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D.3 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

D.3.1 Statistike v skupini Šolske knjižnice 

D.3.1.1 I-BibSiSt-01: Člani knjižnice 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju (za točko 3.1.1 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI PO KATEGORIJI ČLANA so podatki 

navpično prikazani po kategorijah članov. Med učence se štejejo člani s 

kategorijami 001-predšolski otroci, 002-osnovnošolci in 003-srednješolci, med 

ostale pa člani preostalih kategorij. Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI GLEDE NA SKUPINO ČLANOV so 

podatki navpično prikazani po atributu "Skupina članov"1. Zbirni podatki so 

prikazani v vrstici skupaj. 

Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_5 

(učenci/drugi), za prikaz glede na skupino članov pa razvrstitev skupina 

članov_BibSiSt_1 (dinamična).  

D.3.1.2 I-BibSiSt-02: Izposoja gradiva 

Izpis prikazuje podatke o številu transakcij v izposoji za izbrano obdobje (za 

točko 3.2.1 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli IZPOSOJA (inv. enote) so prikazani podatki o številu izposoj, kjer se 

štejejo transakcije: 11-izposoja na dom, 12-izposoja v čitalnico, 16-podaljšanje 

roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 

66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS. Uporabljena je razvrstitev vrsta 

transakcije_BibSiSt_5 (izposoja). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vrsti gradiva v izposoji. Med knjige in 

brošure se štejeta vrsti gradiva 01-knjige in 11-knjige – leposlovje, med 

serijske publikacije se štejeta vrsti gradiva 02-serijske publ. in 12-integrini viri, 

vrste gradiva od 03 do 10 in od 13 do 40 pa se štejejo med neknjižno gradivo. 

Sledi zbirni stolpec za vse vrste gradiva. Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva 

                                                      
1 Od junija 2018 je v COBISS3 v urejevalniku Član / Članstvo dodan atribut "Skupina članov", ki 

omogoča uvrstitev člana v izbrano skupino (npr. za potrebe dostopa do informacijskih virov, priprave 

raznih seznamov in statistik itd.). Skupine članov je treba najprej vpisati v lokalni šifrant Skupina 

članov (CODE 328). 
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so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva v izposoji_BibSiSt_1 (knjige in 

brošure, serijske publ., neknjižno gradivo). 

V prvi tabeli so izvzete transakcije izposoje e-knjig. 

Dodatno je pod prvo tabelo prikazan podatek o številu podaljšanj izposoje na 

dom (skupaj), kjer se štejejo transakcije 16-podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka in 66-podaljšanje 

preko COBISS+ in mCOBISS. 

V tabeli ELEKTRONSKE IN AVTOMATIZIRANE STORITVE PRI 

IZPOSOJI GRADIVA so prikazani podatki o številu rezervacij prostega 

gradiva prek COBISS+ in mCOBISS (transakcija 64), o številu rezervacij 

neprostega gradiva prek COBISS+ in mCOBISS (transakcija 63), o številu 

podaljšanj prek COBISS+ in mCOBISS (transakcija 66) in o številu podaljšanj 

prek telefonskega odzivnika (transakcija 26). Kriteriji za razvrstitev so določeni 

z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_3 (rezervacije, podaljšanja). 

V tabeli UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV je prikazano število izposoj 

e-knjig, zabeleženih v sistemu COBISS, tj. število izposoj e-knjig, ki so bile v 

sistem COBISS samodejno vpisane iz portala Biblos. Štejejo se transakcije 11-

izposoja na dom, izvedene z uporabniškim imenom _EBOOKS (za transakcije, 

izvedene s COBISS2/Izposojo) in z uporabniškim imenom EBookService (za 

transakcije, izvedene s COBISS3/Izposojo). 

D.3.2 Statistike v skupini Visokošolske knjižnice 

D.3.2.1 I-BibSiSt-11: Člani knjižnice 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju (za točko 3.1.1 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI PO KATEGORIJI ČLANA so podatki 

navpično prikazani po kategorijah članov. Med visokošolske učitelje in 

sodelavce, znanstvene delavce se štejejo člani s kategorijama 014-zaposleni v 

matični ustanovi in 015-zaposleni na univerzi, med ostale pa člani preostalih 

kategorij. Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI GLEDE NA SKUPINO ČLANOV so 

podatki navpično prikazani po atributu "Skupina članov"2. Zbirni podatki so 

prikazani v vrstici skupaj. 

Podatek o številu članov s kategorijo 125-pravne osebe – zun. ustanove je 

prikazan v ločeni tabeli.  

