
 

IZPOSOJA GRADIVA PO PREDHODNEM NAROČILU V 

SPLOŠNI KNJIŢNICI SLOVENSKE KONJICE 

 

 

Zaradi epidemije in interventnih ukrepov je Splošna knjižnica Slovenske Konjice že dlje časa 

zaprta. Trenutno deluje virtualna knjižnica, na družbenih omrežjih, ki pa uporabnikom ne 

zagotavlja vsega potrebnega gradiva. Zato s ponedeljkom,  20. aprilom, v Splošni 

knjiţnici Slovenske Konjice uvajamo izredno storitev za že vpisane člane Splošne knjižnice 

Slovenske Konjice – izposoja knjižničnega gradiva po predhodnem naročilu. 

POMEMBNA NAVODILA (prosimo preberite temeljito)! 

1. Vsak član lahko naroči do 4 PROSTE knjige na tri tedne.  

 

SPREJEM NAROČIL: 

            * Naročil na e-naslov in preko portala Moja knjižnica ne sprejemamo! 
 

 

PREVZEM NAROČIL:  

Naročeno gradivo bomo knjižničarji po vrstnem redu klicev pripravili v vrečke, člani pa 

ga boste ob točno določeni uri (sporoči jo knjižničar ob naročilu) prevzeli pred 

glavnimi vhodi v knjiţnice.  

 

2. Po telefonu se identificirajte s številko članske izkaznice, imenom in priimkom. 

 

3. Ob naročilu pripravite: avtorja, naslov in letnico gradiva, ki bi ga želeli. 

V kolikor izbor gradiva (samo leposlovje) prepustite knjižničarjem, le-te seznanite o 

vrsti, žanru, … ki bi ga želeli. Svetujemo, da pred oddajo naročila preverite 

razpoložljivost želenega gradiva na www.cobiss.si.  

 

4. Trenutno že izposojenega gradiva, ki ga imate doma ne sprejemamo nazaj. Vrnili 
ga boste, ko bo knjižnica ponovno odprta po rednem urniku. V času zaprtosti knjižnice, 
zaradi izrednih razmer se za izposojeno gradivo ne obračunava zamudnina, zato 
prosimo, da  zgornje telefonske številke uporabite zgolj za naročilo in ne za 
podaljševanje gradiva.  
 
 

Vsi postopki priprave in oddaje gradiva bodo izvedeni z upoštevanjem navodil NIJZ. 

 

 

Vaša Splošna knjižnica Slovenske Konjice 

 

Enota knjižnice Sprejem naročil (ob delavnikih) Telefonska številka za 
naročilo 

 
SLOVENSKE KONJICE 

 
od PONEDELJKA do PETKA, med 8.00 in 12.00 

 
03 758 04 33 in 041 466 641 
 

 
LOČE 

 
TOREK in SREDA,  med 8.00 in 11.00 

 
03 752 31 86 
 

 
VITANJE 

 
ČETRTEK in PETEK,  med 8.00 in 12.00 

 
03 752 51 56 
 

 
ZREČE 

 
PONEDELJEK, TOREK, SREDA,  med 8.00 in 12.00 

 
03 752 08 86 
 

http://www.cobiss.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva

