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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapah: 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike 

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

datoteke 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Iz arhivske datoteke 

 

V mapi Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami: 

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

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

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

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

• Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

• Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

• Z-STA-06: Prirast domačih in tujih publikacij 

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

• Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih 

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

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

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

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

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

• Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici  

• Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti 

 

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

statistikami: 

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

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

• Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek E.1-2 © IZUM, december 2020 

 

• Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

 

V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med 

naslednjimi statistikami: 

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

• Z-STA-102: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-103: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje) 

• Z-STA-104: Zbirka po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-105: Zbirka po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s 

(nizovni tip razvrstitve) 

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

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

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

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

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

• Z-STA-206: Po financerjih 

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

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

• Z-STA-209: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike 

• Z-STA-210: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti 

(odrasli/otroci) 

• Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti 

(stroka/leposlovje) 

• Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s 

• Z-STA-213: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./načinu 

nabave/vrsti gradiva 

• Z-STA-214: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-215: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/675s 

• Z-STA-216: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/UDK prostem pristopu/675s 

• Z-STA-217: Po podlok./podlok. preusm./sedanji 

podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci)/675s 

• Z-STA-218: Po podlok./podlok. preusm./sedanji 

podlok./675s/namembnosti (odrasli/otroci)/načinu nabave 
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• Z-STA-219: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./stopnji 

dostopnosti 

• Z-STA-220: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./interni 

oznaki/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-221: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/vrsti kontin. vira/načinu nabave 

• Z-STA-222: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c 

• Z-STA-223: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./vrsti 

vsebine/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-224: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/675s 

• Z-STA-225: Po podlok./podlok. preusm./sedanji 

podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-226: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/UDK prostem pristopu 

• Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip 

razvrstitve) 

• Z-STA-229: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve)/675s 

(nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-230: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-231: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c (nizovni tip 

razvrstitve) 

 

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

izbirati med naslednjimi statistikami: 

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

• Z-STA-102: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci) 

• Z-STA-103: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje) 

• Z-STA-104: Zbirka po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-105: Zbirka po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s 

(nizovni tip razvrstitve) 

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

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

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

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 
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• Z-STA-205: Po podlokacijah/načinu nabave 

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

• Z-STA-209: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike 

• Z-STA-210: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti 

(odrasli/otroci) 

• Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti 

(stroka/leposlovje) 

• Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s 

• Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve) 

• Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip 

razvrstitve) 
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