                                                      
2 Od junija 2018 je v COBISS3 v urejevalniku Član / Članstvo dodan atribut "Skupina članov", ki 

omogoča uvrstitev člana v izbrano skupino (npr. za potrebe dostopa do informacijskih virov, priprave 

raznih seznamov in statistik itd.). Skupine članov je treba najprej vpisati v lokalni šifrant Skupina 

članov (CODE 328). 
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Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_4 

(visok. učitelji, sodelavci/študenti/drugi), za prikaz glede na skupino članov pa 

razvrstitev skupina članov_BibSiSt_1 (dinamična). Za prikaz pravnih oseb je 

uporabljena razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_3 (pravne osebe). 

D.3.2.2 I-BibSiSt-12: Izposoja gradiva 

Izpis prikazuje podatke o številu transakcij v izposoji za izbrano obdobje (za 

točki 3.2.1 in 3.2.6 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli IZPOSOJA NA DOM IN V KNJIŽNICO (fizične enote) so 

prikazani podatki o številu izposoj na dom oz. na delovno mesto, kjer se štejejo 

transakcije: 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje 

preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ 

in mCOBISS in 22-začetek kroženja serijskih publikacij, ter podatki o številu 

izposoj v knjižnico, kjer se šteje transakcija 12-izposoja v čitalnico. 

Uporabljena je razvrstitev vrsta transakcije_BibSiSt_2 (na dom oz. delovno 

mesto, v knjižnico). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vrsti gradiva v izposoji. Med knjige, 

brošure, dipl., mag. naloge, disertacije se štejeta vrsti gradiva 01-knjige in 11-

knjige – leposlovje, med serijske publikacije se štejeta vrsti gradiva 02-serijske 

publ. in 12-integrini viri, vrste gradiva od 03 do 10 in od 13 do 40 pa se štejejo 

med neknjižno gradivo. Sledi zbirni stolpec za vse vrste gradiva. Kriteriji za 

razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva v 

izposoji_BibSiSt_2 (knjige, broš., dipl., mag. naloge, disertacije, serijske publ., 

neknjižno gradivo). 

V prvi tabeli so izvzete transakcije izposoje e-knjig. 

Dodatno je pod prvo tabelo prikazan podatek o številu podaljšanj izposoje na 

dom (skupaj), kjer se štejejo transakcije 16-podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka in 66-podaljšanje 

prek COBISS+ in mCOBISS. 

V tabeli ELEKTRONSKE IN AVTOMATIZIRANE STORITVE PRI 

IZPOSOJI GRADIVA so prikazani podatki o številu rezervacij prostega 

gradiva preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 64), o številu rezervacij 

neprostega gradiva preko preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 63), o 

številu podaljšanj preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 66) in o številu 

podaljšanj preko telefonskega odzivnika (transakcija 26). Kriteriji za 

razvrstitev so določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_3 (rezervacije, 

podaljšanja). 

V tabeli KNJIGOMATI se upoštevajo transakcije, izvedene z uporabniškim 

imenom sip*. Prikazano je število izposoj gradiva na knjigomatu, kjer se 

štejeta transakciji 11-izposoja na dom in 16-podaljšanje roka izposoje, ter 

število vračil gradiva na knjigomatu, kjer se šteje transakcija 17-

vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu. Kriteriji za razvrstitev so 

določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_4 (izposoja, vračilo na 

knjigomatu). 
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V tabeli UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV je prikazano število izposoj 

e-knjig, zabeleženih v sistemu COBISS, tj. število izposoj e-knjig, ki so bile v 

sistem COBISS samodejno vpisane iz portala Biblos. Štejejo se transakcije 11-

izposoja na dom, izvedene z uporabniškim imenom _EBOOKS (za transakcije, 

izvedene s COBISS2/Izposojo) in z uporabniškim imenom EBookService (za 

transakcije, izvedene s COBISS3/Izposojo). 

D.3.3 Statistike v skupini Specialne knjižnice 

D.3.3.1 I-BibSiSt-21: Člani knjižnice 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju (za točko 3.1.1 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI PO KATEGORIJI ČLANA so podatki 

navpično prikazani po kategorijah članov. Med zaposlene v matični ustanovi se 

štejejo člani s kategorijo 014-zaposleni v matični ustanovi, med ostale pa člani 

preostalih kategorij. Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI GLEDE NA SKUPINO ČLANOV so 

podatki navpično prikazani po atributu "Skupina članov"3. Zbirni podatki so 

prikazani v vrstici skupaj. 

Podatek o številu članov s kategorijo 125-pravne osebe – zun. ustanove je 

prikazan v ločeni tabeli.  

Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_2 

(zaposleni v ustanovi/drugi), za prikaz glede na skupino članov pa razvrstitev 

skupina članov_BibSiSt_1 (dinamična). Za prikaz pravnih oseb je uporabljena 

razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_3 (pravne osebe). 

