
 

 

Zgornje Stranje, 15. 12. 2020 

 

Izposoja knjižničnega gradiva v času trajanja pouka na daljavo 

 
V času trajanja pouka na daljavo si je v šolski knjižnici mogoče izposoditi knjižno gradivo. 

Izposoja poteka brezstično, knjige pa si lahko izposodite le po predhodnem naročilu. 

Neposredni dostop do knjižnega gradiva ni mogoč. 

 

1. Kako naročim gradivo? 

 

Želeno knjižno gradivo lahko naročite prek e-naslova: anze.slana@os-stranje.si in 

tea.letonja@os-stranje.si. Naročilo naj bo opravljeno najkasneje do 9. ure na dan prevzema. 

 

Pri naročilu navedite: 

- knjige, ki bi si jih želeli izposoditi; 

- ime, na katero izposodimo knjige; 

- lokacijo, kjer boste prevzeli knjižno gradivo; 

- datum in predvideno uro prevzema. 

 

Če želenih knjig ne bo na razpolago, vas bomo o tem obvestili v povratnem e-sporočilu. 

 

2. Kje in kdaj si lahko izposodim gradivo? 

 

Izposoja in vračilo knjižnega gradiva bo mogoče na označenem mestu pred Osnovno šolo 

Stranje ter pred Podružnično šolo Gozd po spodnjem urniku. 

 

lokacija dan ura 

Osnovna šola Stranje torek, četrtek 14.00–16.00 

Podružnična šola Gozd sreda 14.00–16.00 

 

3. Kako prevzamem knjige in kako jih vrnem? 

 

Naročeno gradivo boste po urniku lahko prevzeli na označenem prevzemnem mestu. 

Omogočen bo brezstičen prevzem gradiva.  

Prevzemno mesto pri Osnovni šoli Stranje je pred šolo skozi zbornično okno. 

Prevzemno mesto pri Podružnični šoli Gozd je pri vhodu. 
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Knjige bo mogoče vrniti na za to označenem mestu na obeh lokacijah. Gradivo, ki ste ga vrnili, 

bo kasneje razknjiženo. Tudi za vračilo gradiva se, prosimo, najavite na enega od zgoraj 

navedenih e-naslovov. 

 

4. Paket presenečenja 

 

Vsakemu naročilu dodamo še paket presenečenja. Ta vsebuje knjigo po izboru knjižničarjev, 

prilagojeno starosti učenca. V času, ko neposreden dostop do knjižnih polic ni mogoč, s tovrstno 

akcijo skušamo popestriti šolanje na daljavo in promovirati branje. 

 

Paketi vsebujejo knjige, ki niso močno popularizirane in so nekoliko manj brane, a zato niso nič 

manj kakovostne. V šolski knjižnici pa seveda lahko naročite le paket presenečenja. 

 

Knjige, ki jih prejmete v paketu, vrnete kot ostale izposojene knjige. 
 


