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»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« 

(Richard Steel) 

IZPOSOJA GRADIVA V ČASU POUKA NA DALJAVO 

Dragi metelkarji, spoštovani starši! 

Od 9. novembra 2020 za učence od 1. do 9. razreda ponovno poteka pouk na 

daljavo. Po končanem dnevnem šolskem delu  si boste nekateri vzeli  čas za 

branje – ta neminljivi košček otroštva in odpotovali  s knjigo v širni prostrani 

svet zgodb, poezije, domišljije … 

Zato vas vabimo,  da si lahko v času pouka na daljavo izposodite knjižno gradivo 

(vi ali vaši starši) iz šolske knjižnice. 

 

 Gradivo najprej poiščete po naših spletnih katalogih  COBISS 

https://www.cobiss.si/, 

  WinKnj  http://116118.winknj.si (smo v času  prehoda na COBISS 

sistem), 

 Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah (https://m.cobiss.si/ 

 

 Tako lahko od doma preverite dostopnost do želene knjige. Nato   

izbrano KNJIŽNO GRADIVO  naročite po e-pošti knjiznica@os-skocjan.si  

ali po telefonu 07 38 46 608. 

 

1. Katalog WinKnj – ISKANJE in IZPOSOJA 

Za iskanje najprej odprite  1. ali 2. povezavo, nato izberite osnovno iskanje 

(vpišete lahko avtorja, naslov …) ali pa izbirno iskanje (vpišete zahtevane 

podatke).  

http://116118.winknj.si 

http://116118.winknj.si/index.php?pg=iskanje 
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Na osnovni strani WinKnj pa si je možno ogledati  katalog naše knjižnice, in 

sicer so  po abecedi navedeni naslovi knjig. Brskajte in raziskujte – izposojamo 

le KNJIŽNO GRADIVO.  

Preverite, ali je gradivo že izposojeno ali si ga je možno izposoditi.  
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2. Spletni katalog COBISS+  - le iskanje, brskanje 

 
V brskalnik CHROME … vpišite COBISS+ (odpre se osnovno iskanje, v ISKALNI NIZ vpišite 

naslov ali avtorja, v polje KNJIŽNICA pa akronim naše knjižnice OSSKOC ali polno ime naše 

šole) … ali odprite povezavo 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=cobib 

 

 

2.1 Gradivo naročite po  elektronski pošti knjiznica@os-skocjan.si 

 ali po telefonu 07 38 46 608. 

V elektronskem sporočilu navedite ime in priimek učenca/učenke, razred ter 

avtorja in naslov knjige. 

2.2 V povratnem elektronskem sporočilu vas bom   obvestila o prevzemu 

gradiva. 

2.3. Gradivo lahko prevzamete pri vhodu v šolo ob  torkih  med 14. in 15. uro 

in ob petkih med 7. in 8. uro. Ko boste pred šolo, pokličite na telefonsko 

številko 07 38 46 608  (ali pozvonite v tajništvo) in prinesla vam bomo naročeno 

gradivo. 

 Če se v navedem času  ne morete oglasiti, prosim, pokličite na 07 38 46 608, da 

se dogovorimo  za ustreznejši čas izposoje.  
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3. VRAČANJE knjižnega gradiva 

Knjige boste lahko vrnili ob izposoji naslednjega naročenega gradiva  ali jih boste odložili v 

zelen ZABOJ za vračanje gradiva (knjigomat),  ki se nahaja za  vhodnimi šolskimi vrati, in sicer 

vsak dan med 7. in 15. uro. 

 

4. E-gradivo 

Brezplačno si ga lahko izposodite tudi na spletni strani BIBLOS. 
Pogoj za izposojo je članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto 

(katerikoli oddelek, tudi Krajevna knjižnica Škocjan, Šentjernej …). 

Mladoletne osebe se lahko včlanijo v KMJ brezplačno.  

 

Informacije o e-storitvah novomeške knjižnice za učence osnovnih in 

srednjih šol 

 

Spoštovani, 

v preteklih dneh je več pedagoških delavcev povpraševalo po možnostih dostopa do elektronskih knjig 

za učence osnovnih in srednjih šol, ki jih ponuja naša knjižnica. Iz omenjenega razloga vam 

posredujemo informacije o e-storitvah knjižnice, ki so na voljo vsem članom novomeške knjižnice, in 

vas vljudno prosimo, da jo posredujete tako pedagoškim delavcem kot tudi učencem. 

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto je vedno na voljo pester izbor elektronskega gradiva, ki je lahko v 

pomoč vašim učencem pri izobraževalnem procesu. Dostop je mogoč od doma, potreben je le vpis v 

našo knjižnico, ki pa je za vse učence in dijake BREZPLAČEN. Vsakemu članu dodelimo geslo, s katerim 

dostopajo do vseh elektronskih knjig in ostalih virov 24 ur na dan.  

Vsi učenci, ki so že vpisani v katero koli enoto naše knjižnice (Novo mesto, Dolenjske Toplice, Dvor, 

Straža, Šentjernej, Škocjan, potujoča knjižnica) in nimajo omenjenega gesla, ga lahko pridobijo tako, da 

nas pokličejo na tel. št. 07 393 4 670 ali osebno pridejo v knjižnico.  

