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3.1 PREJEM 

Prejem evidentiramo, ko zavezanci oddajo samostojne publikacije, ki so 

dostopne le v elektronski obliki preko spleta, za dostop pa je potrebno plačilo 

ali registracija uporabnika z uporabniškim imenom in geslom.  

V tem segmentu ne evidentiramo pridobivanja tistih spletnih publikacij, ki jih z 

avtomatiziranimi postopki iskanja ter zajemanja pridobiva nacionalna 

depozitarna organizacija sama. 

Prejem obveznega izvoda elektronske publikacije, dostopne preko spleta, 

evidentiramo kot novo licenco za samostojni e-vir v razredu Paket/licenca.  

Zavezancu lahko izdamo potrdilo o prejemu obveznega izvoda. 

Prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih 

evidentiramo v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije.  

3.1.1 Vnos licence 

Podatke o licenci za obvezni izvod vnašamo v urejevalniku Paket/licenca. 

 

1. Označimo razred Paket/licenca. 

2. Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Paket/licenca. 

3. Pri "Oznaka paketa/licence" vnesemo identifikacijsko oznako, ki licenco 

enolično določa in se uporablja za iskanje po ključu.  

4. Ko je licenca na voljo nacionalni depozitarni organizaciji, označimo 

potrditveno polje "Veljavno". 

5. Vnesemo ponudnika. 

6. Pri "Način nabave" izberemo vrednost obvezni izvod. 

7. Pri "Vrsta vira" izberemo ustrezno vrednost. 

8. Pri "Način dostopa" izberemo vrednost IP-zaščita, če je e-vir dostopen 

samo z določenih računalnikov. 

9. Pri "Vrsta licence" izberemo vrednost arhivski izvod. 

10. Pri "Velja od" vnesemo datum, od katerega je licenca veljavna. Datuma pri 

"Velja do" ne izpolnimo, ker je dostop trajen. 

11. Pri "Štev. naslovov" vnesemo 1. 

12. Vnesemo število hkratnih dostopov. Če število ni določeno, podatka ne 

izpolnimo. 

13. Vnesemo ceno, in sicer ceno s prištetim DDV-jem. 

Postopek 
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14. Za vnos opombe kliknemo gumb Opomba. 

V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

Kadar cena posamezne licence ni znana, ker je zajeta v ceni druge licence, 

lahko v opombo vpišemo komentar <CS\oznaka>. Pri oznaki navedemo 

oznako tiste licence, pri kateri je vpisana skupna cena. 

15. Pri "Tip" izberemo vrednost licenca za samostojni e-vir. 

16. Določimo dobavitelja. 

Kliknemo gumb Dobavitelj. Gumb predstavlja povezavo z razredom 

Partner, kjer so navedeni tudi partnerji v vlogi dobaviteljev e-virov. Odpre 

se iskalnik Iskanje – Partner. Poiščemo in izberemo dobavitelja. 

17. Določimo povezavo z gradivom, tj. bibliografskim zapisom v lokalni bazi 

podatkov, tako da kliknemo gumb Gradivo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis. Poiščemo in izberemo 

bibliografski zapis. 

18. Kliknemo zavihek Obvezni izvod. 

19. Vnesemo datum prejema. 

20. Pri "Refer. dokument" vpišemo številko prejete dobavnice. 

21. Pri "Datum refer. dokumenta" vpišemo datum prejete dobavnice. 

22. Vnesemo lahko opombo, ki se nanaša na obvezni izvod.  

 

Primer: 

Če je publikacija izšla v različnih formatih, npr. pdf, ebup, mobi, vnesemo 

licenco za vsak format posebej. Pri opombi o obveznem izvodu vnesemo 

oznako formata. 

 

23. Shranimo podatke. 

 

Licenci se programsko dodeli številka, ki je ni mogoče spremeniti. 

3.1.1.1 Vnos več licenc 

Za bibliografske zapise, ki smo jih poiskali in izbrali in ki še nimajo vpisane 

licence za obvezni izvod, lahko zapovrstjo vnašamo podatke o licencah za 

obvezni izvod.  

 

1. Označimo razred Paket/licenca. 

2. Izberemo metodo Razred / Vpiši licence za obvezne izvode spletnih 

publikacij. 

Odpre se iskalnik Iskanje / Bibliografski zapis. 

3. Poiščemo in izberemo bibliografske zapise. 

 

Postopek 
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Odpre se okno, v katerem se izpišeta podatek o številu bibliografskih 

zapisov, ki še nimajo vpisane licence za obvezni izvod, in vprašanje, ali 

želimo licenco dodati. 

4. Kliknemo gumb Da. 

Če želimo postopek končati, kliknemo gumb Ne. 

Odpre se urejevalnik Paket/licenca. 

Pri "Način nabave" se ponudi vrednost obvezni izvod, pri "Vrsta vira" e-

knjiga, pri "Način dostopa" IP-zaščita, pri "Vrsta licence" arhivski izvod in 

pri "Tip" licenca za samostojni e-vir. Določena je tudi povezava z 

gradivom. 

5. Vnesemo podatke o licenci (gl. pogl 3.1.1). 

6. Shranimo podatke. 

Odpre se okno, v katerem se izpišeta podatek o številu bibliografskih 

zapisov, ki še nimajo vpisane licence za obvezni izvod, in vprašanje, ali 

želimo licenco dodati. 

7. Ponovimo točke od 4 do 6. 

3.1.2 Izdaja potrdila o prejemu 

Zavezancu lahko izdamo potrdilo o prejemu ene ali več publikacij. Potrdilo je 

pripravljeno v obliki za pošiljanje po e-pošti. 

 

1. V razredu Paket/licenca poiščemo in izberemo licenco. Izberemo lahko 

več licenc hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pošlji. 

Odpre se okno Izbira definicije izpisa. 

3. Izberemo Potrdilo o prejemu obveznega izvoda – E.  

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega potrdilo pošljemo 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

Potrdilo o prejemu več publikacij lahko pripravimo tudi tako, da označimo 

razred Paket/licenca in izberemo metodo Razred / Pošlji. Odpre se iskalnik 

licenc, v katerem poiščemo in izberemo licence. Nadaljnji postopek je enak 

prej opisanemu, gl. točko 3.  

 

 

Postopek 

Možnosti ...  
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3.2 REKLAMIRANJE 

Kadar zavezanec ne odda obveznega izvoda, mu lahko pošljemo reklamacijo.  

Podatke o publikaciji, o kateri želimo poslati dobavitelju reklamacijo, vnesemo 

v razredu Paket/licenca.  

Zavezancu lahko pošljemo reklamacijo za eno ali več publikacij.  

 

1. Označimo razred Paket/licenca. 

2. Izberemo metodo Razred / Nov objekt. 

Odpre se urejevalnik Paket/licenca. 

3. Vnesemo podatke o licenci (gl. pogl. 3.1.1). 

4. Kliknemo zavihek Obvezni izvod. 

5. Vnesemo datum reklamiranja. 

6. Vnesemo lahko opombo o reklamiranju. 

7. Shranimo podatke. 

8. Izberemo metodo Objekt / Pošlji.  

Odpre se okno Izbira definicije izpisa. 

9. Izberemo Reklamacija za obvezni izvod – E. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega potrdilo pošljemo 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

 

Reklamacijo za več publikacij lahko pripravimo tudi tako, da označimo razred 

Paket/licenca in izberemo metodo Razred / Pošlji. Odpre se iskalnik licenc, v 

katerem poiščemo in izberemo licence. Nadaljnji postopek je enak prej 

opisanemu, gl. točko 8. 

Datum reklamiranja lahko hkrati vnesemo za več licenc. Označimo licence na 

delovnem področju in izberemo metodo Objekt / Vpiši datum reklamiranja. 

Odpre se okno, v katerem vnesemo datum reklamiranja. Po potrditvi se pri vseh 

označenih licencah vpiše datum reklamiranja. 

Postopek 

Možnosti ...  
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / 

Seznami: 

 E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo 

 E-SEZ-02: Seznam paketov/licence 

 E-SEZ-03: Seznam izposojenih e-knjig – po naslovih in številu izposoj 

 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih e-knjig – po naslovih 
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B.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

B.2.1 Seznam E-SEZ-01 

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Nakup ali plačilo v obdobju od" 

 "Nakup ali plačilo v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v 

izpis uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju.  

B.2.2 Seznam E-SEZ-02 

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Paket/licenca poiščemo in 

izberemo pakete in licence za samostojne e-vire. Zatem določimo vrednost 

naslednjih parametrov: 

 "Nakup ali plačilo v obdobju od" 

 "Nakup ali plačilo v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se izmed paketov ali licenc, ki smo jih poiskali in 

izbrali, v izpis uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju.  

B.2.3 Seznama E-SEZ-03 in E-SEZ-04 

Pri pripravi seznama najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Izposojeno v obdobju od" 

 "Izposojeno v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se za izbrane licence podatki o izposojah 

prikažejo le za podano obdobje.  
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B.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

B.3.1 E-SEZ-01: Seznam licenc za izposojo 

Izpis vključuje seznam licenc za izposojo, ki so bile kupljene ali plačane v 

izbranem obdobju.  

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se 

izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka 

 bibliografski opis enote 

 portal 

 vrsta licence 

 datum, od katerega velja licenca  

 datum, do katerega velja licenca  

 način nabave 

 število zakupljenih izposoj ali število licenc 

Pri licenci vrste zakup izposoj se izpiše število zakupljenih izposoj v 

izbranem obdobju. 

Pri licenci vrste osnovni paket se izpiše število licenc (tj. število 1), če 

je obdobje veljavnosti licence znotraj izbranega obdobja. 

 številka in datum računa ter cena 

 COBISS.SI-ID 
 

B.3.2 E-SEZ-02: Seznam paketov/licenc 

Izpis vključuje seznam paketov in licenc za samostojne e-vire, ki so bile 

kupljene ali plačane v izbranem obdobju.  

Podatki v seznamu so urejeni naraščajoče po številkah licence. V seznamu se 

izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 številka 

 oznaka paketa ali licence 

 bibliografski opis enote 

 dobavitelj 

 datum, od katerega velja licenca  

 datum, do katerega velja licenca  

 način nabave 

 datum in številka pogodbe 

 vrsta licence 
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 vrsta vira 

 številka in datum računa ter cena 

 URL 

 opomba 

B.3.3 E-SEZ-03: Seznam izposojenih e-knjig – po 

naslovih in številu izposoj 

Izpis vključuje seznama e-knjig, ki so bile izposojene v izbranem obdobju: 

 v prvem seznamu so podatki urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče 

po abecednem vrstnem redu  

 v drugem seznamu so podatki urejeni padajoče po številu izposoj 

V prvem seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 naslov 

 avtor 

 COBISS.SI-ID 

 ISBN 

 vrsta licence 

 število izposoj 

 portal 
 

V drugem seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 število izposoj 

 naslov 

 avtor 

 COBISS.SI-ID 

 ISBN 

 vrsta licence 

 portal 
 

Seznama vključujeta le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. 

B.3.4 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih e-knjig – 

po naslovih 

Izpis vključuje seznam e-knjig, ki niso bile izposojene v izbranem obdobju. 

Podatki so v seznamu urejeni po naslovih, in sicer naraščajoče po abecednem 

vrstnem redu. V seznamu se izpišejo stolpci z naslednjimi podatki: 

 naslov 

 avtor 

 COBISS.SI-ID 
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 ISBN 

 vrsta licence 

 portal 
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D STATISTIKE 

V dodatku so opisane statistike za nabavo e-virov in statistike izposoje e-knjig,  

ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. 

