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 E.3.16.26 Z-STA-225: Po podlok./podlok. preusm./sedanji 

podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci) ............................... Dodatek E.3-32 
 E.3.16.27 Z-STA-226: Po podlok./podlok. preusm./sedanji 

podlok./oznaki fizične oblike/UDK prosti pristop ........................ Dodatek E.3-32 
 E.3.16.28 Z-STA-227: Po podlokacijah/ 675s (nizovni tip razvrstitve) ... Dodatek E.3-33 
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 E.3.16.29 Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s 

(nizovni tip razvrstitve) ................................................................. Dodatek E.3-33 
E.4 Primeri izpisov ........................................................................................................ Dodatek E.4-1 

F IZPISI ZA INVENTURO ......................................................................................... DODATEK F-1 

F.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek F.1-1 
F.2 Priprava podatkov za izpise .................................................................................... Dodatek F.2-1 
F.3 Priprava izpisov ...................................................................................................... Dodatek F.3-1 

F.3.1 Seznama gradiva v obsegu inventure .......................................................... Dodatek F.3-1 
F.3.2 Izpisi s podatki za nadaljnjo obdelavo ........................................................ Dodatek F.3-1 
F.3.3 Inventurni manko v datotečnem formatu .................................................... Dodatek F.3-1 

F.4 Opis posameznih izpisov ........................................................................................ Dodatek F.4-1 
F.4.1 Z-INV-A01: Podatki o inventuri ................................................................. Dodatek F.4-1 
F.4.2 Z-INV-A02: Popisi ..................................................................................... Dodatek F.4-1 
F.4.3 Z-INV-A03: Inventurno poročilo ............................................................... Dodatek F.4-1 
F.4.4 Z-INV-A04: Seznam gradiva v obsegu inventure ...................................... Dodatek F.4-3 
F.4.5 Z-INV-A05: Seznam prostega gradiva v obsegu inventure ........................ Dodatek F.4-3 

F.4.6 Z-INV-A06: Inventurni primanjkljaj monografskih publikacij in  

            Z-INV-B06: Inventurni primanjkljaj monografskih publikacij (.txt) .......... Dodatek F.4-4 

F.4.7 Z-INV-A07: Inventurni primanjkljaj serijskih publikacij in Z-INV-

B07: Inventurni primanjkljaj serijskih publikacij (.txt) .............................. Dodatek F.4-4 
F.4.8 Z-INV-A08: Inventurni višek in Z-INV-B08: Inventurni višek (.txt) ........ Dodatek F.4-5 
F.4.9 Z-INV-A09: Gradivo na polici ................................................................... Dodatek F.4-6 
F.4.10 Z-INV-A10: Izposojeno med oddelki in Z-INV-B10: Izposojeno med 

oddelki (.txt) ............................................................................................... Dodatek F.4-6 
F.4.11 Z-INV-A11: Izjeme pri serijskih publikacijah in Z-INV-B11: Izjeme 

pri serijskih publikacijah (.txt) .................................................................... Dodatek F.4-7 
F.4.12 Z-INV-A12: Napačna podlokacija .............................................................. Dodatek F.4-8 
F.4.13 Z-INV-A13: Napačna interna oznaka ......................................................... Dodatek F.4-9 
F.4.14 Z-INV-A14: Napačen UDK prostega pristopa ........................................... Dodatek F.4-9 
F.4.15 Z-INV-A15: Napačen format ...................................................................... Dodatek F.4-9 
F.4.16 Z-INV-A16: Napačen indikator postavitve .............................................. Dodatek F.4-10 
F.4.17 Inventurni primanjkljaj v datotečnem formatu ......................................... Dodatek F.4-10 

G STATISTIČNI PODATKI ZA VPRAŠALNIKK BIBSIST (NUK - CEZAR ) ... DODATEK G-1 

G.1 Seznam izpisov ....................................................................................................... Dodatek G.1-1 
G.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov ......................................................................... Dodatek G.2-1 
G.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov ....................................................... Dodatek G.2-1 

G.3.1 Statistika Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-21, 

 Z-BibSiSt-31 ................................................................................ Dodatek G.3-1 

G.3.2 Statistika Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-12, Z-BibSiSt-22,  

 Z-BibSiSt-32 ................................................................................ Dodatek G.3-1 

G.3.3 Statistika Z-BibSiSt-03, Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-23,  

 Z-BibSiSt-33 ................................................................................ Dodatek G.3-1 

G.4 Opis posameznih statistik .................................................................................... Dodatek G.4-1 
G.4.1 Statistike v skupini Šolske knjižnice .......................................................... Dodatek G.4-1 

G.4.1.1 I-BibSiSt-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-1 

G.4.1.2 I-BibSiSt-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-2 

G.4.1.3 I-BibSiSt-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva ................ Dodatek G.4-3 

G.4.2 Statistike v skupini Visokošolske knjižnice ................................................ Dodatek G.4-4 
G.4.2.1 I-BibSiSt-11: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-4 
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G.4.2.2 I-BibSiSt-12: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-5 

G.4.2.3 I-BibSiSt-13: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva ................ Dodatek G.4-6 

G.4.3 Statistike v skupini Specialne knjižnice ..................................................... Dodatek G.4-7 
G.4.3.1 I-BibSiSt-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-7 

G.4.3.2 I-BibSiSt-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-7 

G.4.3.3 I-BibSiSt-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva ................ Dodatek G.4-8 

G.4.4 Statistike v skupini Splošne knjižnice ........................................................ Dodatek G.4-9 
G.4.4.1 I-BibSiSt-31: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva ............... Dodatek G.4-9 

G.4.4.2 I-BibSiSt-32: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ............. Dodatek G.4-10 

G.4.4.3 I-BibSiSt-33: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva .............. Dodatek G.4-11 

G.5 Razvrstitve .............................................................................................................. Dodatek G.5-1 

H PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O ZALOGI .................................... DODATEK H-1 
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10.2 KREIRANJE DODATNEGA LOKALNEGA ZAPISA 

Dodatni lokalni zapis kreiramo v primeru, ko je zaradi podatkov o zalogi 

presežena dopustna dolžina originalnega zapisa v COBISS2. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.  

2. Izberemo metodo Objekt / Kreiraj dodatni lokalni zapis. 

 

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa se izpiše njegov COBISS.SI-ID. 

V lokalni zapis se pri kreiranju dodata podpolji: 

• "001x – Številka originalnega zapisa" z vpisanim COBISS.SI-ID 

originalnega zapisa 

• "200e – Dodatek k naslovu" z vrednostjo vzporedni zapis za 

monografske publikacije oz. stare številke za serijske publikacije 

 

Pri monografskih publikacijah je priporočljivo voditi vso zalogo za en oddelek 

v enem zapisu, saj bo tako postopek rezervacije gradiva v izposoji najbolj 

učinkovit. 

Pri serijskih publikacijah prenesemo v dodatni lokalni zapis podatke o zalogi 

za stare letnike. 

Pred prenosom zaloge za serijske publikacije je treba v dodatnem lokalnem 

zapisu: 

• dodati polje 998 in v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v 

originalnem zapisu 
 

Primer: 

Podatki o zalogi za leto LLLL in dalje so v originalnem zapisu z ISSN 

(LLLL je leto, od katerega dalje se vodi zaloga v originalnem zapisu, ISSN 

pa številka iz podpolja 011e). 
 

•  po potrebi izpolniti/dopolniti podpolje 992b 
 

V originalnem zapisu moramo: 

• v podpolje 998n vpisati, da se zaloga vodi tudi v lokalnem zapisu 
 

Primer: 

Podatki o zalogi do leta LLLL so v dodatnem lokalnem zapisu v lokalni 

bazi (LLLL je leto, do katerega se vodi zaloga v lokalnem zapisu). 
 

