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2.11 BRISANJE ZAHTEVKA ZA MI 

Zahtevek za MI lahko zbrišemo iz baze podatkov, dokler še nismo pripravili 

naročila za dobavitelja. Zahtevek za MI lahko zbrišemo tudi, če najprej 

zbrišemo naročilo, ki smo ga sicer že pripravili, a ga še nismo izstavili in 

poslali (gl. pogl. 3.3). Brišemo lahko posamezni zahtevek za MI ali več 

zahtevkov za MI hkrati. 

 

Zahtevek za MI ni prejeto COBISS3/MI-naročilo ali COBISS/OPAC-naročilo.  

Naročila še nismo pripravili (zahtevek za MI ima status evidentirano, določeno 

gradivo ali določen dobavitelj). Zahtevek, ki ga želimo brisati, ni povezan s 

prejetim COBISS/OPAC-obvestilom – prošnjo za preklic, ki ima status prispelo 

ali v obdelavi. 

 

1. V razredu Zahtevek za MI poiščemo in izberemo zahtevek za MI. Na 

delovnem  področju lahko izberemo več zahtevkov za MI hkrati. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši.  

 

Zbrišemo lahko tudi zahtevke za MI, pri katerih smo že rezervirali gradivo 

domače knjižnice. Ob brisanju takšnega zahtevka se izpiše vpašanje: "Ali res 

želite zbrisati zahtevek za MI, št. <št._zahtevka_za_MI>, pri katerem je 

gradivo že rezervirano?" Če kliknemo gumb Da, se zahtevek za MI zbriše, prav 

tako se zbriše tudi rezervacija gradiva (gl. pogl. 2.5.1, pogl. 2.5.2 in pogl. 

2.5.3). 

Po brisanju zahtevka za MI z najvišjo zasedeno številko ali več zahtevkov 

hkrati od zadnjega naprej, se števec listin pri "Naročilo" nastavi na številko, 

pod katero je v bazi podatkov evidentiran zadnji zahtevek za MI (zahtevek s 

trenutno najvišjo številko), in ne na zadnjo zasedeno številko pred prvo 

nezasedeno. Če je bil števec listin pred brisanjem enega ali več zahtevkov za 

MI nastavljen na zadnjo zasedeno številko pred prvo nezasedeno in ne na 

zadnjo zasedeno, ostane po brisanju nespremenjen.  

 

Primer:  

V razredu Zahtevek za MI je shranjen zahtevek z najvišjo številko 13-00234. 

Števec listine Naročilo ima prav tako vrednost 13-00234. Številka 13-00230 je 

prosta. Če hkrati zbrišemo zahtevke s številkami 13-00234, 13-00233 in  

13-00232, se po brisanju števec listine Naročilo nastavi na zadnjo zasedeno 

številko, tj. številko 13-00231. Če smo pred brisanjem omenjenih zahtevkov 

sami nastavili števec listine Naročilo na številko 13-00229 (ker je številka  

13-00230 nezasedena), ostane po brisanju vrednost števca nespremenjena, in 

sicer 13-00229. 

 

Z brisanjem se spremenijo vrednosti na števcih gradiva pri naročniku: zmanjša 

se skupno število vseh njegovih zahtevkov za MI. Če so bili pri izbrisanem 
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zahtevku za MI vpisani podatki o gradivu, se zmanjša tudi število enot za 

naročanje. 

Hkrati se zahtevek za MI zbriše tudi iz seznama vseh odprtih zahtevkov za MI 

pri naročniku in – če smo pri zahtevku za MI že določili dobavitelja – pri 

partnerju, ki se pojavlja kot dobavitelj gradiva. 
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