Statistike za elektronske vire so razvrščene v tri osnovne skupine:  

 L: Licence za izposojo 

 P: Paketi/licence  

 I: Izposoja e-knjig 
 

Statistike iz skupine L in I pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Licenca 

za izposojo. Statistike iz skupine P pripravljamo na osnovi podatkov v razredu 

Paketi/licence.  

V skupino I je v segmentu COBISS3/Elektronski viri vključena le statistika po 

ponudniku in vrsti licence, ker podatka o vrsti licence ni v transakcijah 

izposoje. Vse preostale statistike izposoje e-knjig se pripravljajo na osnovi 

transakcij izposoje v segmentih COBISS3/Izpisi in COBISS2/Izpisi. 

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

segmenta (E), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), oznake skupine 

statistik (L, P ali I) in zaporedne številke izpisa v skupini; vsi elementi oznake 

so med seboj povezani z znakom "-". Ime statistike je sestavljeno iz dveh 

delov, ki sta povezana z znakom "–". Iz prvega dela je razviden osnovni namen 

izpisa (vsebina celic v tabelah), iz drugega dela pa merila za razvrščanje 

podatkov, ki so med seboj ločena z znakom "/".  



 



COBISS COBISS3/Elektronski viri  

 

© IZUM, marec 2015 Dodatek D.1-1 

 

D.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / 

Statistike: 

 E-STA-L01: Licence za izposojo – po vrsti licence/ponudniku 

 E-STA-L02: Licence za izposojo – po jeziku/vrstilcu UDK 

 E-STA-L03: Licence za izposojo – po starostni skupini/vrstilcu UDK 

 E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti vsebine 

 E-STA-L05: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici 

 E-STA-L06: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po 

skladih 

 E-STA-L07: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po 

skladih z odbitkom vstopnega DDV 

 E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti licence 

 E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti vira 

 E-STA-I01: Izposoja e-knjig – po ponudniku/vrsti licence 

 

Izpisa E-STA-L06 in E-STA-L07 sta pripravljena ločeno za knjižnice, ki ne 

vodijo odbitnega deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež 

vstopnega DDV vodijo. 

Izpis E-STA-I01 se pripravlja na osnovi atributov licence za izposojo e-knjige. 

Vse preostale statistike izposoje e-knjig se pripravljajo na osnovi transakcij 

izposoje v segmentih COBISS3/Izpisi in COBISS2/Izpisi. 
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D.2 IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih: 

 statistiki E-STA-L06 in E-STA-L07 

 postavka računa ima status: plačano 
 



 



COBISS COBISS3/Elektronski viri  

 

© IZUM, marec 2015 Dodatek D.3-1 

 

D.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

D.3.1 Statistike E-STA-L01, E-STA-L02,            

E-STA-L03, E-STA-L04, E-STA-L05, E-

STA-L06 in E-STA-L07 

Pri pripravi statistik najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Nakup ali plačilo v obdobju od" 

 "Nakup ali plačilo v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v 

statistiko uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju. 

D.3.2 Statistiki E-STA-P01 in E-STA-P02 

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda 

Paket/licenca. 

D.3.3 Statistika E-STA-I01 

Pri pripravi statistike najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Izposojeno v obdobju od" 

 "Izposojeno v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se za izbrane licence podatki o izposojah 

prikažejo le za podano obdobje. 
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D.4 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

D.4.1 E-STA-L01: Licence za izposojo – po 

ponudniku/vrsti licence 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi). 

Pri licencah vrste zakup izposoj je prikazano še število zakupljenih izposoj 

(stolpec zakup izposoj). 

Podatki so v statistiki razdeljeni v več tabel glede na vrsto licence.  

Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku. Sledijo zbirni podatki za vse 

ponudnike skupaj. 

D.4.2 E-STA-L02: Licence za izposojo – po 

jeziku/vrstilcu UDK 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).  

Navpično so podatki razvrščeni po jeziku, v okviru jezika pa po vrstilcu UDK 

(osnovne skupine UDK na osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s). 

Sledijo zbirni podatki za vse jezike in vse vrstilce UDK skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

D.4.3 E-STA-L03: Licence za izposojo – po 

starostni skupini/vrstilcu UDK 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).  

Navpično so podatki razvrščeni po starostni skupini (vrednosti iz šifranta v 

podpolju 100e), v okviru jezika pa po vrstilcu UDK (osnovne skupine UDK na 

osnovi vrednosti iz šifranta v podpolju 675s). Sledijo zbirni podatki za vse 

starostne skupine in vse vrstilce UDK skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 
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D.4.4 E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti 

vsebine 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazano je število naslovov (stolpec naslovi).  

Navpično so podatki razvrščeni po vrsti vsebine, določeni na osnovi kode za 

literarno vrsto v podpolju 105f. Sledijo zbirni podatki za vse vrste vsebine 

skupaj. 

D.4.5 E-STA-L05: Licence za izposojo – 

razmerja v splošni knjižnici 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazana sta število naslovov (stolpec naslovi) in 

delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek). 

V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli: 

 Delitev gradiva po namembnosti 

 Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje  
 

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

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

podpolju 100e – Koda za namembnost: 

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

 otroci (100e = a, b, c, d ali e) 
  

V drugi tabeli so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na 

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

– UDK za statistiko: 

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

82.0 ali 9*; zvezdica je uporabljena za krajšanje)  

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

sodijo pod neleposlovje) 
  

Zadnji tabeli sledi legenda. 

D.4.6 E-STA-L06: Licence za izposojo – 

razmerja v splošni knjižnici/po skladih 

Statistika vključuje podatke o licencah za izposojo, ki so bile kupljene ali 

plačane v izbranem obdobju. Prikazani so število naslovov (stolpec naslovi), 

delež glede na skupno število naslovov (stolpec odstotek), znesek, plačan z 

računom, z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom DDV (stolpec 

znesek) in znesek popusta (stolpec popust). 
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V statistiki so podatki prikazani v dveh delih: 

 Delitev gradiva po namembnosti 

 Delitev gradiva na leposlovje in neleposlovje  
 

V prvem delu so podatki navpično razvrščeni na gradivo za odrasle in gradivo, 

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

podpolju 100e – Koda za namembnost: 

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

 otroci (100e = a, b, c, d ali e) 
 

V drugem delu so podatki navpično razvrščeni na neleposlovno gradivo in na 

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

– UDK za statistiko: 

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

82.0 ali 9*; zvezdica je uporabljena za krajšanje)  

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

sodijo pod neleposlovje) 
  

V vsakem od teh dveh delov se podatki izpišejo v več tabelah, ločeno po 

skladih. 

Sledijo zbirni podatki za vse sklade. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

 

Opozorilo: 

Če smo račun za posamezno licenco plačali iz več skladov, se pri vsakem od 

teh skladov število naslovov poveča za 1. 

 

D.4.7 E-STA-L07: Licence za izposojo – 

razmerja v splošni knjižnici/po skladih z 

odbitkom vstopnega DDV 

Statistika je enaka statistiki E-STA-L06, s to razliko, da je v stolpcu znesek 

prikazan znesek z odštetim odbitkom vstopnega DDV (gl. pogl. D.3.6). 

D.4.8 E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu 

nabave/vrsti licence 

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.   

V statistiki so podatki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za 

samostojni e-vir). 
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V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za 

licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah 

je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc. 

Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa 

po vrsti licence. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste licence 

skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

D.4.9 E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu 

nabave/vrsti vira 

Statistika vključuje podatke o paketih in licencah za samostojne e-vire.   

Podatki so v statistiki razdeljeni v dve tabeli glede na tip (paket, licenca za 

samostojni e-vir). 

V tabeli za pakete je prikazano število paketov (stolpec paketi), v tabeli za 

licence za samostojne e-vire pa število licenc (stolpec licence). V obeh tabelah 

je prikazano še število ponudnikov paketov in licenc. 

