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B.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

B.3.1 Statistike v skupinah Izposoja gradiva (od 

I-STA-G01 do I-STA-G12) in Transakcije 

(I-STA-T01, I-STA-T02, I-STA-T03) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije naj se upoštevajo v statistiki.  

V skupini statistik Izposoja gradiva so privzeto izbrane naslednje 

transakcije: izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka 

izposoje, sprememba datuma poteka, transakcije v čitalnici, 

podaljšanje preko telefona, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS. 

Če ni izbrana nobena transakcija, se bodo v statistiki iz te skupine 

upoštevale vse transakcije. 

Vnos parametra je obvezen pri statistikah v skupini Transakcije. Pri 

pripravi statistik v tej skupini se bodo upoštevale le izbrane transakcije. 

• "Uporabniško ime" 

Določimo lahko, za katera uporabniška imena naj se v statistiki 

upoštevajo transakcije.  

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko izposoje preko Biblosa. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo transakcije vseh uporabnikov. 
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Pri parametru je na razpolago privzeti šifrant neosebnih uporabniških 

imen (uporabniško ime OPAC za transakcije, evidentirane preko 

COBISS+ in mCOBISS ter uporabniško ime EBookService za 

transakcije izposoje e-knjig preko Biblosa). Če želimo v šifrantu 

dostopati do vseh uporabniških imen, tudi osebnih, uporabimo metodo 

Domača knjižnica / Razširi šifrant uporabniških imen za izpise. Če 

želimo, da se spet prikažejo samo neosebna uporabniška imena, 

ponovno uporabimo isto metodo. 

B.3.2 Statistike v skupini Izračun števila obiskov 

(od I-STA-OT01 do I-STA-OT07) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo obiski. Vnos 

parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v izpisu 

upoštevajo podatki.  

Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Uporabniško ime" 

Določimo, za katera uporabniška imena se pripravi statistika obiska. 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko obiska preko Biblosa. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo podatki za vsa uporabniška imena. 

• "Transakcija" 

Če želimo pri štetju obiskov upoštevati le nekatere aktivnosti članov, 

jih določimo s tem parametrom (če nas npr. zanima obisk članov le 

zaradi vračila gradiva, izberemo samo transakcijo 17 – vračilo/brisanje 

iz evidence pri članu).  

Vrednost parametra določimo na zavihku Parametri izpisa. Določitev 

vrednosti parametra je obvezna. 
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B.3.3 Statistike v skupini Aktivni člani (od I-

STA-A01 do I-STA-A04) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Vnos je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Določitev oddelkov ni obvezna. Če jih ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

V statistiki I-STA-A01 parameter ni na razpolago. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije (katere aktivnosti članov) naj se 

upoštevajo pri pripravi statistike aktivnih članov.  

Privzeto so izbrane naslednje transakcije: vpis člana, ažuriranje 

začasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, 

rezervacija neprostega gradiva, rezervacija prostega gradiva, 

podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri 

članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba 

podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek 

kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, 

rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja 

serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, 

aktivnost člana z inventarjem, medknjižnična izposoja, medknjižnično 

vračilo, spletni vpis, sprememba podatkov preko COBISS+ in 

mCOBISS, sprememba številke, rezervacija neprostega gradiva preko 

COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ 

in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, preklic 

rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk člana – razno. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se pri 

pripravi statistike upoštevajo vse transakcije. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanimajo člani, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

pri pripravi statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. 
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B.3.4 Statistike v skupini Člani (od I-STA-C01 

do I-STA-C12 in od I-STA-C31 do I-STA-

C42) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva pri pripravi statistike aktivnih 

članov. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se upoštevajo 

podatki v statistiki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije naj se kot aktivnost člana upoštevajo v 

statistiki števila aktivnih članov.  

Privzeto so izbrane naslednje transakcije: vpis člana, ažuriranje 

začasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, 

rezervacija neprostega gradiva, rezervacija prostega gradiva, 

podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri 

članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba 

podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek 

kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, 

rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja 

serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, 

aktivnost člana z inventarjem, medknjižnična izposoja, medknjižnično 

vračilo, spletni vpis člana, sprememba podatkov preko COBISS+ in 

mCOBISS, sprememba številke, rezervacija neprostega gradiva preko 

COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostega gradiva preko COBISS+ 

in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS, preklic 

rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk člana – razno.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v 

statistiki aktivnih članov upoštevajo vse transakcije. 

Če želimo pripraviti statistiko novo vpisanih članov, ob pripravi 

statistike izberemo transakciji 1 – vpis člana in 51 – spletni vpis člana.  