D.3.3.2 I-BibSiSt-22: Izposoja gradiva 

Izpis prikazuje podatke o številu transakcij v izposoji za izbrano obdobje (za 

točko 3.2.2 in 3.2.6 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli IZPOSOJA NA DOM IN V KNJIŽNICO (fizične enote) so 

prikazani podatki o številu izposoj na dom oz. na delovno mesto, kjer se štejejo 

transakcije: 11-izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje 

preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ 

in mCOBISS in 22-začetek kroženja serijskih publikacij, ter podatki o številu 

izposoj v knjižnico, kjer se šteje transakcija 12-izposoja v čitalnico. 

                                                      
3 Od junija 2018 je v COBISS3 v urejevalniku Član / Članstvo dodan atribut "Skupina članov", ki 

omogoča uvrstitev člana v izbrano skupino (npr. za potrebe dostopa do informacijskih virov, priprave 

raznih seznamov in statistik itd.). Skupine članov je treba najprej vpisati v lokalni šifrant Skupina 

članov (CODE 328). 
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Uporabljena je razvrstitev vrsta transakcije_BibSiSt_2 (na dom oz. delovno 

mesto, v knjižnico). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vrsti gradiva v izposoji. Med knjige, 

brošure, dipl., mag. naloge, disertacije se štejeta vrsti gradiva 01-knjige in 11-

knjige – leposlovje, med serijske publikacije se štejeta vrsti gradiva 02-serijske 

publ. in 12-integrini viri, vrste gradiva od 03 do 10 in od 13 do 40 pa se štejejo 

med neknjižno gradivo. Sledi zbirni stolpec za vse vrste gradiva. Kriteriji za 

razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva v 

izposoji_BibSiSt_2 (knjige, broš., dipl., mag. naloge, disertacije, serijske publ., 

neknjižno gradivo). 

V prvi tabeli so izvzete transakcije izposoje e-knjig. 

Dodatno je pod prvo tabelo prikazan podatek o številu podaljšanj izposoje na 

dom (skupaj), kjer se štejejo transakcije: 16-podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje 

preko COBISS+ in mCOBISS. 

V tabeli ELEKTRONSKE IN AVTOMATIZIRANE STORITVE PRI 

IZPOSOJI GRADIVA so prikazani podatki o številu rezervacij prostega 

gradiva preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 64), o številu rezervacij 

neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 63), o številu 

podaljšanj preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 66) in o številu 

podaljšanj preko telefonskega odzivnika (transakcija 26). Kriteriji za 

razvrstitev so določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_3 (rezervacije, 

podaljšanja). 

V tabeli KNJIGOMATI se upoštevajo transakcije, izvedene z uporabniškim 

imenom sip*. Prikazano je število izposoj gradiva na knjigomatu, kjer se 

štejeta transakciji 11-izposoja na dom in 16-podaljšanje roka izposoje, ter 

število vračil gradiva na knjigomatu, kjer se šteje transakcija 17-

vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu. Kriteriji za razvrstitev so 

določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_4 (izposoja, vračilo na 

knjigomatu). 

V tabeli UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV je prikazano število izposoj 

e-knjig, zabeleženih v sistemu COBISS, tj. število izposoj e-knjig, ki so bile v 

sistem COBISS samodejno vpisane iz portala Biblos. Štejejo se transakcije 11-

izposoja na dom, izvedene z uporabniškim imenom _EBOOKS (za transakcije, 

izvedene s COBISS2/Izposojo) in z uporabniškim imenom EBookService (za 

transakcije, izvedene s COBISS3/Izposojo). 

D.3.4 Statistike v skupini Splošne knjižnice 

D.3.4.1 I-BibSiSt-31: Člani knjižnice 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju (za točko 3.1.1 v vprašalniku BibSiSt). 
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V tabeli AKTIVNI UPORABNIKI PO STAROSTI GLEDE NA LETO 

ROJSTVA se med mladino do 15. leta štejejo člani z letom rojstva med 2004 

in 2018, med odrasle pa člani z letom rojstva do vključno 2003. Člani, ki 

nimajo vpisanega datuma rojstva, so prikazani pri kategoriji brez vrednosti. 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Knjižnice, ki med podatki o članih ne zbirajo podatka o datumu rojstva, 

uporabijo tabelo AKTIVNI UPORABNIKI PO STAROSTI GLEDE NA 

KATEGORIJO. V tej tabeli se med mladino do 15. leta štejejo člani s 

kategorijama 001-predšolski otroci in 002-osnovnošolci, med odrasle pa člani 

preostalih kategorij. Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za prikaz po letu rojstva je uporabljena razvrstitev starost člana_BibSiSt_1 

(mladina do 15. leta/odrasli glede na leto rojstva), za prikaz po kategorijah pa 

razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_1 (mladina do 15. leta/odrasli). Za prikaz 

pravnih oseb je uporabljena razvrstitev kategorija člana_BibSiSt_3 (pravne 

osebe). 