Navpično so podatki razvrščeni po načinu nabave, v okviru načina nabave pa 

po vrsti vira. Sledijo zbirni podatki za vse načine nabave in vrste virov skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

D.4.10 E-STA-I01: Izposoja e-knjig – po 

ponudniku/vrsti licence 

Statistika vključuje podatke o izposojah e-knjig, ki so bile izvedene v izbranem 

obdobju, in podatke o e-knjigah, ki v tem obdobju niso bile izposojene. 

Pripravlja se na osnovi atributov licence za izposojo e-knjige. Vse preostale 

statistike izposoje e-knjig se pripravljajo na osnovi transakcij izposoje v 

segmentih COBISS3/Izpisi in COBISS2/Izpisi. 

Podatki so v statistiki razdeljeni v tri tabele: 

 Izposojene e-knjige 

 Neizposojene e-knjige 

 Izposojene in neizposojene e-knjige 
 

V prvi tabeli sta prikazana število izposoj (stolpec izposoje) in število naslovov 

e-knjig, ki so bile izposojene (stolpec naslovi). 

V drugi tabeli je prikazano število naslovov e-knjig, ki niso bile izposojene 

(stolpec naslovi). 

V tretji tabeli je prikazano število naslovov (stolpec naslovi) za izposojene in 

neizposojene e-knjige skupaj. 
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Navpično so podatki razvrščeni po ponudniku, v okviru ponudnika pa po vrsti 

licence. Sledijo zbirni podatki za vse ponudnike in vse vrste licence skupaj. 

Zadnji tabeli sledi legenda. 

Statistika vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. 
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E PODATKI ZA NADALJNJO OBDELAVO 

V dodatku je opisano, kako izvozimo podatke za nadaljnjo obdelavo. 

Vsak izvoz ima svojo oznako in ime. Oznaka izpisa je sestavljena iz oznake 

segmenta (E), oznake, da izpis spada v skupino izvozov (IZV), in zaporedne 

številke izpisa; vsi elementi oznake so med seboj povezani z znakom "-".  
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / 

Podatki za nadaljnjo obdelavo: 

 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni format) 

 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format) 

 E-IZV-03: Izposojene e-knjige (polni format) 
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E.2 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

E.2.1 Izvoz E-IZV-01 

Pri pripravi izvoza najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Nakup ali plačilo v obdobju od" 

 "Nakup ali plačilo v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v 

statistiko uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju. 

E.2.2 Izvoz E-IZV-02 

Podatke za pripravo izvoza poiščemo in izberemo v iskalniku razreda 

Paket/licenca. 

E.2.3 Izvoz E-IZV-03 

Pri pripravi izvoza najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

 "Izposojeno v obdobju od" 

 "Izposojeno v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se za izbrane licence podatki o izposojah 

prikažejo le za podano obdobje. 
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E.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

E.3.1 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni 

format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o licencah za izposojo v program Excel. 

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

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

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

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

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

V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov 

Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej 

navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki. 

Pri atributu "Štev. zakupljenih izposoj/štev. licenc" se glede na vrsto licence 

izpiše: 

 pri licenci vrste zakup izposoj število zakupljenih izposoj v izbranem 

obdobju 

 pri licenci vrste osnovni paket število licenc (tj. število 1), če je 

obdobje veljavnosti licence znotraj izbranega obdobja 

E.3.2 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o paketih in licencah za samostojne e-

vire v program Excel. 

V izvoz so vključeni podatki o paketih in licencah za samostojne e-vire z 

atributi iz razredov Paket/licenca, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu 

so najprej navedeni atributi paketov in licenc za samostojne e-vire, zatem pa še 

bibliografski podatki. 

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v pogl. E.3.1. 

E.3.3 E-IZV-03: Izposojene e-knjige (polni 

format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o izposojenih e-knjigah v program 

Excel. 
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V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov 

Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej 

navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki. 

Izvoz vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v sistemu 

COBISS. Zajete so tudi e-knjige, ki niso bile izposojene v izbranem obdobju, 

pri njih je število izposoj enako 0. 

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v pogl. E.3.1. 
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