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11.3 NASTAVITEV ŠTEVCEV LISTIN 

Nabavne listine se številčijo samodejno. Izpisni format za števce listin je 

določen programsko. Prvi dve mesti predstavljata leto, sledi znak vezaj "-", 

zadnjih pet mest pa je rezerviranih za tekočo številko listine. 

 

Opozorilo: 

Izpisnega formata za števce listin ne moremo spreminjati. 

 

Po namestitvi programske opreme COBISS3 so vrednosti na vseh števcih 

enake nič, zato je treba vpisati začetne vrednosti. Pri vseh naslednjih izbirah 

objekta Števci listin pa se pri atributih izpišejo zadnje zasedene vrednosti. Na 

začetku leta praviloma vrednosti na števcih listin nastavimo na nič. 

 

Primer: 

Na začetku leta 2008 vpišemo začetno vrednost na posameznem števcu:            

08-00000. 

 

Števci so shranjeni v razredu Števci listin za naslednje listine: 

 segment COBISS3/Nabava: Naročilo, Preklic naročila, Dobavnica, 

Avans, Račun, Račun za posredne stroške nabave, Seznam prejetega 

zamenjanega gradiva, Seznam obveznih izvodov, Seznam darov, 

Seznam drugih prejemov, Reklamacija za prejeto gradivo, Reklamacija 

za nedospelo gradivo, Reklamacija za račun, Prejeto naročilo za 

zamenjavo, Pošiljka zamenjanega gradiva in Pošiljka obveznih izvodov 

 segment COBISS3/Serijske publikacije: Naročilo, Seznam nenaročenih 

publikacij, Avans, Račun, Račun za posredne stroške nabave, 

Reklamacija za manjkajoče zvezke, Reklamacija za račun, Prošnja za 

ogledni izvod, Odpoved, Pošiljka publikacij za zamenjavo, Pošiljka 

obveznih izvodov 

 segment COBISS3/Elektronski viri: Račun, Avans 

 

Opozorilo: 

Za listine Račun in Račun za posredne stroške nabave je števec skupen. 

Za listine Račun in Račun za posredne stroške nabave je v segmentih 

COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije števec skupen ali ločen – 

odvisno od nastavitve parametra v inicializacijski datoteki knjižnice. 

Za listine Reklamacija za račun je števec skupen v obeh segmentih. 
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11.3.1 Zapolnitev nezasedenih številk 

Če pri vnosu nabavnih listin ne shranimo podatkov, se v bazi podatkov pojavijo 

nezasedene številke. Nezasedene številke lahko zapolnimo tako, da vrednost na 

števcu nastavimo na zadnjo zasedeno številko pred prvo nezasedeno. Pri tem 

izpisnega formata ne smemo spremeniti! 

 

1. V razredu Števci listin poiščemo in izberemo števce listin. 

2. Izberemo metodo Objekt / Uredi. 

3. Vpišemo začetno vrednost na števcu.  

 

Primer: 

Zadnje naročilo je oštevilčeno s številko 07-00045. V bazi podatkov imamo 

nekaj nezasedenih številk, najnižja med njimi je 07-00012. Če želimo 

nezasedene številke zapolniti, pri "Naročilo" vpišemo številko 07-00011. 

 

4. Shranimo podatke. 

 

 

Postopek 
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