• ohraniti podatke o zalogi (letih) in popolnosti v polju 998, saj je samo 

ta zapis viden tudi v vzajemni bibliografski bazi podatkov 
 

Če serijsko publikacijo obdelujemo tudi analitično, moramo članke obvezno 

vezati na nadrejeni zapis s pravim ISSN. 

  
 

  
 

 

Postopek  
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10.2.1 Prenos zaloge v dodatni lokalni zapis 

Po kreiranju dodatnega lokalnega zapisa prenesemo vanj del podatkov o zalogi 

(gl. pogl. 10.1). 

Če v dodatni lokalni zapis ne bomo prenesli vseh polj 996/997, vezanih na eno 

postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za dodatni lokalni zapis 

in nanjo prevezati del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki 

naročila v segmentu COBISS3/Nabava ali COBISS3/Serijske publikacije. 

  

Dodatni lokalni zapis je kreiran. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko, pri kateri 

originalni zapis presega dopustno dolžino v COBISS2. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kreiraj postavko za dodatni lokalni zapis in 

prenesi zalogo. 

Odpre se okno s seznamom polj 996/997. 

3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v dodatni lokalni zapis. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo. 

4. Poiščemo in izberemo dodatni lokalni zapis. 

 

Izbrana polja 996/997 se prenesejo v dodatni lokalni zapis. Za prenesena polja 

se kreira postavka naročila, ki je povezana z dodatnim lokalnim zapisom. 

 
Pogoj 

Postopek 
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A.3 RAZVRSTITVE  

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

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

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

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

izpisi, v katerih se ta razvrstitev upošteva.  

 

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

Razvrstitev Opis Vrste gradiva Uporaba 

knjižno gradivo2 

 

vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• knjige in brošure (1.1)3 –  

996/997g\o=a* 

• standardi (1.5) – 

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

ne obstaja 

• knjige in brošure  (1.1) –  

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

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

2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 

2.30, 2.31 ali 2.32  

ali 

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

130a ne obstaja  

• disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

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

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 

in 130a ne obstaja  

• serijske publikacije in integrirni 

viri (1.3) –  

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

ali  

001c=i in 110a=e ali z 

• patenti (1.4) –  

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

2.24 in 130a ne obstaja 

• drugo knjižno gradivo (1.6) –  

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

obstaja  

• skupaj – zbirni podatki 

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

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

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

neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih2 

vrste neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 
• avdiovizualno gradivo (2.1) – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001b=g, i, j ali m 

• elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih (2.2) –  

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

lh, lj, lz                             

oziroma 

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

j ali z 

• drugo neknjižno gradivo (2.3) – 

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

r*      

oziroma 

001c=c  

ali  

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

ali 

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

• skupaj – zbirni podatki 

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

elektronski viri, 

dostopni na daljavo 

vrste elektronskih virov, 

dostopnih na daljavo, 

razvrščenih po navodilih 

NUK 

• e-knjige: diplomske, magistrske in 

specialistične naloge ter 

disertacije s celimi besedili (3.1) –  

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

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

ali 856g ni prazno 

• druge e-knjige (3.2) –  

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

ali 856g ni prazno  

• naročene podatkovne zbirke (3.3) 

– 110a=f in 856u ali 856g ni 

prazno 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-05 

serijske publikacije 

po vrsti 

vrste serijskih publikacij, 

razvrščenih po navodilih 

NUK  

• elektronski časopisi (4.6) –  

001b=l, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>                   

• časopisi, časniki (4.1) –  

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

998b=<domača knjižnica>                   

• druge serijske publikacije (4.2) – 

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

998b=<domača knjižnica>                

• skupaj – zbirni podatki                                      

Z-STA-04 

serijske publikacije 

po obliki 

vrste serijskih publikacij po 

obliki, razvrščenih po 

navodilih NUK 

• v neelektronski obliki (4.3) –  

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

k, 998e=o in 998b=<domača 

knjižnica>     

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

998b=<domača knjižnica> 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-04, Z-STA-24 

neknjižno gradivo 

(SURS) 

vrste neknjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

SURS 

• kartografsko gradivo (6.1) – 

001b=e  

• slikovno gradivo (6.2) – 001b=k  

• mikrooblike (6.3) – 001b=a ali b,  

106g=g in 130a vsebuje podatek 

• rokopisno gradivo (6.4) – 001b=b,  

d ali f 

• avdio gradivo (6.5) – 001b=i ali j 

• glasbeni tisk (6.6) – 001b=c 

• projicirno gradivo (6.7) – 001b=g  

in 115a=b 

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

001b=g in 115a=a ali c 

• računalniško gradivo (6.9) – 

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

j ali z 

• drugo gradivo (6.11) – 001b=m ali 

r ali 001c=c 

• skupaj – zbirni podatki 

knjižno in neknjižno 

gradivo 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjižno gradivo – vrsta gradiva: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

• neknjižno gradivo – vrsta gradiva: 

2.1, 2.2, 2.3  

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30, Z-STA-31 

knjige ter serijske 

publikacije in 

integrirni viri 

(dinamična) 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

• serijske publikacije, integrirni viri 

– vrsta gradiva: 1.3  

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

 

knjige, serijske 

publikacije in 

integrirni viri ter 

neknjižno gradivo 

(statična) 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjige – vrsta gradiva: 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

• serijske publikacije, integrirni viri 

– vrsta gradiva: 1.3  

• neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih – vrsta gradiva: 2.1, 2.2, 

2.3  

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

 

 

 

 

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

213 

način_nabave_1 

(statična) 
način nabave gradiva 

• nakup  

• zamena 

• dar 

• obvezni izvod 

• stari fond 

• lastna izdaja 

• kotizacija 

• subvencija 

• članstvo 

• obvezni izvod ustanove 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

    

 

 

 

 

 

Z-STA-205, Z-STA-213, Z-STA-

218, Z-STA-221 

način_nabave_2 

(dinamična) 
način nabave gradiva 

• nakup  

• zamena 

• dar 

• obvezni izvod 

• stari fond 

• lastna izdaja 

• kotizacija 

• subvencija 

• članstvo 

• obvezni izvod ustanove 

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

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

Z-STA-24 

jezik_1 (dinamična; 

slovenski/tuji) 
glede na podatek v 101a 

• slovenski  

• tuji 

• skupaj – zbirni podatki 

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

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

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

jezik_3 (statična; 

domači/tuji) 

glede na to, kateri jezik je za 

knjižnico določen kot domači 

jezik 

• domači 

• tuji 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-208 

 

jezik_4 (statična; 

slovenski/tuji) 
glede na podatek v 101a 

• slovenski 

• drugo – tuji  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-207, Z-STA-217, Z-STA-

225 

namembnost_1 

(dinamična; 

odrasli/otroci glede 

na 100e) 

glede na podatek v 100e 

• odrasli – 100e=k ali m ali v 100e 

ni podatka  

• otroci – 100e=a, b, c, d ali e 

• drugo 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-30, Z-STA-31 

namembnost_2 

(statična; 

odrasli/otroci glede 

na 100e) 
glede na podatek v 100e 

• odrasli – 100e=k, m ali u 

• otroci – 100e=a, b, c, d ali e 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-202, Z-STA-210, Z-STA-

214, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-

STA-218, Z-STA-220, Z-STA-

221, Z-STA-222, Z-STA-223, Z-

STA-224, Z-STA-225 

namembnost_3 

(statična; 

stroka/leposlovje 

glede na 100e) 

glede na podatek v 100e 

• stroka – 100e=a ali k 

• otroci – 100e=b, c, d, e, m ali u 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-STA-203, Z-STA-211 

 

namembnost_4 

(dinamična) glede na podatek v 100e 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

E-STA-L03 

UDK 675s_1 

(statična) 
glede na podatek v 675s 

• 0 – (0, 004, 005, 02) Splošno 

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

Psihologija 

• 2 – Verstvo. Mitologije 

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

37, 39) Družbene vede 

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

57, 58, 59) Naravoslovne vede 

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

68, 69) Uporabne vede 

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

78, 79) Umetnost. Arhitektura. 