D.3.4.2 I-BibSiSt-32: Izposoja gradiva 

Izpis prikazuje podatke o številu transakcij v izposoji za izbrano obdobje (za 

točki 3.1.2 in 3.2.5 v vprašalniku BibSiSt). 

V tabeli IZPOSOJA NA DOM IN V KNJIŽNICO (fizične enote) so 

prikazani podatki o številu izposoj na dom, kjer se štejejo transakcije: 11-

izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 

21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS in 

22-začetek kroženja serijskih publikacij, ter podatki o številu izposoj v 

knjižnico, kjer se šteje transakcija 12-izposoja v čitalnico. Uporabljena je 

razvrstitev vrsta transakcije_BibSiSt_1 (na dom, v knjižnico). 

Vodoravno so podatki razporejeni po vrsti gradiva v izposoji. Med knjige in 

brošure se štejeta vrsti gradiva 01-knjige in 11-knjige – leposlovje, med 

serijske publikacije se štejeta vrsti gradiva 02-serijske publ. in 12-integrini viri, 

vrste gradiva od 03 do 10 in od 13 do 40 pa se štejejo med neknjižno gradivo. 

Sledi zbirni stolpec za vse vrste gradiva. Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva 

so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva v izposoji_BibSiSt_1 (knjige in 

brošure, serijske publ., neknjižno gradivo). 

V prvi tabeli so izvzete transakcije izposoje e-knjig. 

V tabeli IZPOSOJA NA DOM (fizične enote) se upoštevajo transakcije: 11-

izposoja na dom, 16-podaljšanje roka izposoje, 26-podaljšanje preko telefona, 

21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS in 

22-začetek kroženja serijskih publikacij. Navpično so prikazani podatki o 

številu izposoj na dom za skupino UDK 82-leposlovje v podpolju 675s, pod 

drugo so prikazane preostale skupine UDK, pod brez vrednosti pa število 

izposoj za gradivo, ki nima določene skupine UDK. Uporabljena je razvrstitev 

UDK 675s_BibSiSt_1 (82, drugo). 

Vodoravno so podatki razporejeni po namembnosti gradiva. Med mlade se 

šteje gradivo s kodo a, b, c, d ali e v podpolju 100e – Koda za namembnost, 

med odrasle pa gradivo s kodo k, m ali prazno. Sledi zbirni stolpec za obe 
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namembnosti. Kriteriji za razvrstitev po namembnosti gradiva so določeni z 

razvrstitvijo namembnost_BibSiSt_1 (mladi/odrasli glede na 100e). 

Tudi v drugi tabeli so izvzete transakcije izposoje e-knjig. 

Dodatno je pod drugo tabelo prikazan podatek o številu podaljšanj izposoje na 

dom (skupaj), kjer se štejejo transakcije: 16-podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-sprememba datuma poteka, 66-podaljšanje 

preko COBISS+ in mCOBISS. 

V tabeli ELEKTRONSKE IN AVTOMATIZIRANE STORITVE PRI 

IZPOSOJI GRADIVA so prikazani podatki o številu rezervacij prostega 

gradiva preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 64), o številu rezervacij 

neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 63), o številu 

podaljšanj preko COBISS+ in mCOBISS (transakcija 66) in o številu 

podaljšanj preko telefonskega odzivnika (transakcija 26). Kriteriji za 

razvrstitev so določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_3 (rezervacije, 

podaljšanja). 

V tabeli KNJIGOMATI se upoštevajo transakcije, izvedene z uporabniškim 

imenom sip*. Prikazano je število izposoj gradiva na knjigomatu, kjer se 

štejeta transakciji 11-izposoja na dom in 16-podaljšanje roka izposoje, ter 

število vračil gradiva na knjigomatu, kjer se šteje transakcija 17-

vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri članu. Kriteriji za razvrstitev so 

določeni z razvrstitvijo vrsta transakcije_BibSiSt_4 (izposoja, vračilo na 

knjigomatu). 

V tabeli UPORABA ELEKTRONSKIH VIROV je prikazano število izposoj 

e-knjig, zabeleženih v sistemu COBISS, tj. število izposoj e-knjig, ki so bile v 

sistem COBISS samodejno vpisane iz portala Biblos. Štejejo se transakcije 11-

izposoja na dom, izvedene z uporabniškim imenom _EBOOKS (za transakcije, 

izvedene s COBISS2/Izposojo) in z uporabniškim imenom EBookService (za 

transakcije, izvedene s COBISS3/Izposojo). 
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