
KNJIŽNICA ŠCC PONOVNO ODPRTA 

V ponedeljek, 18. maja 2020, ponovno odpiramo vrata šolske knjižnice in pričenjamo s 

postopnim uvajanjem storitev vračanja in izposoje gradiva.  

 

Oba oddelka šolske knjižnice bosta odprta med 7. in 15. uro. 

 

Želimo vas opozoriti, da življenje v knjižnici še nekaj časa ne bo takšno, kot smo ga bili vajeni, 

in bo potekalo v skladu z nekaterimi omejitvami in zaščitnimi ukrepi (NIJZ). Zaradi zaščite 

uporabnikov in zaposlenih ter zagotovitve varnosti v času koronavirusa, prosimo, da ob obisku 

knjižnice upoštevate naslednja priporočila: 

 vstop v knjižnico bo do nadaljnjega možen le pri glavnem vhodu;  

 v knjižnico vstopajte le, če ste zdravi; 

 prosti pristop do gradiva v knjižnici ne bo mogoč; 

 v knjižnico se odpravite posamično, prav tako tudi vstopajte in poskrbite za varnostno 

razdaljo 1,5 m; 

 med obiskom knjižnice nosite zaščitno masko, pred vstopom si obvezno razkužite roke;  

 upoštevajte omejitve gibanja (čitalnica, dostop do računalnikov, posedanje in branje v 

knjižnici ne bo dovoljeno), čas, ki ga boste preživeli v knjižnici, pa naj bo čim krajši (5–

10 min);  

 upoštevajte navodila in nasvete knjižničarjev in varnostnika. 

 

IZPOSOJA GRADIVA  

Gradivo, ki si ga želite izposoditi, predhodno naročite preko spletnega servisa Moj COBISS ali 

s klicem v knjižnico (Lava 03 428 58 61, Glazija 03 428 22 13). Prevzeli ga boste pri 

izposojevalnem pultu po predhodnem dogovoru. Po priporočilu to gradivo doma odložite vsaj 

za 3 dni, preden ga boste uporabili. 

  

VRAČANJE GRADIVA 

Izposojeno gradivo, ki ga imate doma, lahko vrnete (gradivo mora biti namreč po novem 

navodilu NIJZ v karanteni 7 dni, preden bo varno predano naprej v izposojo). 

 

Predvsem pa bodite strpni, za vstop v knjižnico bo treba pred vhodom najverjetneje počakati, 

saj je število obiskovalcev glede na velikost knjižnice omejeno.  

 

Za vse dodatne informacije ali pojasnila pokličite na 03 428 58 61 (oddelek Lava), 03 428 22 

13 (oddelek Glazija). 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf

