
OBVESTILO O IZPOSOJI GRADIVA V ŠOLSKI KNJIŽNICI  
(od marca 2021 naprej) 

Spoštovani uporabniki (učenci, učitelji ter drugi 
strokovni delavci šole)! 

 

Obveščamo vas, da bosta od marca do junija 2021 v šolski knjižnici 

ponovno mogoča izposoja in vračilo knjižničnega gradiva. 

Ker obiskovanje šolske knjižnice zaradi ukrepov za preprečevanje bolezni 
COVID-19 v tem času ni priporočljivo, bo izposoja knjižničnega gradiva v 
šolski knjižnici potekala nekoliko drugače.  

Mlajši učenci (od 1. do 5. razreda) si lahko knjižnično gradivo, ki si ga želite 
izposoditi, v naprej naročite preko obrazca, ki ga v tiskani obliki dobite pri svoji 
razredničarki/svojem razredniku. Gradivo bo pripravljeno v treh dneh, 
razdelila vam ga bosta razrednik/razredničarka. 

Starejši učenci (od 6. do 9. razreda) si lahko knjižnično gradivo v naprej 
naročite preko obrazca, ki ga v tiskani obliki dobite pri informatorju pri glavnem 
vhodu v šolo. Obrazec nato oddajte v škatlo ob panoju pred šolsko knjižnico 
ali informatorju. Gradivo boste lahko prevzeli v treh dneh pri informatorju pri 
glavnem vhodu v šolo. Gradivo lahko rezervirate tudi preko spletnega obrazca 
za rezervacijo gradiva v šolski knjižnici, ki ga najdete na naslednji povezavi:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW1uUxO2h0OcFlCYuhHG6cPJg8A-

EqpImE4naTIWBXNUOVhZWUpFNThYVVNMUksxOU8xTDU2VklMSC4u 

Pred naročilom v lokalni bazi šolske knjižnice spletnega kataloga Cobiss 
preverite, ali naša knjižnica hrani gradivo, ki si ga želite izposoditi, oz. če je 
le-to prosto. Pri iskanju gradiva vam bo v pomoč Navodilo za iskanje gradiva 
po lokalni bazi šolske knjižnice OŠ Šentjernej v spletnem knjižničnem 
katalogu Cobiss. 

Učitelji in drugi strokovni delavci lahko naročeno gradivo prevzamete v šolski 

knjižnici po predhodnem dogovoru s knjižničarko. Zaželeno je, da jo o izposoji 

gradiva obvestite preko telefona, elektronske pošte ali zgornjega spletnega 

obrazca za rezervacijo gradiva vsaj en dan prej. 

Učenci in učitelji izposojeno gradivo vračate v posebej označeno škatlo, ki se 
bo nahajala pri informatorju pri glavnem vhodu v šolo, ali v zaboj pred 
knjižnico. Čim prej vrnite tudi do sedaj izposojeno gradivo. 
 

Knjižničarki Branka Štefanič in Aleksandra Ivanšek 
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