 

Na voljo so: 

Biblos: izposoja elektronskih knjig v slovenščini s pestrim izborom domačega 

branja, ki jih lahko berete na bralniku, tablici, telefonu ali računalniku.  

Več o Biblosu: https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/e-knjige/ 
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Enciklopedija Britannica: splošna enciklopedija, ki vam bo v pomoč pri pripravi 

seminarskih in raziskovalnih nalog. 

Kamra: digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin – dostop do 

informacij, dokumentov, slik in drugega gradiva, ki ga hranijo slovenske splošne 

knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove 

dLib: digitalna knjižnica Slovenije omogoča dostop do digitaliziranega gradiva 

(časopisi, knjige, plakati itd.) 

EbscoHost: dostop do obsežnega nabora strokovnih in znanstvenih revij ter 

člankov s področja kulture, medicine, izobraževanja itd. 

Tax-Fin-Lex: na enem mestu zbrane informacije s pravnega, finančnega in 

davčnega področja (zakoni, članki, obrazci) slovenske in evropske zakonodaje.  

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika. 

PressReader: tekoča izdaja časopisov in revij z vsega sveta, ki pokrivajo različna 

tematska področja (računalništvo, kultura, zgodovina, šport, oblikovanje in 

arhitektura, prehrana itd.) 

V pomoč pri iskanju pa vam vedno pride prav COBISS – navigacija po knjižnih 

policah slovenskih knjižnic. 

Do elektronskih virov lahko dostopate preko spletne strani novomeške knjižnice 

oz. povezave: https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/viri/ 

Vabimo vas tudi, da si preko knjižničnega YouTube kanala v živo ali kadar koli 

kasneje po dogodku ogledate dogodke, ki jih pripravlja knjižnica za različne 

starostne skupine obiskovalcev. Za mlajše bralce izpostavljamo predvsem 

pogovorne večere iz cikla Novomeška poDmlad in novo sezono Knjižnih 

POPslastic. 

V upanju, da bomo z informacijo vsaj nekoliko olajšali izobraževalni proces v 

spremenjenih razmerah, vas lepo pozdravljam. 

 

 

Novo mesto, 14. oktober 2020       Luka Blažič 

               direktor 
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Priporočila za branje 

 Bralni seznami za bralno značko. 

 PRIPOROČILNICA DRUŠTVA BRALNE ZNAČKE SLOVENIJE 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ 
 

 Za pokušino 

 E-knjige - predlogi s portala Biblos (https://www.biblos.si/)1: 

*Twain, M. Tom Sawyer, detektiv https://www.biblos.si/isbn/9789612803483 

*Kipling, R. Knjiga o džungli: https://www.biblos.si/isbn/9789612804022 

Jankovič Potočnik, A. Kamen z Iga https://www.biblos.si/isbn/9789612803513 

Zupan, D. Osica Maja https://www.biblos.si/isbn/9789612801793 

Gluvić, G. Čudovita igra nogomet https://www.biblos.si/isbn/9789612800338 

Steinhöfel, A. Riko, Oskar in kamnita tatvina 

https://www.biblos.si/isbn/9789610122494 

London, J. Hči snega https://www.biblos.si/isbn/9789612803308 

London, J. Beli očnjak https://www.biblos.si/isbn/9789612803247 

London, J. Otroci mraza https://www.biblos.si/isbn/9789612803391 

London, J.  Joe med pirati https://www.biblos.si/isbn/9789612803094 

Defoe, D. Robinson Crusoe https://www.biblos.si/isbn/9789612802936 

Curwood, J. O. Kazan, volčji pes https://www.biblos.si/isbn/9789612802943 

 

Wikivir (https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran):   

*BOGDAN NOVAK Kekec in divji mož  

*FRAN MILČINSKI Skavt Peter 

JANJA VIDMAR Druščina iz šestega b 

SLAVKO PREGL Odprava zelenega zmaja ali Geniji v kratkih hlačah  

                                                           
1 Navodila za dostop do portala Biblos so spodaj. 
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FRAN MILČINSKI Ptički brez gnezda 

 

Biblos (https://www.biblos.si/) je spletno mesto, na katerem si lahko kupite ali 

izposodite  e-knjige. Berete jih lahko na računalniku, tablici, telefonu. Za 

izposojo morate biti član splošnih knjižnic (npr.  Knjižnica Mirana Jarca). 

1. Pred brezplačno izposojo se je treba včlaniti v eno od knjižnic. Navodilo za 

včlanitev v Knjižnico Mirana Jarca je na spodnji povezavi:  

https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/spletni-vpis/ 

Ob včlanitvi si zapomnite  številko izkaznice in geslo, ki ga določite za 

elektronski vstop na spletno stran Moja knjižnica. 

2. Ko boste član knjižnice, sledite  navodilom, kako vstopite v BIBLOS. 

Vstop v Biblos:  

https://www.biblos.si/kako-deluje 

3. Ko ste  član knjižnice, si na telefon prenesite aplikacijo mCOBISS oziroma si 

na računalniku izposodite knjigo takole: 
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Če boste potrebovali pomoč pri izposoji, vam bom pomagala svetovati.  

 

 

Zakaj brati? Odgovor ponuja Miha Kovač v knjigi  

Berem, da se poberem. 
 

 

 
 

Za šolsko knjižnico Marinka Cerinšek 
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