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E.4 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

E.4.1 MI-STA-A01: Naročila in njihova 

realizacija – po dobaviteljih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o številu naročil, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali dobaviteljem – drugim knjižnicam (stolpec nar), in številu prejetih enot 

gradiva na osnovi teh naročil (stolpec prej), ki smo jih prejeli v istem obdobju. 

Na osnovi obeh podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec 

%real) kot količnik med številom prejetih in naročenih enot, pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrstah storitev (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). 

Glede na dobavitelje, ki smo jim pošiljali naročila, se podatki izpišejo v štirih 

tabelah: 

1. Slovenski dobavitelji 

2. Tuji dobavitelji 

3. Države tujih dobaviteljev  

4. Vsi dobavitelji 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev iz 

Slovenije, v drugi po abecedi oznak dobaviteljev iz tujine in v tretji po abecedi 

imen držav dobaviteljev iz tujine. V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za 

vse dobavitelje iz Slovenije in tujine. Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z dobavitelji iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

 

Opozorilo: 

Če smo na osnovi določenega naročnikovega zahtevka za MI pripravili in 

izstavili več naročil (dobavitelju smo poslali ponovno naročilo ali pa smo 

gradivo naročili pri drugem dobavitelju), bo v statistiki takšno naročilo 

obravnavano samo enkrat. Šteto bo pri tistem dobavitelju, ki smo mu naročilo 

poslali nazadnje. 

E.4.2 MI-STA-A02: Naročila in njihova 

realizacija – po najpogosteje izbranih 

dob./vrstah storitev  

Statistika vključuje podatke o številu naročil, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali dobaviteljem – drugim knjižnicam (stolpec nar), in številu prejetih enot 
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gradiva na osnovi teh naročil (stolpec prej), ki smo jih prejeli v istem obdobju. 

Na osnovi obeh podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec 

%real) kot količnik med številom prejetih in naročenih enot, pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). 

Glede na dobavitelje, ki smo jim pošiljali naročila, se podatki izpišejo v treh 

tabelah: 

1. Slovenski dobavitelji 

2. Tuji dobavitelji 

3. Države tujih dobaviteljev  
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po oznakah dobaviteljev iz 

Slovenije, v drugi po oznakah dobaviteljev iz tujine, v tretji pa po državah 

dobaviteljev iz tujine. Zadnji tabeli sledi legenda.  

Podatki so v tabelah razvrščeni padajoče po skupnem številu izstavljenih 

naročil v izbranem obdobju. V prvih dveh tabelah se izpišejo podatki o največ 

desetih dobaviteljih, ki smo jim v izbranem obdobju poslali največ naročil, v 

tretji tabeli pa se izpišejo podatki o največ desetih državah, v katere smo v 

izbranem obdobju poslali največ naročil.  

Če z dobavitelji iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

Gl. opozorilo pri opisu statistike MI-STA-A01. 

E.4.3 MI-STA-A03: Hitrost dobave – po 

dobaviteljih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o tem, kako hitro so dobavitelji v izbranem 

obdobju poslali naročeno gradivo. Upoštevajo se podatki o naročilih, ki smo jih 

v izbranem obdobju poslali dobaviteljem in na osnovi katerih smo pri gradivu 

evidentirali tudi prejem. Za vsak objekt, ki se upošteva pri pripravi statistike, se 

najprej izračuna hitrost dobave (v dnevih) kot razlika med datumom prejema 

gradiva od dobavitelja (vrednost pri "Prejeto" pri objektu Prejeto/dobavljeno 

gradivo) in datumom izstavitve naročila (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo). Nato se za posameznega dobavitelja izračuna povprečna vrednost 

kot količnik med vsoto hitrosti dobave posameznih enot (v dnevih) in številom 

teh enot.  

Če je bilo naročeno gradivo dobavljeno v istem dnevu, je hitrost dobave enaka 

nič. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). Za vsakega od teh 

stolpcev se povprečna hitrost dobave gradiva izračunava ločeno. 

Glede na dobavitelje, ki smo jim pošiljali naročila in ki so nam dobavili 

gradivo, se podatki izpišejo v štirih tabelah: 

1. Slovenski dobavitelji 
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2. Tuji dobavitelji 

3. Države tujih dobaviteljev  

4. Vsi dobavitelji 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev iz 

Slovenije, v drugi po abecedi oznak dobaviteljev iz tujine in v tretji po abecedi 

imen držav dobaviteljev iz tujine. V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za 

vse dobavitelje iz Slovenije in tujine. Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z dobavitelji iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

E.4.4 MI-STA-A04: Naročila in njihova 

realizacija – po dobaviteljih/vrstah gradiva 

Statistika vključuje podatke o številu naročil, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali dobaviteljem – drugim knjižnicam (stolpec nar), in številu prejetih enot 

gradiva na osnovi teh naročil (stolpec prej), ki smo jih prejeli v istem obdobju. 

