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D.4 RAZVRSTITVE ZA IZPOSOJO 

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba 

starost 

člana_BibSiSt_1 

(mladina do 15. 

leta/odrasli glede 

na leto rojstva) 

starostne skupine članov po letu 

rojstva 

• mladina do 15. leta – 2005, 2006, 

2007,2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

• drugo – odrasli 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-31 

kategorija 

člana_BibSiSt_1 

(mladina do 15. 

leta/odrasli) 

kategorija članov – razvrstitev: 

mladi, odrasli 

• mladi – 001, 002 

• drugo – odrasli 

• vse – skupaj  

I-BibSiSt-31 

kategorija 

člana_BibSiSt_2 

(zaposleni v 

ustanovi/drugi) 

kategorija članov – razvrstitev: 

zaposleni v matični ustanovi, 

drugi 

• zaposleni v matični ustanovi – 014 

• drugo – ostali 

• vse – skupaj  

I-BibSiSt-21 

kategorija 

člana_BibSiSt_3 

(pravne osebe) 

kategorija članov – razvrstitev: 

pravne osebe 
• pravne osebe – zun. ustanove – 

125  
I-BibSiSt-11, I-BibSiSt-21 

kategorija 

člana_BibSiSt_4 

(visok. učitelji, 

sodelavci/študenti/ 

drugi) 

kategorija članov – razvrstitev: 

visokošolski učitelji in 

sodelavci, znanstveni delavci, 

študenti, drugi 

• visokošolski učitelji in sodelavci, 

znanstveni delavci – 014, 015 

• študenti – 004, 005, 020 

• drugo – ostali 

• vse – skupaj  

I-BibSiSt-11 

kategorija 

člana_BibSiSt_5 

(učenci/drugi) 

kategorija članov – razvrstitev: 

učenci, drugi 

• učenci – 001, 002, 003 

• drugo – ostali 

• vse – skupaj  

I-BibSiSt-01 

skupina 

članov_BibSiSt_1 

(dinamična) 

skupine glede na atribut 

"Skupina članov" 

• dinamična 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-01, I-BibSiSt-11,         

I-BibSiSt-21 

vrsta gradiva  v 

izposoji_BibSiSt_1 

(knjige in brošure, 

serijske publ., 

neknjižno gradivo) 

vrste gradiva glede na atribut 

"Vrsta gradiva" 

• knjige in brošure – 01-knjige, 11-

knjige – leposlovje 

• serijske publikacije – 02-serijske 

publ., 12-integrirni viri 

• neknjižno gradivo – od 03 do 10 

in od 13 do 40 (kasete, CD-plošče, 

videokasete, diskete, CD-ROM, 

zemljevidi, notno gradivo, 

predmeti, kasete – leposlovje, CD-

plošče – leposlovje, videokasete – 

leposlovje, diskete – leposlovje, 

CD-ROM – leposlovje, zvočni 

DVD, zvočni DVD – leposlovje, 

video DVD, rač. DVD, kasete – 

glasba, CD-plošče – glasba, 

videokasete – glasba, video DVD – 

leposlovje, CD-ROM – glasba, 

zvočni DVD – glasba, video DVD 

– glasba, rač. DVD – glasba, 

kasete – zabav. vsebina, CD-plošče 

– zabav. vseb., videokasete – 

zabav. vseb., diskete – zabav. 

vseb.) 