Glasba. Fotografija. Šport 

• 81 – Jezikoslovje. Lingvistika 

• 82.0 – (82.0, 82(091)) Literarna 

teorija. Literarna zgodovina 

• 82  – (82, 398-L) Književnost 

• 9  – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo – drugo gradivo 

• brez vrednosti – gradivo brez 675s 

• vse – skupaj 

Z-STA-204, Z-STA-212, Z-STA-

215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-

STA-218, Z-STA-224 

UDK 675s_2 

(dinamična) 
glede na podatek v 675s 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

UDK 675s_3 

(dinamična; 

leposlovje in 

neleposlovje) 

glede na podatek v 675s 

• neleposlovje – 675s=0*, 1*, 2*, 

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

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

uporabljena za krajšanje)  

Z-STA-30, Z-STA-31 



COBISS COBISS3/Zaloga  

 

© IZUM, december 2019  Dodatek A.3-5 

 

• drugo (leposlovje) – v 675s je 

vrstilec preostalih vrednosti iz 

skupine 8, ki ne sodijo pod 

neleposlovje 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

UDK 675s_4 

(statična; nizovni tip 

razvrstitve) 

glede na podatek v 675s 

• 0* – Splošno 

• 1* – Filozofija. Psihologija 

• 2* – Verstvo. Mitologije 

• 3* – Družbene vede 

• 5* – Naravoslovne vede 

• 6* – Uporabne vede 

• 7* – Umetnost. Arhitektura. 

Glasba. Fotografija. Šport 

• 80* – Jezikoslovje  

• 82 – (82, 886.3) Književnost 

• 9*  – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo – drugo gradivo 

• brez vrednosti – gradivo brez 675s 

• vse – skupaj 

 

 

 

 

 

 

 

Z-STA-227, Z-STA-228 

UDK 675c_1 

(statična) 
glede na podatek v 675c 

• 001 – znanost in znanje na splošno 

• drugo – drugo gradivo 

• vse – skupaj 

Z-STA-222 

UDK 675c_2 

(dinamična) 
glede na podatek v 675c 

• dinamična 

• vse – skupaj 
 

UDK prosti pristop 

(d\u)_1 (statična) 

glede na podatek iz podpolja 

996/997d\u 

• 0 – Splošno 

• 1 – Filozofija. Psihologija 

• 2 – Verstvo. Bogoslovje 

• 3 – Družbene vede 

• 5 – Naravoslovne vede 

• 6 – Uporabne vede. Medicina. 

Tehnologija 

• 7 – Umetnost. Razvedrilo. Zabava. 

Šport 

• 82  – Književnost 

• 9  – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina  

• drugo – drugo gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-216, Z-STA-226 

UDK prosti pristop 

(d\u)_1 (statična; 

C/P/M/L) 

glede na podatek iz podpolja 

996/997d\u 

• C – (C, C-1, C-2, C-3) C 

• P – (P, P-1, P-2, P-3/-9) Starostna 

stopnja od 8 do 4 let 

•  M – (M, M-1, M-2, M-3/-9) 

Starostna stopnja od 15 do 18 let 

• L – (L, L=tuj) Ljudsko slovstvo 

• drugo – drugo gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

podlokacija_1 

(statična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• K – knjižnica 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

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

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

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

208, Z-STA-209, Z-STA-210, Z-

STA-211, Z-STA-212, Z-STA-

213, Z-STA-214, Z-STA-215, Z-

STA-216, Z-STA-217, Z-STA-

218, Z-STA-219, Z-STA-220, Z-

STA-221, Z-STA-222, Z-STA-

223, Z-STA-224, Z-STA-225, Z-
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STA-226, Z-STA-227, Z-STA-

228 

podlokacija_2 

(dinamična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

podlokacija 

preusmeritve_1 

(statična) 

podlokacija preusmeritve iz 

podpolja 996/997e\E 

• K – knjižnica 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-213, Z-STA-214, Z-STA-

215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-

STA-218, Z-STA-219, Z-STA-

220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-

STA-223, Z-STA-224, Z-STA-

225, Z-STA-226 

podlokacija 

preusmeritve_2 

(dinamična) 

podlokacija preusmeritve iz 

podpolja 996/997e\E 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

sedanja 

podlokacija_1 

(statična) 

podlokacija preusmeritve iz 

podpolja 996/997e\E, če je 

vrednost vpisana, sicer pa 

podlokacija iz podpolja 

996/997d\l 

• K – knjižnica 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-213, Z-STA-214, Z-STA-

215, Z-STA-216, Z-STA-217, Z-

STA-218, Z-STA-219, Z-STA-

220, Z-STA-221, Z-STA-222, Z-

STA-223, Z-STA-224, Z-STA-

225, Z-STA-226 

sedanja 

podlokacija_2 

(dinamična) 

podlokacija preusmeritve iz 

podpolja 996/997e\E, če je 

vrednost vpisana, sicer pa 

podlokacija iz podpolja 

996/997d\l 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

interna oznaka_1  

(statična) 

interna oznaka iz podpolja 

996/997d\i 

• cd – CD plošče 

• cdr – CD-ROM 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-220 

interna oznaka_2 

(dinamična) 

interna oznaka iz podpolja 

996/997d\i  

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

financer_1  

(statična) 
financer iz podpolja 996/9974 

• MK – Ministrstvo za kulturo 

• OBC – Občina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

financer_2 

(dinamična) 
financer iz podpolja 996/9974  

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-206 

 

 

 

 

oznaka fizične 

oblike_1 (statična; 

knjižno, neknjižno 

(podrobno)) 4  

 

• tekstovno grad. (knjižno) – (a, ad, 

af, ar) tekstovno gradivo – knjižno  

• mikrooblike – (ag, bg) 

mikrooblike 

• rokopisno grad. – (b, d, f) 

rokopisno gradivo 

• muzikalije – (c) muzikalije 

• kartografsko grad. – (ea, eb, ec, 

ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ez) 

kartografsko gradivo 

• video DVD – (gcbk) video DVD 

• proj. grad. (diap., pros., diafilmi) 

Z-STA-209, Z-STA-210, Z-STA-

211, Z-STA-212, Z-STA-214, Z-

STA-215, Z-STA-226, Z-STA-

228 

                                                      
4 Gl. opis na povezavi Pravila za določitev fizične oblike gradiva. 
 

http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Pravila_za_določitev_fizične_oblike_gradiva/Pravila_za_določitev_fizične_oblike_gradiva_SI.pdf
http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/Pravila_za_določitev_fizične_oblike_gradiva/Pravila_za_določitev_fizične_oblike_gradiva_SI.pdf
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– (gb, gbg, gbh, gbi, gbj, gbk, gbl, 

gbu, gbz) projicirno gradivo 

(diapozitivi, prosojnice, diafilmi) 

• videoposn., filmi – (g, ga, gaa, gab, 

gac, gad, gau, gaz, gc, gca, gcb, 

gcbl, gcc, gcd, gce, gcz) 

videoposnetki, filmi 

• zv. posn. – gramof. plošče – (ia, 

ja) zvočni posnetki – gramofonske 

plošče 

• zv. posn. – CD – (ii, ji) zvočni 

posnetki – CD 

• zv. posn. – kasete (neglasb.) – (ic) 

zvočni posnetki – kasete 

(neglasbene) 