Na osnovi obeh podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec 

%real) kot količnik med številom prejetih in naročenih enot, pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrstah gradiva (mon. publ., 

članek, standard). Izpišejo se tudi zbirni podatki za del monografske 

publikacije, serijsko publikacijo in patent (drugo) ter vse vrste gradiva (skupaj).  

Glede na dobavitelje, ki smo jim pošiljali naročila, se podatki izpišejo v štirih 

tabelah: 

1. Slovenski dobavitelji 

2. Tuji dobavitelji 

3. Države tujih dobaviteljev  

4. Vsi dobavitelji 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev iz 

Slovenije, v drugi po abecedi oznak dobaviteljev iz tujine in v tretji po abecedi 

imen držav dobaviteljev iz tujine. V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za 

vse dobavitelje iz Slovenije in tujine. Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z dobavitelji iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

Gl. opozorilo pri opisu statistike MI-STA-A01. 

E.4.5 MI-STA-A05: Naročila – po državah 

dobaviteljev/vrstah storitev/mesecih 

Statistika vključuje podatke o številu naročil, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali drugim knjižnicam v vlogi dobavitelja v MI. 
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Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po mesecih (jan, feb, mar ... dec). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse mesece (skupaj). 

Glede na dobavitelje, ki smo jim pošiljali naročila, se podatki izpišejo v dveh 

tabelah: 

1. Države tujih dobaviteljev  

2. Vsi dobavitelji 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi imen držav 

dobaviteljev iz tujine, v drugi tabeli pa so navedeni zbirni podatki za vse 

dobavitelje iz Slovenije in tujine. Podatki so v obeh tabelah navpično 

razvrščeni še po vrstah storitev (izposoja, nakup). Izpišejo se tudi zbirni 

podatki za obe vrsti storitev (skupaj). Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z dobavitelji iz tujine ne poslujemo, se v statistiki prva tabela ne izpiše.  

Gl. opozorilo pri opisu statistike MI-STA-A01. 

E.4.6 MI-STA-A06: Prejemi – po državah 

dobaviteljev/vrstah storitev/mesecih 

Statistika vključuje podatke o številu enot gradiva, ki smo jih v izbranem 

obdobju prejeli od dobaviteljev. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po mesecih (jan, feb, mar ... dec). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse mesece (skupaj). 

Glede na dobavitelje, ki so nam dobavili gradivo, se podatki izpišejo v dveh 

tabelah: 

1. Države tujih dobaviteljev  

2. Vsi dobavitelji 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi imen držav 

dobaviteljev iz tujine, v drugi tabeli pa so navedeni zbirni podatki za vse 

dobavitelje iz Slovenije in tujine. Podatki so v obeh tabelah navpično 

razvrščeni še po vrsti storitve (izposoja, nakup). Izpišejo se tudi zbirni podatki 

za obe vrsti storitev (skupaj). Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če ne poslujemo z dobavitelji iz tujine, se v statistiki prva tabela ne izpiše.  

E.4.7 MI-STA-A07: Dobavljeni članki izbranega 

dobavitelja – po naročnikih 

Statistika vključuje podatke o člankih, ki smo jih za naročnike prejeli od 

določenega dobavitelja in jim jih dobavili v izbranem obdobju. 

Podatki so razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. po abecedi imen članov ali 

oznak partnerjev) in se za vsakega naročnika izpišejo v svoji tabeli.  
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V posamezni tabeli so podatki razvrščeni po abecedi naslovov revij, iz katerih 

so dobavljeni članki (stolpec naslov revije). Za vsak naslov revije se izpišejo 

naslovi člankov (prav tako razvrščeni po abecedi), ki smo jih dobavili 

naročniku (stolpec naslov članka), in število dobavljenih enot teh naslovov 

člankov (stolpec dob). Za vsakega naročnika se izpiše tudi skupno število 

dobavljenih člankov iz posamezne revije (skupaj) in skupno število vseh 

dobavljenih člankov (skupaj). Nad tabelo se izpišejo identifikacijski podatki o 

naročniku: oznaka in ime partnerja ali priimek in ime člana ter vpisna številka 

člana.  

V zadnji tabeli se izpišejo zbirni podatki: skupno število člankov, ki smo jih 

dobavili naročnikom v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda.  

E.4.8 MI-STA-A08: Dobavljeni članki izbranega 

dobavitelja – po naslovih revij 

Statistika vključuje podatke o člankih, ki smo jih za naročnike prejeli od 

določenega dobavitelja in jim jih dobavili v izbranem obdobju. 

Podatki so razvrščeni po abecedi naslovov revij, iz katerih so dobavljeni članki, 

in se za vsak naslov revije izpišejo v svoji tabeli.  

V posamezni tabeli so podatki razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. po abecedi 

imen članov ali oznak partnerjev), ki smo jim dobavili članke (stolpec 

naročnik). Za vsakega naročnika se izpišejo naslovi člankov (prav tako 

razvrščeni po abecedi), ki smo mu jih dobavili iz revije (stolpec naslov članka), 

in število dobavljenih enot teh naslovov člankov (stolpec dob). Za vsako revijo 

se izpiše tudi skupno število dobavljenih enot člankov posameznemu naročniku 

(skupaj) in skupno število vseh dobavljenih člankov (skupaj). Nad tabelo se 

izpiše naslov revije. 

 V zadnji tabeli se izpišejo zbirni podatki: skupno število člankov, ki smo jih 

dobavili naročnikom v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda.  

E.4.9 MI-STA-A09: Naročeno gradivo – po 

naslovih 

Statistika vključuje podatke o gradivu za izposojo, ki so ga naročniki naročili v 

izbranem obdobju in ki smo ga v istem obdobju zanje naročili pri dobaviteljih.  

Podatki se izpišejo v štirih tabelah: 

1. Monografske publikacije 

2. Serijske publikacije 

3. Drugo 

4. Vse gradivo 
  

V prvi tabeli se izpišejo podatki o naročenih monografskih publikacijah (za 

objekt Gradivo je pri "Vrsta gradiva" izbrana vrednost mon. publ.), v drugi 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

Dodatek E.4-6 © IZUM, marec 2013 

 

tabeli podatki o naročenih serijskih publikacijah (za objekt Gradivo je pri 

"Vrsta gradiva" izbrana vrednost ser. publ.) in v tretji tabeli podatki o 

naročenem drugem gradivu za izposojo (za objekt Gradivo je pri "Vrsta 

gradiva" izbrana vrednost, ki ni niti mon. publ. niti ser. publ.). Podatki o 

gradivu so v vseh treh tabelah razvrščeni po abecedi naslovov (stolpec naslov), 

za vsakim naslovom pa se izpiše število naročenih enot (stolpec nar). V prvi 

tabeli se za naslovom izpiše še avtor monografske publikacije (stolpec avtor).  

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu naročenih enot za 

posamezne vrste gradiva v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda. 

Če v izbranem obdobju za naročnike nismo naročali določene vrste gradiva za 

izposojo, se tabela za to vrsto gradiva ne izpiše. 

E.4.10 MI-STA-B01: Naročila in njihova 

realizacija – po naročnikih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o številu naročil naročnikov, tj. zahtevkov za 

gradivo domače knjižnice, ki smo jih evidentirali v izbranem obdobju (stolpec 

nar), in številu enot gradiva domače knjižnice, ki smo jih na osnovi teh 

zahtevkov dobavili naročnikom (stolpec dob) v istem obdobju. Na osnovi obeh 

podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec %real) kot količnik 

med številom enot, dobavljenih naročniku, in številom enot, ki jih je naročnik 

naročil; količnik je pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrstah storitev (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). 

Glede na naročnike se podatki izpišejo v štirih tabelah: 

1. Slovenski naročniki 

2. Tuji naročniki 

3. Države tujih naročnikov  

4. Vsi naročniki 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. po 

abecedi imen članov ali oznak partnerjev) iz Slovenije, v drugi po abecedi 

naročnikov iz tujine in v tretji po abecedi imen držav naročnikov iz tujine. V 

četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za vse naročnike iz Slovenije in tujine. 

Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  
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E.4.11 MI-STA-B02: Naročila in njihova 

realizacija – po naročnikih z največ 

zaht./vrstah storitev  

Statistika vključuje podatke o številu naročil naročnikov, tj. zahtevkov za 

gradivo domače knjižnice, ki smo jih evidentirali v izbranem obdobju (stolpec 

nar), in številu enot gradiva domače knjižnice, ki smo jih na osnovi teh 

zahtevkov dobavili naročnikom (stolpec dob) v istem obdobju. Na osnovi obeh 

podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec %real) kot količnik 

med številom dejansko dobavljenih enot, in številom enot, ki jih je naročnik 

naročil; količnik je pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). 

Glede na naročnike se podatki izpišejo v treh tabelah: 

1. Slovenski naročniki 

2. Tuji naročniki 

3. Države tujih naročnikov  
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po naročnikih (tj. po oznakah 

partnerjev ali imenih članov) iz Slovenije, v drugi po naročnikih iz tujine in v 

tretji po imenih držav naročnikov iz tujine. Zadnji tabeli sledi legenda.  

Podatki so v tabelah razvrščeni padajoče po skupnem številu zahtevkov 

naročnikov za gradivo domače knjižnice, evidentiranih v izbranem obdobju. V 

prvih dveh tabelah se izpišejo podatki o največ desetih naročnikih, ki so 

največkrat naročili gradivo, v tretji tabeli pa se izpišejo podatki o največ 

desetih državah, iz katerih smo prejeli največ naročil.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

E.4.12 MI-STA-B03: Hitrost dobave – po 

naročnikih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o hitrosti dobave gradiva naročnikom v izbranem 

obdobju. Upoštevajo se podatki o naročilih, ki smo jih evidentirali v izbranem 

obdobju in na osnovi katerih smo naročnikom že dobavili gradivo. Za vsak 

objekt, ki se upošteva pri pripravi statistike, se najprej izračuna hitrost dobave 

(v dnevih) kot razlika med datumom dobave gradiva naročniku (vrednost pri 

"Izstavljeno" pri objektu Dobavnica) in datumom evidentiranja naročnikovega 

zahtevka (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Zahtevek za MI). Nato se za 

posameznega naročnika izračuna povprečna vrednost kot količnik med vsoto 

hitrosti dobave posameznih enot (v dnevih) in številom enot.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj). Za vsakega od teh 

stolpcev se povprečna hitrost dobave gradiva izračunava ločeno. 
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Glede na naročnike se podatki izpišejo v štirih tabelah: 

1. Slovenski naročniki 

2. Tuji naročniki 

3. Države tujih naročnikov  

4. Vsi naročniki 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. po 

abecedi imen članov ali oznak partnerjev) iz Slovenije, v drugi po abecedi 

naročnikov iz tujine in v tretji po abecedi imen držav naročnikov iz tujine. V 

četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za vse naročnike iz Slovenije in tujine. 

Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  

E.4.13 MI-STA-B04: Naročila in njihova 

realizacija – po naročnikih/vrstah gradiva 

Statistika vključuje podatke o številu naročil naročnikov, tj. zahtevkov za 

gradivo domače knjižnice, ki smo jih evidentirali v izbranem obdobju (stolpec 

nar), in številu enot gradiva domače knjižnice, ki smo jih na osnovi teh 

zahtevkov dobavili naročnikom (stolpec dob) v istem obdobju. Na osnovi obeh 

podatkov se izračuna odstotek realizacije naročil (stolpec %real) kot količnik 

med številom enot, dobavljenih naročniku, in številom enot, ki jih je naročnik 

naročil; količnik je pomnožen s 100.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrsti gradiva (mon. publ., članek, 

standard). Izpišejo se tudi zbirni podatki za del monografske publikacije, 

serijsko publikacijo in patent (drugo) ter vse vrste gradiva (skupaj).  

Glede na naročnike se podatki izpišejo v štirih tabelah: 

1. Slovenski naročniki 

2. Tuji naročniki 

3. Države tujih naročnikov  

4. Vsi naročniki 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. po 

abecedi imen članov ali oznak partnerjev) iz Slovenije, v drugi po abecedi 

naročnikov iz tujine in v tretji po abecedi imen držav naročnikov iz tujine. V 

četrti tabeli so navedeni zbirni podatki za vse naročnike iz Slovenije in tujine. 

Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki druga in tretja tabela ne 

izpišeta.  
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E.4.14 MI-STA-B05: Naročila – po državah 

naročnikov/vrstah storitev/mesecih 

Statistika vključuje podatke o številu naročil naročnikov, tj. zahtevkov za 

gradivo domače knjižnice, ki smo jih evidentirali v izbranem obdobju. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po mesecih (jan, feb, mar … dec). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse mesece (skupaj). 

Glede na naročnike se podatki izpišejo v dveh tabelah: 

1. Države tujih naročnikov  

2. Vsi naročniki 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi imen držav naročnikov 

iz tujine, v drugi tabeli pa so navedeni zbirni podatki za vse naročnike iz 

Slovenije in tujine. Podatki so v obeh tabelah navpično razvrščeni še po vrsti 

storitve (izposoja, nakup). Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev 

(skupaj). Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki prva tabela ne izpiše.  

E.4.15 MI-STA-B06: Prejemi – po državah 

naročnikov/vrstah storitev/mesecih 

Statistika vključuje podatke o številu enot gradiva domače knjižnice, ki smo jih 

v izbranem obdobju dobavili naročnikom. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po mesecih (jan, feb, mar ... dec). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse mesece (skupaj). 

Glede na naročnike se podatki izpišejo v dveh tabelah: 

1. Države tujih naročnikov  

2. Vsi naročniki 
 

V prvi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi imen držav naročnikov 

iz tujine, v drugi pa so navedeni zbirni podatki za vse naročnike iz Slovenije in 

tujine. Podatki so v obeh tabelah navpično razvrščeni še po vrstah storitev 

(izposoja, nakup). Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitve (skupaj). 

Zadnji tabeli sledi legenda.  

Če z naročniki iz tujine ne poslujemo, se v statistiki prva tabela ne izpiše.  

E.4.16 MI-STA-B07: Naročeni članki – po 

naslovih publikacij 

Statistika vključuje podatke o številu naročenih člankov iz gradiva domače 

knjižnice v izbranem obdobju (stolpec nar) in podatke o tem, koliko člankov 
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od naročenih smo naročnikom v istem izbranem obdobju tudi dobavili (stolpec 

dob). 

Podatki o naročenih člankih se izpišejo v štirih tabelah: 

1. Serijske publikacije  

2. Monografske publikacije 

3. Drugo 

4. Vse gradivo 
 

V prvi tabeli se izpišejo podatki o naročenih člankih iz serijskih publikacij 

(upoštevajo se zahtevki za MI za gradivo, ki ima vpisano vrednost pri "ISSN"), 

v drugi tabeli podatki o naročenih člankih iz monografskih publikacij 

(upoštevajo se zahtevki za MI za gradivo, ki ima vpisano vrednost pri "ISBN") 

in v tretji tabeli podatki o naročenih člankih iz različnih publikacij (upoštevajo 

se zahtevki za MI za gradivo, ki nima vpisane vrednosti niti pri "ISSN" niti pri 

"ISBN"). Podatki so v vseh treh tabelah razvrščeni po abecedi naslovov 

publikacij (stolpec naslov), iz katerih so naročeni članki. Za vsak naslov se 

izpiše skupno število naročenih člankov (stolpec nar) in skupno število 

dobavljenih člankov (stolpec dob) od vseh naročenih. V prvi tabeli se za 

naslovom izpiše še ISSN, v drugi tabeli pa ISBN. 

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu naročenih in 

dobavljenih člankov za posamezne vrste publikacij v izbranem obdobju. Tej 

tabeli sledi legenda. 

E.4.17 MI-STA-B08: Izposojeno gradivo, 

nabavljeno iz sredstev izbranega 

sklada/financ. – po naslovih 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki je bilo financirano iz sredstev enega 

ali več izbranih skladov ali financerjev, in ki smo ga v izbranem obdobju 

izposodili izbranim naročnikom – partnerjem.  

V statistiki so pri izposojenem gradivu štete izposoje vseh enot gradiva z 

določenim naslovom, če je bila vsaj ena enota tega gradiva financirana iz 

sredstev enega ali več skladov ali financerjev, ki smo jih določili ob pripravi 

statistike, in če je bila v izbranem obdobju naročnikom, ki smo jih prav tako 

določili ob pripravi statistike, izposojena vsaj ena od enot gradiva s tem 

naslovom (ne nujno tista, ki je bila financirana iz sredstev enega od določenih 

skladov ali financerjev). 

V statistiki so prikazani zbirni podatki o skupnem številu izposojenih enot 

gradiva z določenim naslovom vsem izbranim naročnikom v izbranem 

obdobju, in sicer v štirih tabelah: 

1. Monografske publikacije 

2. Serijske publikacije 

3. Drugo 

4. Vse gradivo 
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V prvi tabeli se izpišejo podatki o izposojenih monografskih publikacijah (za 

objekt Gradivo je pri "Vrsta gradiva" izbrana vrednost mon. publ.), v drugi 

tabeli podatki o izposojenih serijskih publikacijah (za objekt Gradivo je pri 

"Vrsta gradiva" izbrana vrednost ser. publ.), in v tretji tabeli podatki o 

izposojenem drugem gradivu (za objekt Gradivo je pri "Vrsta gradiva" izbrana 

vrednost, ki ni niti mon. publ. niti ser. publ.). Podatki o gradivu so v vseh treh 

tabelah razvrščeni po abecedi naslovov (stolpec naslov), za vsakim naslovom 

pa se izpiše skupno število izposojenih enot (stolpec dob). V prvi tabeli se za 

naslovom izpiše še avtor monografske publikacije.  

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu izposojenih enot za 

posamezne vrste gradiva v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda. 

Če v izbranem obdobju izbranim naročnikom nismo izposojali določene vrste 

gradiva, se tabela za to vrsto gradiva ne izpiše, četudi je bila morda katera 

enota financirana iz sredstev izbranih skladov ali financerjev. 

E.4.18 MI-STA-B09: Izposojeno gradivo – po 

načinu nabave 

Statistika vključuje podatke o izvodih gradiva, ki so bili pridobljeni na različne 

načine, in ki smo jih v izbranem obdobju izposodili naročnikom (partnerjem v 

vlogi naročnikov v MI, članom ali obema vrstama naročnikov). Pri posameznih 

izvodih
1
 je šteta njihova izposoja. 

V statistiki so prikazani zbirni podatki o skupnem številu izposoj posameznih 

izvodov gradiva izbranim naročnikom v izbranem obdobju, in sicer v štirih 

tabelah: 

1. Monografske publikacije 

2. Serijske publikacije 

3. Drugo 

4. Vse gradivo 
 

V prvih treh tabelah se izpišejo podatki o posameznih izvodih gradiva, ki so 

bili pridobljeni na izbrani način in ki smo jih v izbranem obdobju izposodili 

izbranim naročnikom. V prvi tabeli se izpišejo podatki o izposojenih 

monografskih publikacijah (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je med 

podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri 

"Vrsta gradiva" vrednost mon. publ.), v drugi tabeli se izpišejo podatki o 

izposojenih serijskih publikacijah (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je 

med podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in 

pri "Vrsta gradiva" vrednost ser. publ.) V tretji tabeli se izpišejo podatki o 

drugem izposojenem gradivu (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je med 

podatki o gradivu pri atributu "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri 

"Vrsta gradiva" katera koli vrednost, ki ni mon.publ. niti ser.publ.). Podatki so 

v prvih treh tabelah razvrščeni naraščajoče po COBISS.SI-ID, in nato še po 

                                                      
1
 Pri serijskih publikacijah je kot en izvod za izposojo mišljen en "zvezek". To je lahko posamezni 

zvezek (če zvezki niso vezani) ali več skupaj vezanih zvezkov. 



COBISS3/Medknjižnična izposoja COBISS 

 

Dodatek E.4-12 © IZUM, marec 2013 

 

identifikacijski številki izvodov (tj. inventarna številka pri monografskih 

publikacijah, ter inventarna številka, ločilo "," in številka zvezka pri serijskih 

publikacijah) – ti podatki se izpišejo v stolpcu izvod za izp. Za vsak izvod 

gradiva se izpiše skupno število izposoj izbranim naročnikom – ti podatki se 

izpišejo v stolpcu izp. 

V četrti tabeli so navedeni zbirni podatki o skupnem številu izposojenih enot za 

posamezne vrste gradiva v izbranem obdobju. Tej tabeli sledi legenda. 

Če v izbranem obdobju izbranim naročnikom nismo izposojali določene vrste 

gradiva, ki smo ga nabavili na izbrani način, se tabela za to vrsto gradiva ne 

izpiše. 

E.4.19 MI-STA-C01: Zaključeni zahtevki za MI – 

po statusih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o vseh naročilih naročnikov, tj. zahtevkih za MI 

gradiva domače knjižnice ali drugih knjižnic, ki smo jih v izbranem obdobju 

zaključili. 

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po vrstah storitev (izposoja, nakup). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj).  

Podatki so navpično razvrščeni po statusu zahtevkov za MI. V prvi vrstici se 

izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, ki smo jih zavrnili (zahtevek za 

MI ima status zaključeno – zavrnjeno). V drugi vrstici se izpišejo podatki o 

zaključenih zahtevkih za MI, pri katerih smo v izbranem obdobju evidentirali 

preklic zahtevka za MI (zahtevek za MI ima status zaključeno – preklicano). V 

tretji vrstici se izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, pri katerih smo 

v izbranem obdobju evidentirali odobritev preklica naročila in zahtevka za MI 

(zahtevek za MI ima status zaključeno – naročilo preklicano). V četrti vrstici se 

izpišejo podatki o zaključenih zahtevkih za MI, ki jih v izbranem obdobju iz 

različnih razlogov nismo realizirali (zahtevek za MI ima status zaključeno – 

nerealizirana dobava). V peti vrstici se izpišejo podatki o zaključenih 

zahtevkih za MI, ki smo jih v izbranem obdobju zaključili z vračilom gradiva 

dobavitelju ali v skladišče, ali z zaključitvijo dobave kopij gradiva (zahtevek za 

MI ima status zaključeno). Izpišejo se tudi zbirni podatki o vseh zahtevkih za 

MI, katerih obdelavo smo zaključili v izbranem obdobju. Tabeli sledi legenda. 