• brez vrednosti 

I-BibSiSt-02, I-BibSiSt-32 
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• vse – skupaj 

vrsta gradiva v 

izposoji_BibSiSt_2 

(knjige, broš., dipl., 

mag. naloge, 

disertacije, serijske 

publ., neknjižno 

gradivo) 

vrste gradiva glede na atribut 

"Vrsta gradiva" 

• knjige, brošure, dipl., mag. 

naloge, disertacije – 01-knjige, 11-

knjige – leposlovje 

• serijske publikacije – 02-serijske 

publ., 12-integrirni viri 

• neknjižno gradivo – od 03 do 10 

in od 13 do 40 (kasete, CD-plošče, 

videokasete, diskete, CD-ROM, 

zemljevidi, notno gradivo, 

predmeti, kasete – leposlovje, CD-

plošče – leposlovje, videokasete – 

leposlovje, diskete – leposlovje, 

CD-ROM – leposlovje, zvočni 

DVD, zvočni DVD – leposlovje, 

video DVD, rač. DVD, kasete – 

glasba, CD-plošče – glasba, 

videokasete – glasba, video DVD – 

leposlovje, CD-ROM – glasba, 

zvočni DVD – glasba, video DVD 

– glasba, rač. DVD – glasba, 

kasete – zabav. vsebina, CD-plošče 

– zabav. vseb., videokasete – 

zabav. vseb., diskete – zabav. 

vseb.) 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22 

vrsta 

transakcije_BibSiSt

_1 (na dom, v 

knjižnico) 

transakcije glede na atribut 

"Oznaka transakcije" 

• na dom – 11-izposoja na dom, 16-

podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-

sprememba datuma poteka, 66-

podaljšanje preko COBISS+ in 

mCOBISS, 22-začetek kroženja 

serijskih publikacij 

• v knjižnico – 12-izposoja v 

čitalnico 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-32 

vrsta 

transakcije_BibSiSt

_2 (na dom oz. 

delovno mesto, v 

knjižnico) 

transakcije glede na atribut 

"Oznaka transakcije" 

• na dom oz. delovno mesto – 11-

izposoja na dom, 16-podaljšanje 

roka izposoje, 26-podaljšanje 

preko telefona, 21-sprememba 

datuma poteka, 66-podaljšanje 

preko COBISS+ in mCOBISS, 22-

začetek kroženja serijskih 

publikacij 

• v knjižnico – 12-izposoja v 

čitalnico 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22 

vrsta 

transakcije_BibSiSt

_3 (rezervacije, 

podaljšanja) 

transakcije glede na atribut 

"Oznaka transakcije" 

• 64 – rezervacija prostega gradiva 

preko COBISS+ in mCOBISS 

• 63 – rezervacija neprostega 

gradiva preko COBISS+ in 

mCOBISS  

• 66 – podaljšanje preko COBISS+ 

in mCOBISS 

• 26 – podaljšanje preko telefona – 

bibliofon 

I-BibSiSt-02, I-BibSiSt-12,         

I-BibSiSt-22, I-BibSiSt-32 

vrsta 

transakcije_BibSiSt

_4 (izposoja, 

vračilo na 

transakcije glede na atribut 

"Oznaka transakcije" 

• izposoja na knjigomatu – 11-

izposoja na dom, 16-podaljšanje 

roka izposoje, 

• vračilo gradiva na knjigomatu – 

I-BibSiSt-12, I-BibSiSt-22,          

I-BibSiSt-32 
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knjigomatu) 17-vračilo/brisanje gradiva iz 

evidence pri članu  

vrsta 

transakcije_BibSiSt

_5 (izposoja) 

transakcije glede na atribut 

"Oznaka transakcije" 

• izposoja – 11-izposoja na dom, 16-

podaljšanje roka izposoje, 26-

podaljšanje preko telefona, 21-

sprememba datuma poteka, 66-

podaljšanje preko COBISS+ in 

mCOBISS, 12-izposoja v čitalnico 

I-BibSiSt-02 

UDK 

675s_BibSiSt_1 (82, 

drugo) 

vrste gradiva po UDK v 675s 

 

• 82 – leposlovje 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-32 

namembnost_BibSi

st_1 (mladi/odrasli 

glede na 100e) 

namembnost glede na 100e – 

Koda za namembnost 

• mladi – a, b, c, d, e  

• odrasli – k, m, u, brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-BibSiSt-32 
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