I-STA-T35: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/mesecih
	B.4.7.27 I-STA-T36: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/podlokacijah
	B.4.7.28 I-STA-T37: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/jezikih/namembnosti
	B.4.7.29 I-STA-T38: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/namembnosti/kategorijah članov
	B.4.7.30 I-STA-T39: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/namembnosti/mesecih
	B.4.7.31 I-STA-T40: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/kategorijah članov
	B.4.7.32 I-STA-T41: Po oddelkih/uporabniških imenih/vrstah transakcij
	B.4.7.33 I-STA-T42: Po oddelkih/vrstah transakcij/675s
	B.4.7.34 I-STA-T43: Po oddelkih/vrstah transakcij/urah/dnevih v mesecu
	B.4.7.35 I-STA-T50: Po namembnosti/jezikih (domači/tuji)/675s
	B.4.7.36 STA-T51: Po oddelkih/jezikih (domači/tuji)/kategorijah članov/675s
	B.4.7.37 I-STA-T52: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/jezikih (domači/tuji)/namembnosti
	B.4.7.38 I-STA-T53: Po vrsti gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije, integrirni viri, ostalo)
	B.4.7.39 I-STA-T54: Po namembnosti/oznaki fizične oblike/675s
	B.4.7.40 I-STA-T55: Po postavitvenem UDK/oznaki fizične oblike – AV zbirka
	B.4.7.41 I-STA-T56: Po oddelkih/postavitvenih UDK/oznaki fizične oblike – AV zbirka
	B.4.7.42 I-STA-T57: Po oznaki fizične oblike/namembnosti/postavitvenem UDK (C,P,M,L)/675s
	B.4.7.43 I-STA-T58: Po oznaki fizične oblike /namembnosti

	B.4.8 Statistike v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Transakcije / Potujoča knjižnica
	B.4.8.1 I-STA-T44: Po postajališčih (pri članu)/kategorijah članov
	B.4.8.2 I-STA-T45: Po postajališčih (pri članu)/fizični obliki (tip zapisa)/namembnosti
	B.4.8.3 I-STA-T46: Po postajališčih (pri članu)/675s/namembnosti
	B.4.8.4 I-STA-T47: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij
	B.4.8.5 I-STA-T48: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij/dnevih v tednu
	B.4.8.6 I-STA-T49: Po postajališčih bibliobusa/namembnosti/fizični obliki (tip zapisa)/675s
	B.4.8.7 I-STA-T59: Po postajališčih bibliobusa/namembnosti/oznaki fizične oblike/675s

	B.4.9 Statistike v skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) / Blagajna
	B.4.9.1 I-STA-B01: Po vrstah storitev (šifrant)/mesecih
	B.4.9.2 I-STA-B02: Po vrstah storitev (opis)/mesecih
	B.4.9.3 I-STA-B03: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant)
	B.4.9.4 I-STA-B04: Po vrstah storitev (šifrant)/kategoriji člana
	B.4.9.5 I-STA-B05: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu (izbor)
	B.4.9.6 I-STA-B06: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu
	B.4.9.7 I-STA-B07: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant)/oddelku vpisa
	B.4.9.8 I-STA-B08: Po uporabniških imenih/vrstah storitev (opis)
	B.4.9.9 I-STA-B09: Po vrstah storitev (opis)/dnevih v mesecu (izbor)