• "Kategorija člana" 

Določimo kategorije članov, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o 

transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To pomeni, da se v 

statistiki upošteva kategorija člana ob izvedbi transakcije. Ta kategorija 

ni nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se 

ta podatek pri članu lahko spremeni. 
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Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo člani vseh kategorij. 

• "Občina stalnega prebivališča" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le člani z izbranimi 

občinami stalnega prebivališča.  

Člani bodo izbrani na osnovi občine stalnega prebivališča, zapisane 

med podatke o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To 

pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega prebivališča ob 

izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega prebivališča 

člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko 

spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo člani vseh občin. 

• "Postajališče bibliobusa" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov na 

izbranih postajališčih potujoče knjižnice. Mišljeno je postajališče 

bibliobusa, na katerem je bila evidentirana transakcija pri članu, in ne 

postajališče bibliobusa, ki je lahko vpisano pri podatkih o članu.  

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo aktivnosti članov v stacionarni in potujoči 

knjižnici. 

• "Oddelek vpisa" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov, 

vpisanih v izbranih oddelkih. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanima število članov, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo vsa uporabniška imena. 

• "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 

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

podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 
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definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti 

(npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le 

med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

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 ob pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

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

pripravi izpisa se bo privzeto upoštevala razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 

B.3.5 Statistike v skupini Transakcije (od I-STA-

T10 do I-STA-T59) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Transakcija" 

Izberemo transakcije, ki jih želimo vključiti v izpis statistike.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v 

statistiki upoštevajo vse transakcije. 

• "Bibliografski nivo" 

Bibliografski nivo izberemo, kadar želimo v izpis statistike vključiti le 

gradivo določenega bibliografskega nivoja.  

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se v 

statistiki upoštevajo transakcije z vsem gradivom. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 
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Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanima število transakcij preko COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo transakcije za vsa uporabniška imena. 

• Iskalnik "Transakcije" 

Podatke za pripravo statistik I-STA-T16, I-STA-T17, I-STA-T18, I-

STA-T22, I-STA-T23, I-STA-T26, I-STA-T55 in I-STA-T56 poiščemo 

in izberemo v iskalniku razreda Transakcije. 

• "Kategorija člana" 

Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T15, 

I-STA-T21, I-STA-T32, I-STA-T38, I-STA-T40, I-STA-T44 in I-STA-

T51.  

S parametrom lahko določimo, da se v izpis statistike vključijo le 

transakcije izbranih kategorij članov.  

Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o 

transakcijah, ki smo jih vključili v izpis. To pomeni, da se v statistiki 

upošteva kategorija članov ob izvedbi transakcije. Ta kategorija ni 

nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se ta 

podatek pri članu lahko spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo transakcije članov vseh kategorij. 

• "Občina stalnega prebivališča" 

Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T14, 

I-STA-T15 in I-STA-T21.  

S parametrom lahko določimo, da se v statistiko vključijo le transakcije 

članov z izbranimi občinami stalnega prebivališča.  

Transakcije bodo izbrane na osnovi občine stalnega prebivališča, 

zapisane med podatki o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo 

izpisa. To pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega 

prebivališča ob izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega 

prebivališča člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu 

lahko spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo vse transakcije. 

• "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 statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 
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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 kategoriji članov lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

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. 

B.3.6 Statistike v skupini Blagajna (od I-STA-

B01 do I-STA-B09) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Evidentirano" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij v blagajni. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Vrsta transakcije" 

Izberemo vrste transakcij v blagajni, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Vnos parametra je obvezen. Privzete so naslednje transakcije: 

poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in storno poravnave 

terjatve.  

• "Način poravnave" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije z izbranimi načini poravnave.  

Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike 

plačil (za transakcije poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in 

storno poravnave terjatve). 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni ne glede na način poravnave. 

• "Vrsta negotovinskega plačila" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije z izbranimi vrstami negotovinskih plačil. 
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Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike 

plačil (za transakcije poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in 

storno poravnave terjatve) z negotovinskimi načini poravnave. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste plačil. 

• "Vrsta storitve/terjatve" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije za izbrane vrste storitev/terjatev. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste storitev/terjatev. 

• "Razlog za brisanje/odpis terjatev" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije za 

določene razloge za brisanje/odpis terjatev. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo transakcije brisanja in odpisa terjatev ne glede na razlog. 

• "Evidentiral" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije v 

blagajni, izvedene z izbranimi uporabniškimi imeni.  

Pri vpisu uporabniških imen si lahko pomagamo s pregledom pojmov. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije ne glede na to, pod katerim 

uporabniškim imenom so bile evidentirane. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo transakcije v vseh oddelkih. 

• "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 

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

podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 

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 

pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti 

(npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le 

med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  
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Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne storimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

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

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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