E.4.20 MI-STA-C02: Nezaključeni zahtevki za MI 

– po statusih/vrstah storitev 

Statistika vključuje podatke o vseh naročilih naročnikov, tj. zahtevkih za MI 

gradiva domače knjižnice ali drugih knjižnic, ki na dan priprave podatkov za 

izpis statistik niso zaključeni.  

Podatki so vodoravno razvrščeni po vrsti storitve (izposoja, nakup). Izpišejo se 

tudi zbirni podatki za obe vrsti storitev (skupaj).  
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Podatki so navpično razvrščeni po statusu zahtevkov za MI. V prvi vrstici se 

izpišejo podatki o zahtevkih za MI, prispelih v obliki COBISS3/MI-naročil ali 

COBISS/OPAC-naročil, ki do dneva priprave podatkov za izpis statistik še niso 

bili obdelani (zahtevek za MI ima status prispelo). V drugi vrstici se izpišejo 

podatki o zahtevkih za MI, za katere so bili na dan priprave podatkov za izpis 

statistik vpisani le splošni podatki, ne pa tudi podatki o gradivu in dobavitelju 

(zahtevek za MI ima status evidentirano). V tretji vrstici se izpišejo podatki o 

zahtevkih za MI, za katere so bili na dan priprave statistike vpisani splošni 

podatki in podatki o gradivu (zahtevek za MI ima status določeno gradivo). V 

četrti vrstici se izpišejo podatki o zahtevkih za MI, za katere so bili na dan 

priprave podatkov za izpis statistik vpisani splošni podatki, podatki o gradivu 

in podatki o dobavitelju, naročil zanje pa še nismo pripravili (zahtevek za MI 

ima status določen dobavitelj). V peti vrstici se izpišejo podatki o 

nezaključenih zahtevkih za MI, za katere so bila na dan priprave podatkov za 

izpis statistik že pripravljena naročila (zahtevek za MI ima status v obdelavi). 

Izpišejo se tudi zbirni podatki o vseh zahtevkih za MI, ki na dan priprave 

podatkov za izpis statistik niso bili zaključeni. Tabeli sledi legenda. 

E.4.21 MI-STA-C03: Večkrat naročeno gradivo – 

po naslovih 

Statistika vključuje podatke o gradivu, ki so ga naročniki v izbranem obdobju 

večkrat naročili. V izpis se uvrstijo le naslovi, ki so bili naročeni vsaj dvakrat. 

Kot naslov se upošteva vrednost atributa "Naslov" ali "Vir – naslov" ali 

"Standard/patent", ki je vpisana pri objektu Gradivo. Pri izbiri atributa, ki se bo 

izpisal, se upošteva naslednje: 

 če je vpisan le eden od naslovov, se izpiše ta naslov 

 če sta vpisana "Naslov" in "Vir – naslov", se izpiše "Vir – naslov" 

 če sta vpisana "Naslov" in "Standard/patent", se izpiše 

"Standard/patent" 

 če sta vpisana "Vir – naslov" in "Standard/patent", se izpiše "Vir – 

naslov" 

 če so vpisani vsi trije naslovi, se izpiše "Naslov" 
 

Podatki so razvrščeni po največkrat naročenih naslovih v padajočem vrstnem 

redu. Tabeli sledi legenda.  

E.4.22 MI-STA-C04: Transakcije – po 

uporabnikih sistema  

Statistika vključuje podatke o transakcijah, ki so jih opravili uporabniki sistema 

v izbranem obdobju. Podatki so vodoravno razvrščeni po vrsti transakcije. V 

izpisu je upoštevanih le osem transakcij od vseh možnih vrst, ki jih lahko 

uporabnik sistema izvaja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja:  
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 evidentirani zahtevki naročnikov (zah)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Zahtevek za MI, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Zahtevek za MI) pa 

spada v izbrano obdobje 
 

 pripravljena naročila (nar) 

 upoštevajo se objekti iz razreda Naročilo, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Naročilo) pa spada v 

izbrano obdobje 
 

 evidentirani prejemi gradiva (pre)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Prejeto/dobavljeno gradivo, 

datum vnosa teh objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu 

Prejeto/dobavljeno gradivo) pa spada v izbrano obdobje 
 

 pripravljene dobavnice (dob)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Dobavnica, datum vnosa teh 

objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Dobavnica) pa spada 

v izbrano obdobje 
 

 evidentirana vračila gradiva dobavitelju (vra)  

 upoštevajo se dogodki iz mape Dogodki pri razredu Gradivo, 

datum vnosa pri "Vneseno" pri teh dogodkih spada v izbrano 

obdobje, gradivo pa ima status zaključen zahtevek 
 

 pripravljena obvestila (obv)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Poslano obvestilo, datum vnosa 

