
Obvestilo šolske knjižnice 

IZPOSOJA KNJIG V ČASU POUKA NA 

DALJAVO 
 

Kljub pouku na daljavo si boste od 20. januarja 2021 dalje v šolski knjižnici lahko ponovno 

izposojali knjižnično gradivo. Vsem učencem oziroma njihovim staršem in delavcem šole, ki 

potrebujete gradivo iz šolske knjižnice, bomo omogočili izposojo knjig, in sicer vsako sredo 

od 13.00 do 17.00 ure. 

Ker je prost pristop do gradiva še vedno onemogočen, vas prosim, da sporočite, katere knjige 

bi radi brali oziroma jih potrebujete za domače branje, bralno značko (slovensko in angleško) 

ali prosti čas na  

 telefonsko številko 070 623 076 ali  

 elektronski naslov:  darinka.bizjak@ossmartno.si. 

Knjižnične zaloge – proste izvode željenega gradiva lahko preverite tudi preko 

sistema COBISS+: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search (v okence Knjižnica vpišete 

OSBLSP (ime oziroma oznaka naše šolske knjižnice). 

Ob klicu ali sporočilu navedite najprej ime in priimek učenca ter razred, naslov knjige in po 

možnosti tudi avtorja. Vsak si lahko izposodi največ tri knjige. Kontaktirate me lahko tudi, v 

kolikor potrebujete nasvet pri izboru gradiva. 

Prevzem knjig: Predhodno naročene knjige bodo pripravljene in že vpisane na ime učenca, 

prevzeli pa jih boste lahko brez vstopa v šolo – skozi okno knjižnice, in sicer tako, da me boste 

poklicali na telefon ali potrkali na označeno okno. S sabo imejte vrečko za knjige in 

identifikacijsko kartico učenca, ki je hkrati tudi njegova članska izkaznica šolske knjižnice.  

V omenjenem času bo možna je tudi izposoja brez predhodnega naročanja, vendar bodo pri tem 

imeli prednost tisti, ki bodo prišli po že naročene knjige.  

Hkrati lahko vrnete knjige, ki jih imate izposojene iz šolske knjižnice in ste jih že prebrali. V 

skladu z navodili NIJZ bodo vse vrnjene knjige v karanteni 3 dni, nato pa bodo ponovno na 

voljo za izposojo. 

Prosimo vas, da se ob prevzemu gradiva držite vseh navodil in priporočil NIJZ za 

preprečitev širjenja okužbe z virusom (uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok in varnostna 

razdalja). 

 

Veselim se srečanja z vami!  

        

 

vaša knjižničarka Darinka Bizjak 
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