• zv. posn. – kasete (glasb.) – (jc) 

zvočni posnetki – kasete 

(glasbene) 

• zv. posn. – DVD – (ij, jj) zvočni 

posnetki – DVD  

• zv. posn. – ostalo – (i, ib, id, ie, if, 

ig, ih, iz, j, jb, jd, je, jf, jg, jh, jz) 

zvočni posnetki – ostalo 

• slikovno grad. – (k, ka, kaa, kab, 

kac, kad, kae, kaf, kag, kah, kai, 

kaj, kb, kc, kd, ke, kf, kh, ki, kk, 

kuu, kvv, kz, kzz) slikovno gradivo 

• elektronski v. – (l, la, lb, lc, ld, le, 

lf, lg, lh, li, lj, lz) elektronski viri 

• večvrstno grad. – (m, ai) večvrstno 

gradivo 

• tridim. izd. in predm. – (r, raa, rab, 

rac, rad, rae, raf, rag, rah, rai, raj, 

rak, ral, ram, ran, rao, rap, raq, rar, 

ras, rat, rba, rbb, rbc, rbd, rbe, rbf, 

rbg, rbh, rbi, rbj, ruu, rvv, rzz) 

tridimenzionalni izdelki in 

predmeti 

• drobni t. – (aj) drobni tisk 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

oznaka fizične 

oblike_2 (dinamična) 
 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

stopnja 

dostopnosti_1  

(statična) 

financer iz podpolja 996/997p 

• 1 – časovno omejena dostopnost – 

do 7 dni 

• 2 – časovno omejena dostopnost – 

7 dni 

• 3 – časovno omejena dostopnost – 

14 dni 

• 4 – omejena dostopnost – čitalnica 

• 5 – omejena dostopnost – z 

dovoljenjem avtorja 

• 6 – vsebina dokumenta nedostopna 

(posebno obravnavanje) 

• 7 – popolna nedostopnost (arhivski 

izvod)  

• 8 – izposoja s knjigomatom ni 

možna 

Z-STA-219 
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• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

vrsta kontinuiranega 

vira 110a_1 (statična) 

vrsta kontinuiranega vira iz 

podpolja 110a 

• a – periodična publikacija 

• b – knjižna zbirka 

• c – časnik 

• e – nevezani listi z zamenljivo 

vsebino 

• f – baza podatkov 

• g – spletno mesto/stran 

• z – drugo 

• drugo – druge kode 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

vrsta kontinuiranega 

vira 110a_2 

(dinamična) 

vrsta kontinuiranega vira iz 

podpolja 110a 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-221 

literarna vrsta 105f_1 

(statična) 

literarna vrsta iz podpolja 

105f 

• a – roman 

• b – drama 

• c – esej 

• d – humor, satira, parodija 

• e – pisma 

• f – kratka proza 

• g – poezija 

• h – govor 

• i1 – spomini, dnevnik 

• i2 – potopis, reportaža 

• x – ljudsko slovstvo 

• z – druge in mešane literarne vrste 

• drugo – druge kode 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

literarna vrsta 105f_2 

(dinamična) 

literarna vrsta iz podpolja 

105f 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-222 

vrsta vsebine 105b_1 

(statična) 
vrsta vsebine iz podpolja 105b 

• a – bibliografija 

• drugo – druge kode 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

vrsta vsebine 105b_2 

(dinamična) 
vrsta vsebine iz podpolja 105b 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

Z-STA-223 
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E.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapah: 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike 

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

datoteke 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) 

• Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Iz arhivske datoteke 

 

V mapi Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami: 

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

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

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

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

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

• Z-STA-04: Serijske publikacije 

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

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

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

• Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih 

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

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

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

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

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

• Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici  

• Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti 

 

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

statistikami: 

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

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

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

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

 

V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med 

naslednjimi statistikami: 

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

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

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

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

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

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

• Z-STA-206: Po financerjih 

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

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

• 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 prosti pristop/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 

• 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 
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• 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 prosti pristop 

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

• Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (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-201: Po podlokacijah/vrsti gradiva 

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

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

• Z-STA-204: Po podlokacijah/675s 

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

• Z-STA-207: Po podlokacijah/jezikih 

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

dodatni komentar. 

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

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

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

vpišemo v oknu Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisa. 

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

(uporabniške razvrstitve) in Statistike 

(uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske 

datoteke 

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

01, dodatno pa še: 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

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

podatke o zalogi razvrščamo po dveh lastnostih (podlokaciji in vrsti 

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

podlokaciji in po vrsti gradiva). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

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

povezavi do razvrstitve po podlokaciji lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po podlokacijah, ne moremo pa npr. izbrati 

razvrstitve po jeziku). 

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

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

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

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

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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E.2.14 Statistike od Z-STA-201 do Z-STA-228 v 

skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) 

Podatke za pripravo statistik poiščemo in izberemo v iskalniku razreda Polje 

996/997. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

• "Komentar v naslovu" 

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

dodatni komentar. Če pripravljamo statistiko prirasta, lahko vpišemo 

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

ODPIS. 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

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

podatke o zalogi razvrščamo po dveh lastnostih (podlokaciji in načinu 

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

podlokaciji in po načinu nabave). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

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

povezavi do razvrstitve po načinu nabave lahko izbiramo le med 

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

razvrstitve po jeziku). 

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

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

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

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

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 

Pri statistiki Z-STA-206: Po financerjih se odpreta dve povezavi do 

razvrstitve po financerju. Prva povezava določa način razvrščanja 

podatkov o zalogi v domači valuti, druga povezava pa način 

razvrščanja podatkov o zalogi v stari domači valuti. 
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E.3.16.12 Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične 

oblike/namembnosti (stroka/leposlovje) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

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

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike 

(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). 

Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini stroka in 

leposlovje (razvrstitev namembnost_3 (statična; stroka/leposlovje glede na 

100e)). 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva 

ni polj 996/997, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.13 Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične 

oblike/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

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

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike 

(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali UDK vrstilec ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.3.16.14 Z-STA-213: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./načinu nabave/vrsti 

gradiva 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po načinu nabave 

(razvrstitev način nabave_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po 

vrsti gradiva (razvrstitev knjige, serijske publikacije in integrirni viri ter 

neknjižno gradivo (statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, način nabave ali vrsto gradiva ni polj 996/997, 

se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.15 Z-STA-214: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/namembnosti (odrasli/otroci) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične 

oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno 

(podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva za 

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

glede na 100e)). 
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V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali namembnost gradiva 

ni polj 996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.16 Z-STA-215: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične 

oblike (razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno 

(podrobno))). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali UDK vrstilec ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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E.3.16.17 Z-STA-216: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/UDK prosti pristop/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva 

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

glede na 100e)) in nazadnje po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK prosti 

pristop (d\u)_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali UDK vrstilec ni polj 996/997, 

se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.18 Z-STA-217: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti 

(odrasli/otroci)/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po jeziku gradiva glede 

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

jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)), in nazadnje po 

namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 
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(statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, jezik, namembnost ali UDK vrstilec ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.19 Z-STA-218: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./675s/namembnosti 

(odrasli/otroci)/načinu nabave 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po vsebini podpolja 

675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)) in nazadnje po 

namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 

(statična; odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po 

načinu nabave (razvrstitev način nabave_1 (statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, način nabave, namembnost ali UDK vrstilec ni 

polj 996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.20 Z-STA-219: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./stopnji dostopnosti 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)). Vodoravno so podatki 

razporejeni po stopnji dostopnosti (razvrstitev stopnja dostopnosti_1 

(statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo ali stopnjo dostopnosti ni polj 996/997, se izpiše 

črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.21 Z-STA-220: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./interni 

oznaki/namembnosti (odrasli/otroci) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po interni oznaki 

(razvrstitev interna oznaka_1 (statična)). Vodoravno so podatki razporejeni po 
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namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev namembnost_2 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, interno oznako ali namembnost gradiva ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.22 Z-STA-221: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./namembnosti 

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

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva 

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

glede na 100e)) in nazadnje po vrsti kontinuiranega vira (razvrstitev vrsta 

kontinuiranega vira 110a_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni 

po načinu nabave (razvrstitev način nabave_1 (statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, način nabave, namembnost ali vrsto 

kontinuiranega vira ni polj 996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek E.3-30 © IZUM, december 2019 

 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.23 Z-STA-222: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./namembnosti 

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

675c 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva 

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

glede na 100e)) in nazadnje po literarni vrsti (razvrstitev literarna vrsta 105f_2 

(dinamična)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675c – 

Vrstilec UDK za iskanje (razvrstitev UDK 675c_1 (statična)). 

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, namembnost, literarno vrsto ali UDK vrstilec ni 

polj 996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.24 Z-STA-223: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./vrsti 

vsebine/namembnosti (odrasli/otroci) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 
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V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po vrsti vsebine 

(razvrstitev vrsta vsebine 105b_2 (dinamična)). Vodoravno so podatki 

razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali vrsto vsebine ni polj 996/997, 

se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.25 Z-STA-224: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./namembnosti 

(odrasli/otroci)/675s 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po namembnosti 

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

odrasli/otroci glede na 100e)). Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, namembnost ali UDK vrstilec ni polj 996/997, 

se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.26 Z-STA-225: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti 

(odrasli/otroci) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 

V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po jeziku gradiva 

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

druge jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slovenski/tuji)). Vodoravno so 

podatki razporejeni po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci 

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

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

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

črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.27 Z-STA-226: Po podlok./podlok. 

preusm./sedanji podlok./oznaki fizične 

oblike/UDK prosti pristop 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

obrazcu so podatki prikazani v treh tabelah. 
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V prvi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji gradiva v podpolju 

996/997d\l (razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato oznaki fizične oblike 

(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). 

Vodoravno so podatki razporejeni po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK 

prosti pristop (d\u)_1 (statična)).  

V drugi tabeli so podatki navpično razporejeni po podlokaciji preusmeritve 

gradiva v podpolju 996/997d\e (razvrstitev podlokacija preusmeritve_1 

(statična)). Preostale razvrstitve podatkov so enake kot v prvi tabeli. 

V tretji tabeli so podatki navpično razporejeni po sedanji podlokaciji gradiva v 

podpolju 996/997e\E, če je vrednost vpisana, sicer pa v podpolju 996/997d\l 

(razvrstitev sedanja podlokacija_1 (statična)). Preostale razvrstitve podatkov 

so enake kot v prvi tabeli. 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali UDK vrstilec ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokaciji, podlokaciji preusmeritve in sedanji 

podlokaciji je za to statistiko treba pripraviti uporabniške definicije 

razvrstitev, kamor vključimo podlokacije, aktualne za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.28 Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip 

razvrstitve) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 

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

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

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

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

Statistika (razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). 

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

("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 

E.3.16.29 Z-STA-228 Po podlokacijah/oznaki fizične 

oblike/675s (nizovni tip razvrstitve) 

Statistika vključuje podatke o izbranih poljih 996/997. 
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Statistika ima dva obrazca: v prvem so prikazani podatki o številu naslovov, v 

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

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

(razvrstitev podlokacija_1 (statična)) in nato po oznaki fizične oblike 

(razvrstitev oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vsebini podpolja 675s – Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_4 (statična; nizovni tip razvrstitve)). 

Če za posamezno podlokacijo, oznako fizične oblike ali UDK vrstilec ni polj 

996/997, se izpiše črtica ("–"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

Na koncu statistike se izpiše legenda. 
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G STATISTIČNI PODATKI ZA VPRAŠALNIK 

BIBSIST (NUK – CEZAR) 

V tem dodatku so opisane statistike za področje zaloge, ki ustrezajo podatkom 

iz vprašalnika BibSiSt. Ta vprašalnik knjižnice vsako leto izpolnjujejo v okviru 

statističnih meritev Centra za razvoj knjižnic (NUK – CeZaR). 

Statistike pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblika 

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

posameznih parametrov ob pripravi izpisa.  

Definicije izpisov so razdeljene v štiri skupine glede na vrsto knjižnice. 

Definicije izpisov se tako delijo v skupine za: 

•   šolske knjižnice  

•   visokošolske knjižnice  

•   specialne knjižnice  

•   splošne knjižnice  

V vsaki skupini so pripravljene tri statistike, ena za zbirko knjižnega in 

neknjižnega gradiva, ena za prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ter ena za 

odpis knjižnega in neknjižnega gradiva. Statistike pripravljamo na osnovi 

podatkov v razredu Polje 996/997 in v povezanem razredu Bibliografski 

zapis.  

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

oznake segmenta (Z), oznake, da spada izpis v skupino statističnih podatkov za 

vprašalnik BibSiSt (BibSiSt), in zaporedne številke izpisa; vsi elementi oznake 

so med seboj povezani z znakom "-". 
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G.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapi Izpisi / Sistemske definicije / BibSiSt (NUK – 

CeZaR):  

• Šolske knjižnice 

− Z-BibSiSt-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.1, 2.2.1 in 2.3.1 v vprašalniku BibSiSt. 
 

− Z-BibSiSt-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.2, 2.2.2 in 2.3.2 v vprašalniku BibSiSt.  
 

− Z-BibSiSt-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.3, 2.2.3 in 2.3.3 v vprašalniku BibSiSt.  
 

• Visokošolske knjižnice 

− Z-BibSiSt-11: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.1, 2.2.1 in 2.3.1 v vprašalniku BibSiSt. 
 

− Z-BibSiSt-12: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.2, 2.2.2 in 2.3.2 v vprašalniku BibSiSt.  
 

− Z-BibSiSt-13: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.3, 2.2.3 in 2.3.3 v vprašalniku BibSiSt.  
 

• Specialne knjižnice 

− Z-BibSiSt-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.1, 2.2.1 in 2.3.1 v vprašalniku BibSiSt. 
 

− Z-BibSiSt-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.2, 2.2.2 in 2.3.2 v vprašalniku BibSiSt.  
 

− Z-BibSiSt-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.3, 2.2.3 in 2.3.3 v vprašalniku BibSiSt.  
 

• Splošne knjižnice 

− Z-BibSiSt-31: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.1, 2.2.1 in 2.3.1 v vprašalniku BibSiSt. 
 

− Z-BibSiSt-32: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.2, 2.2.2 in 2.3.2 v vprašalniku BibSiSt.  
 

− Z-BibSiSt-33: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

To so podatki za točke 2.1.3, 2.2.3 in 2.3.3 v vprašalniku BibSiSt.  
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G.2 IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih: 

• Statistike Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-12,   

Z-BibSiSt-21, Z-BibSiSt-22, Z-BibSiSt-31 in Z-BibSiSt-32   

Upoštevajo se polja 996/997, ki imajo določeno inventarno številko. 

 

• Statistike Z-BibSiSt-03, Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-23 in Z-BibSiSt-33 

Upoštevajo se polja 996/997, ki imajo status 9 – odpisano in določeno 

inventarno številko. 
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G.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

G.3.1 Statistika Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-11,       

Z-BibSiSt-21 in Z-BibSiSt-31 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjega parametra:  

• "Stanje na dan" 

Vpišemo datum, vključno s katerim naj se v statistiki upoštevajo 

podatki. 

Vnos parametra je obvezen. 

G.3.2 Statistika Z-BibSiSt-02, Z-BibSiSt-12,       

Z-BibSiSt-22 in Z-BibSiSt-32 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjega parametra:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva pri pripravi statistike. Upošteva 

se datum inventarizacije. 

Vnos parametra je obvezen. 

G.3.3 Statistika Z-BibSiSt-03, Z-BibSiSt-13,       

Z-BibSiSt-23 in Z-BibSiSt-33 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjega parametra:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva pri pripravi statistike. Upošteva 

se datum statusa (datum določitve statusa 9 – odpisano). 

Vnos parametra je obvezen. 
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G.4 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

G.4.1 Statistike v skupini Šolske knjižnice 

G.4.1.1 Z-BibSiSt-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

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

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije in drugo knjižno 

gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je 

razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni najprej po jeziku (gradivo v slovenščini in v 

drugih jezikih). Uporabljena je razvrstitev jezik_BibSiSt_1 (slovenski/tuji). 

Sledi zbirna vrstica za vse jezike skupaj. Nato so prikazani podatki po vrsti 

strokovnega gradiva (strokovno gradivo, strokovno gradivo za strokovne 

delavce in strokovno pedagoško gradivo). Uporabljena je razvrstitev strokovno 

gradivo_BibSiSt_1.  

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Zbirka knjižnega gradiva 

(inv. enote).  
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Zbirka knjižnega gradiva 

(inv. enote). 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.1.2 Z-BibSiSt-02: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske 

publikacije in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni najprej po jeziku (gradivo v slovenščini in v 

drugih jezikih). Uporabljena je razvrstitev jezik_BibSiSt_1 (slovenski/tuji). 

Sledi zbirna vrstica za vse jezike skupaj. Nato so prikazani podatki po vrsti 

strokovnega gradiva (strokovno gradivo, strokovno gradivo za strokovne 

delavce in strokovno pedagoško gradivo). Uporabljena je razvrstitev strokovno 

gradivo_BibSiSt_1.  

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov vodoravno 

in navpično razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede 

na način nabave (inv. enote). 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote) (za točko 

2.1.2 c) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način 

nabave (inv. enote). 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave (gradivo, nabavljeno z 

nakupom, lastno izdajo (lastne publikacije šole), zameno in darovi, prikazano 

je tudi gradivo, nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, kjer način 

nabave ni vpisan). Nato so podatki razporejeni po jeziku (gradivo v katerem 

koli jeziku in gradivo v slovenščini). Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave 
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skupaj. Uporabljeni sta razvrstitvi način nabave_BibSiSt_1 in jezik_BibSiSt_2 

(slovenski/katerikoli).  

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabelah Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih ne glede 

na način nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 a) v vprašalniku BibSiSt), Prirast 

neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih ne glede na način nabave (naslovi) 

(za točko 2.2.2 b) v vprašalniku BibSiSt) in Prirast neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih po načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 c) v 

vprašalniku BibSiSt) velja enako, kot je opisano pri tabelah za knjižno gradivo. 

Razlika je le v razporeditvi po vrsti gradiva. Neknjižno gradivo je razvrščeno 

po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je razvrstitev neknjižno 

gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

ne glede na način nabave (inv. enote). 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.1.3 Z-BibSiSt-03: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije in drugo knjižno 

gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je 

razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_1. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 
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publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 

G.4.2 Statistike v skupini Visokošolske knjižnice 

G.4.2.1 Z-BibSiSt-11: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

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

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 
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KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.2.2 Z-BibSiSt-12: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge 

(disertacije, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge), serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_2. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave za gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom, obveznim izvodom ustanove, zameno in darovi, 

prikazano je tudi gradivo, nabavljeno z drugimi načinini nabave, in gradivo, pri 

katerem način nabave ni vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave 

skupaj. Uporabljena je razvrstitev način nabave_BibSiSt_2. 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2) v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi 

zbirni stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. 

Uporabljena je razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 
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PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.2.3 Z-BibSiSt-13: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in neknjižno gradivo na fizičnih 

nosilcih ter skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 
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G.4.3 Statistike v skupini Specialne knjižnice 

G.4.3.1 Z-BibSiSt-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

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

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.3.2 Z-BibSiSt-22: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 
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Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge 

(disertacije, diplomske, magistrske in raziskovalne naloge), serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_2. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave na gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom ustanove, zameno in darovi, prikazano je tudi 

gradivo, nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, pri katerem način 

nabave ni vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave skupaj. Uporabljena 

je razvrstitev način nabave_BibSiSt_3. 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, 

elektronske publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi 

zbirni stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. 

Uporabljena je razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.3.3 Z-BibSiSt-23: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 
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Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, naloge (disertacije, diplomske, 

magistrske in raziskovalne naloge), serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 

G.4.4 Statistike v skupini Splošne knjižnice 

G.4.4.1 Z-BibSiSt-31: Zbirka knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

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

statistiki so zajeta polja 996/997 z inventarno številko in datumom 

inventarizacije, ki je starejši ali enak datumu, vpisanem pri "Stanje na dan", in 

tudi polja 996/997 brez datuma inventarizacije. V statistiki niso zajeta polja 

996/997 s statusom odpisano, kjer je datum statusa starejši ali enak datumu, 

vpisanem pri "Stanje na dan", ali datum statusa ni vpisan. 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo, za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih in za knjižnično zbirko. 
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KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_3. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Zbirka neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.1 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

KNJIŽNIČNA ZBIRKA 

V tabeli Knjižnična zbirka (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.1 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste 

knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.4.2 Z-BibSiSt-32: Prirast knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo inventarizirano v obdobju, 

vnesenem pri "Datum inventarizacije (o)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih ter skupaj za prirast knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu nabave nabave (inv. enote) (za 

točko 2.1.2 a) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot 

vodoravno razporejeni po vrsti knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske 

publikacije, patenti, standardi in drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za 

vse vrste knjižnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno 

gradivo_BibSiSt_3. 

Navpično so podatki razporejeni po načinu nabave na gradivo, nabavljeno z 

nakupom, obveznim izvodom, zameno in darovi, prikazano je tudi gradivo, 

nabavljeno z drugimi načini nabave, in gradivo, pri katerem način nabave ni 

vpisan. Sledi zbirna vrstica za vse načine nabave skupaj. Uporabljena je 

razvrstitev način nabave_BibSiSt_4. 
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V tabeli Prirast knjižnega gradiva ne glede na način nabave (naslovi) (za 

točko 2.1.2 b) v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu naslovov razporejeni 

enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva po načinu  nabave (inv. enote). 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

Za podatke v tabeli Prirast neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih po 

načinu nabave (inv. enote) (za točko 2.2.2 v vprašalniku BibSiSt) so podatki 

vodoravno razporejeni po vrsti gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 

Navpično so podatki razporejeni enako kot v tabeli Prirast knjižnega gradiva 

po načinu nabave (inv. enote). 

PRIRAST – SKUPAJ 

V tabeli Prirast knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.2 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je prikazano v stolpcu 

drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega gradiva se izpiše na 

koncu statistike, za legendo.  

G.4.4.3 Z-BibSiSt-33: Odpis knjižnega in neknjižnega 

gradiva 

Statistika prikazuje podatke o gradivu, ki je bilo odpisano (določen je bil status 

9 – odpisano) v obdobju, vnesenem pri "Datum statusa (t)". 

Podatki so prikazani ločeno za knjižno gradivo in za neknjižno gradivo na 

fizičnih nosilcih ter skupaj za odpis knjižničnega gradiva. 

KNJIŽNO GRADIVO 

V tabeli Odpis knjižnega gradiva (inv. enote) (za točko 2.1.3 v vprašalniku 

BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno razporejeni po vrsti 

knjižnega gradiva (knjige in brošure, serijske publikacije, patenti, standardi in 

drugo knjižno gradivo). Sledi zbirni stolpec za vse vrste knjižnega gradiva. 

Uporabljena je razvrstitev knjižno gradivo_BibSiSt_2. 

NEKNJIŽNO GRADIVO NA FIZIČNIH NOSILCIH 

V tabeli Odpis neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih (inv. enote) (za točko 

2.2.3 v vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti neknjižnega gradiva (avdiovizualno gradivo, elektronske 

publikacije na fizičnih nosilcih in drugo neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste neknjižnega gradiva na fizičnih nosilcih. Uporabljena je 

razvrstitev neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih_BibSiSt_1. 
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ODPIS – SKUPAJ 

V tabeli Odpis knjižničnega gradiva (inv. enote) – skupaj (za točko 2.3.3 v 

vprašalniku BibSiSt) so podatki o številu inventarnih enot vodoravno 

razporejeni po vrsti gradiva (knjižno gradivo in neknjižno gradivo). Sledi zbirni 

stolpec za vse vrste knjižničnega gradiva. Uporabljena je razvrstitev knjižno in 

neknjižno gradivo_BibSiSt_1. 

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

razvrstiti niti med knjižno niti med neknjižno gradivo, je tudi prikazano v tej 

tabeli, v stolpcu drugače razporejeno gradivo. Seznam polj 996/997 tega 

gradiva se izpiše na koncu statistike, za legendo. 
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G.5 RAZVRSTITVE 

 

Tabela G.5-1: Razvrstitve za statistične podatke za vprašalnik BibSiSt 

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba 

knjižno 

gradivo_BibSiSt_11 

 

vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• knjige in brošure (1.1)2 –  

996/997g\o=a* 

ali 

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

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

2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 

2.30, 2.31 ali 2.32  

ali 

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

130a ne obstaja  

• serijske publikacije (1.3) –  

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

ali  

001c=i in 110a=e ali z 

• drugo knjižno gradivo:  

standardi (1.5) – 

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

ne obstaja 

disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

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

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 

in 130a ne obstaja  

patenti (1.4) –  

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

2.24 in 130a ne obstaja 

drugo knjižno gradivo (1.6) –  

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

obstaja  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02,       

Z-BibSiSt-03 

knjižno 

gradivo_BibSiSt_2 

 

vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• knjige in brošure (1.1) –  

996/997g\o=a* 

ali 

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

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

2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 

2.30, 2.31 ali 2.32  

ali 

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

130a ne obstaja  

• serijske publikacije (1.3) –  

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

Z-BibSiSt-11, Z-BibSiSt-12,       

Z-BibSiSt-13, Z-BibSiSt-21,       

Z-BibSiSt-22, Z-BibSiSt-23 

                                                      
1 Če je oznaka fizične oblike določena v polju 996/997, se enota gradiva razvrsti v ustrezno vrsto knjižnega gradiva 

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

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

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

na pogoje za razvrščanje knjižnega gradiva na osnovi bibliografskih podatkov. 
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ali  

001c=i in 110a=e ali z 

• standardi (1.5) – 

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

ne obstaja 

• disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

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

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 

in 130a ne obstaja  

• patenti (1.4) –  

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

2.24 in 130a ne obstaja 

• drugo knjižno gradivo (1.6) –  

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

obstaja  

• skupaj – zbirni podatki 

knjižno 

gradivo_BibSiSt_3 

 

vrste knjižnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• knjige in brošure (1.1) –  

996/997g\o=a* 

ali 

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

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

2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 

2.30, 2.31 ali 2.32  

ali 

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

130a ne obstaja  

• serijske publikacije (1.3) –  

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

ali  

001c=i in 110a=e ali z 

• standardi (1.5) – 

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

ne obstaja 

• patenti (1.4) –  

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

2.24 in 130a ne obstaja 

• drugo knjižno gradivo: 

disertacije, magistrske, diplomske, 

raziskovalne naloge (1.2) – 

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

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 ali 2.15 

in 130a ne obstaja  

drugo knjižno gradivo (1.6) –  

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

obstaja  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-BibSiSt-31, Z-BibSiSt-32,       

Z-BibSiSt-33 

neknjižno gradivo na 

fizičnih 

nosilcih_BibSiSt_12 

vrste neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• avdiovizualno gradivo (2.1) – 

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

oziroma 

001b=g, i, j ali m 

• elektronske publikacije na 

fizičnih nosilcih (2.2) –  

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

lh, lj, lz                             

oziroma 

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

j ali z 

• drugo neknjižno gradivo (2.3) – 

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

r*      

Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02,       

Z-BibSiSt-03 
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oziroma 

001c=c  

ali  

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

ali 

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

• skupaj – zbirni podatki 

knjižno in neknjižno 

gradivo_BibSiSt_1 

glede na vrste knjižnega in 

neknjižnega gradiva na 

fizičnih nosilcih, razvrščenega 

po navodilih NUK 

• knjižno gradivo – vrsta gradiva: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

• neknjižno gradivo – vrsta gradiva: 

2.1, 2.2, 2.3  

• drugače razporejeno gradivo3  

• skupaj – zbirni podatki 

Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02,       

Z-BibSiSt-03 

način 

nabave_BibSiSt_1 
način nabave gradiva 

• nakup  

• obvezni izvod ustanove – lastne 

publikacije vzgojno-

izobraževalnega zavoda – 

996/997v=u ali f 

• zamena 

• dar 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

    

 

 

Z-BibSiSt-02 

način 

nabave_BibSiSt_2 
način nabave gradiva 

• nakup  

• obvezni izvod 

• obvezni izvod ustanove – 

996/997v=u ali f 

• zamena 

• dar 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

    

 

 

Z-BibSiSt-12 

način 

nabave_BibSiSt_3 
način nabave gradiva 

• nakup  

• obvezni izvod ustanove – 

996/997v=u ali f 

• zamena 

• dar 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

    

 

 

Z-BibSiSt-22 

način 

nabave_BibSiSt_4 
način nabave gradiva 

• nakup  

• obvezni izvod 

• zamena 

• dar 

• drugo 

• brez vrednosti 

• skupaj – zbirni podatki 

    

 

 

Z-BibSiSt-32 

jezik_BibSiSt_1 

(slovenski/tuji) 
glede na podatek v 101a 

• v slovenščini – 101a=slv 

• v drugih jezikih 

• skupaj – zbirni podatki 

Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02 

jezik_BibSiSt_2 

(slovenski/katerikoli) 
glede na podatek v 101a 

• kateri koli – 101a=kar koli 

• v slovenščini – 101a=slv 
Z-BibSiSt-02 

strokovno 

gradivo_BibSiSt_1 

vrste strokovnega gradiva, 

razvrščenega po navodilih 

NUK 

• strokovno gradivo (7.1, 7.2, 7.3) – 

675s=0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 

80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9*; če 

Z-BibSiSt-01, Z-BibSiSt-02 

                                                      
3 Če v knjižnici obstaja gradivo, ki ga glede na kriterije razvrstitve, ni mogoče razvrstiti med knjižno ali neknjižno 

gradivo, se razporedi v kategorijo drugače razporejeno gradivo. Če takšnega gradiva v knjižnici ni, se kategorija ne 

prikaže v statistiki. 



COBISS3/Zaloga COBISS 

 

Dodatek G.5-4 © IZUM, december 2019 

 

675s ne obstaja, se upošteva 675c, 

če nima ene od vrednosti 084.11, 

087.5, 27-236.5, 27-29, 398, 

398(497.4), 398(=163.6), 741.5, 

82, 821, 821.1/.8, 821.1, 821.11, 

821.111, 821.111(73), 

821.111(...), 821.112.2, 821.124, 

821.124+821.14, 821.13, 

821.131.1, 821.133.1, 821.134.2, 

821.134(7/8), 821.14, 821.16/.17, 

821.161.1, 821.162.1, 

821.162.3/.4, 821.162.3, 

821.162.4, 821.163, 821.163.4, 

821.163.41, 821.163.42, 

821.163.4(497.6), 821.163.6, 

821.163.6-93, 821.2/.3, 

821.21/.41, 821.4, 821.51/.71, 

821.511.141, 821.8, 821.81/.87, 

929, 929(=163.6)  

• strokovno gradivo za strokovne 

delavce (7.2, 7.3) – 100e=k, u ali 

brez vrednosti 

in  

675s=0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 8, 

80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 9*; če 

675s ne obstaja, se upošteva 675c, 

če nima ene od vrednosti 084.11, 

087.5, 27-236.5, 27-29, 398, 

398(497.4), 398(=163.6), 741.5, 

82, 821, 821.1/.8, 821.1, 821.11, 

821.111, 821.111(73), 

821.111(...), 821.112.2, 821.124, 

821.124+821.14, 821.13, 

821.131.1, 821.133.1, 821.134.2, 

821.134(7/8), 821.14, 821.16/.17, 

821.161.1, 821.162.1, 

821.162.3/.4, 821.162.3, 

821.162.4, 821.163, 821.163.4,  

821.163.41, 821.163.42, 

821.163.4(497.6), 821.163.6, 

821.163.6-93, 821.2/.3, 

821.21/.41, 821.4, 821.51/.71, 

821.511.141, 821.8, 821.81/.87, 

929, 929(=163.6) 

• strokovno pedagoško gradivo (7.3) 

– 100e= k, u ali brez vrednosti 

in 

675s=37*; če 675s ne obstaja, se 

upošteva 675c=37* 

in 

105b=j*, v* ali 110d=j ali 

001t=2.03, 2.04 
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H PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O 

ZALOGI 

V dodatku je seznam predpon na nivoju 99X, s katerimi lahko omejimo iskanje 

po podatkih o zalogi. 

Dodatni indeksi podatkov o zalogi v bibliografskih bazah podatkov so opisani 

v priročniku  COBISS3/Katalogizacija (gl. dodatek A.1.2.6). 

 

Opozorilo: 

Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predponami za iskanje po podatkih o 

zalogi so rezultat iskanja le tista polja 996/997, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Pri 

iskanju v razredu Polje 996/997 z dodatnimi indeksi podatkov o zalogi v 

bibliografskih bazah podatkov pa so rezultat iskanja vsa polja 996/997, ki 

pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza iskalnemu nizu. 

 

Primer: 

Pri iskanju v razredu Polje 996/997 s predpono "HDA= " so rezultat iskanja 

polja 996/997, ki ustrezajo datumu inventarizacije pri "HDA=". Pri iskanju v 

razredu Polje 996/997 s predpono "DA= " so rezultat iskanja vsa polja 

996/997, ki pripadajo zapisom, pri katerih vsaj eno polje 996/997 ustreza 

pogoju pri "DA=".  

 

Tabela H-1: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 996/997  

Predpona  Pomen Iskanje Podpolje 

DD= Datum odpisa letnika frazno  

HAT= Način nabave (v) frazno 996v, 997v 

HBUS= Bibliobus št. frazno  

HC= Vnesel frazno  

HCL= Sedanja podlokacija (d\l, e\E) frazno 996d\l, 997d\l  

996e\E, 997e\E 

HCN= Številka za izposojo (osnovna) frazno 9969, 9979 

HD= Vneseno frazno  

HDA= Datum inventariz. (o) frazno 996o, 997o 

HFI= Financer (4) frazno 9964, 9974 
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HFL= Polje frazno  

HFR= Oznaka fizične oblike (g\o) frazno 996g\o, 997g\o 

HI2= Indikator postavitve (2) frazno  

HID= ID polja frazno  

HIIV=1 Interna številka in datum računa (7) frazno 9967, 9977 

HIN= Inventarna številka (f) frazno 996f, 997f 

HIR= Opombe (r) frazno 996r, 997r 

HIV=1 Številka in datum računa (1) frazno 9961, 9971 

HLI= Stopnja dostopnosti (p) frazno 996p, 997p 

HM= Spremenjeno frazno  

HNTS= Opombe (n) frazno 996n, 997n 

HPR= Cena (3) frazno 9963, 9973 

HPT= Vrsta obdelave (usmerjanje) (5) frazno 9965, 9975 

HRA= Omejitev dostopnosti (u) frazno 996u, 997u 

HSD= Datum statusa (t) frazno 996t, 997t 

HSG= Signatura – postavitev (d) frazno 996d, 997d 

HSG5= ABC in drugo – 2. del (d\5) frazno 996d\5, 997d\5 

HSGA= ABC in drugo – 1. del (d\a) frazno 996d\a, 997d\a 

HSGF= Format (d\f) frazno 996d\f, 997d\f 

HSGL= Podlokacija (d\l) frazno 996d\l, 997d\l 

HSGN= Tekoča številka (d\n) frazno 996d\n, 997d\n 

HSGS= Interna oznaka (d\i) frazno 996d\i, 997d\i 

HSGU= UDK prosti pristop (d\u) frazno 996d\u, 997d\u 

HSGV= Vsi elementi signature frazno 996d, 997d 

HSGX= Številčenje v sig. – oznaka dela (d\x) frazno 996d\x, 997d\x 

HST= Status (q) frazno 996q, 997q 

HTI= Naslov (h) frazno 996h, 997h 

HTMD= Datum preusm. gradiva (e\D) frazno 996e\D, 997e\D 

HTME= Podlokacija preusm. (e\E) frazno 996e\E, 997e\E 

HU= Spremenil frazno  

HVE= Dobavitelj (2) frazno 9962, 9972 

HYR= Letnica (k) frazno 997k 

IE= Inventarna številka obstaja frazno 9966, 9976 

SCH= Števec tekočih številk frazno  

UCH=        Vpisano v lok. bazo pod. frazno          

    

 

Tabela H-2: Predpone za iskanje po podatkih o zalogi na nivoju polja 998 

Predpona  Pomen Iskanje Podpolje 

SHAM= Način nabave (v) frazno 998v 

SHFI= Financer (4) frazno 9984 

SHHC= Vnesel frazno  

SHHD= Vneseno frazno  

SHHM= Spremenjeno frazno  

SHHU= Spremenil frazno  

                                                      
1 Iščemo lahko po elementih podpolja 996/9971 (m – številka računa, q – datum računa) in podpolja 996/9977 

(1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem. 

Primer iskalne zahteve: 

HIV=mRp 101* 
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SHID= Številka frazno 9986 

SHNTS= Opombe (n) frazno 998n 

SHRD= Datum poročanja (a) frazno 998a 

SHRS= Indikator nabave (e) frazno 998e 

SHSG= Signatura – postavitev (d) frazno 998d 

SHSI= Oznaka ustan. – sigla (b) frazno 998b 

SHUCH= Vpisano v lok. bazo pod.  frazno  

SHVE= Dobavitelj (2) frazno 9982 

SHYR= Letnice (k)  frazno 998k 
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