teh objektov (vrednost pri "Vneseno" pri objektu Poslano 

obvestilo) pa spada v izbrano obdobje 
 

 izstavljene reklamacije (rek)  

 upoštevajo se dogodki iz mape Dogodki pri razredu Gradivo, 

datum vnosa pri "Vneseno" pri teh dogodkih spada v izbrano 

obdobje, gradivo pa ima status reklamiran prejem  
 

 podatki o vpisanih partnerjih (par)  

 upoštevajo se objekti iz razreda Partner, datum vnosa teh objektov 

(vrednost pri "Vneseno" pri objektu Partner) pa spada v izbrano 

obdobje 
 

Izpišejo se tudi zbirni podatki za vseh osem transakcij (skupaj). 

Podatki so navpično razvrščeni po abecedi uporabniških imen uporabnikov 

sistema. Upoštevajo se podatki o transakcijah, pri katerih se posamezno 

uporabniško ime pojavlja kot kreator objekta (vrednost pri "Vnesel" pri 

objektu, ki je nastal z izvedbo določene transakcije). Uporabniška imena, pod 

katerimi so bili objekti v izbranem obdobju spremenjeni, se v izpisu statistike 

ne upoštevajo. Tabeli sledi legenda.  
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E.4.23 MI-STA-C05: Elektronsko dobavljeni 

dokumenti – po naročnikih/načinu dobave 

Statistika vključuje podatke o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem 

obdobju dobavili naročnikom.  

Podatki so v tabelah vodoravno razvrščeni po načinu dobave (Ariel, e-pošta, 

splet). Izpišejo se tudi zbirni podatki za vse tri načine dobave (skupaj). 

Glede na dobavitelja gradiva se podatki izpišejo v treh tabelah: 

1. Gradivo, pridobljeno od dobaviteljev 

2. Gradivo domače knjižnice 

3. Vse gradivo 
 

V prvi in drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni po abecedi naročnikov (tj. 

po abecedi imen članov ali oznak partnerjev). V prvi tabeli se izpišejo podatki 

o posredovanih elektronskih dokumentih, ki smo jih pridobili za naročnike od 

dobaviteljev. V drugi tabeli so zbrani podatki o elektronskih dokumentih, ki 

smo jih naročnikom posredovali iz svojega fonda. V tretji tabeli pa so zbrani 

zbirni podatki o vseh elektronskih dokumentih, posredovanih naročnikom. 

Zadnji tabeli sledi izpis legende.  

E.4.24 MI-STA-C06: Gradivo s spremenjenim 

datumom vrnitve – po dobaviteljih/vrstah 

gradiva 

V statistiki so prikazani zbirni podatki, kolikokrat smo v izbranem obdobju 

spremenili datum pričakovane vrnitve pri gradivu, ki smo ga naročnikom 

izposodili pred izbranim obdobjem ali v izbranem obdobju (oz. kolikokrat smo 

izposojenemu gradivu podaljšali rok izposoje). Pri pripravi izpisa se upoštevajo 

podatki o gradivu iz domače knjižnice in gradivu iz drugih knjižnic. 

Podatki so vodoravno razvrščeni po vrsti gradiva (mon. publ., ser. publ., 

drugo). V prvem stolpcu se izpišejo podatki, kolikokrat smo podaljšali rok 

izposoje monografskim publikacijam (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih 

je med podatki o gradivu pri "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri 

"Vrsta gradiva" vrednost mon. publ.). V drugem stolpcu se izpišejo podatki, 

kolikokrat smo podaljšali rok izposoje serijskim publikacijam (upoštevajo se 

zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta storitve" 

vpisana vrednost izposoja in pri "Vrsta gradiva" vrednost ser. publ.) V tretjem 

stolpcu se izpišejo podatki, kolikokrat smo podaljšali rok izposoje drugemu 

izposojenemu gradivu (upoštevajo se zahtevki za MI, pri katerih je med podatki 

o gradivu pri "Vrsta storitve" vpisana vrednost izposoja in pri "Vrsta gradiva" 

katera koli vrednost, ki ni niti mon.publ. niti ser.publ.). Izpišejo se tudi zbirni 

podatki za vse vrste gradiva (skupaj).  

Podatki so navpično razvrščeni po dobaviteljih. V prvi vrstici se izpišejo 

podatki o gradivu iz drugih knjižnic, ki smo mu podaljšali rok izposoje (drugi 
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dobavit.), v drugi vrstici pa podatki o gradivu iz domače knjižnice, ki smo mu 

prav tako podaljšali rok izposoje (domača knjiž.). Izpišejo se tudi zbirni podatki 

za vse dobavitelje (skupaj). Tabeli sledi legenda. 
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