
 
C. II. grupe odredov 47   

1261 Ljubljana-Dobrunje  

Datum: 18. 10. 2022  

 
Spoštovani! 
V šolski knjižnici vzpostavljamo možnost elektronskih 
storitev. Le-te obsegajo: 
 

1. dostop do storitve Moja knjižnica, ki omogoča: pregled 
izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, 
pregled zgodovine izposoj, rezervacijo gradiva, e-
obveščanje… (https://www.cobiss.si/) 

 
2. izposojo NEKATERIH e-knjig za učence 7., 8. in 9. 

razreda. V ta namen je vzpostavljena platforma sBiblos 
(https://sBiblos.si), ki jo upravlja Zavod Beletrina iz 
Ljubljane. Platforma bo pričela delovati s 1. 11. 2022, 
financira pa jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Seznam knjig, ki bodo na voljo in več informacij o 
delovanju platforme lahko najdete na zgornji spletni 
strani, pod zavihkom »Pogosta vprašanja«. Kakšne so 
tehnične zahteve za izposojo e-knjig, najdete ravno tako 
na spletni strani sBiblos, pod zavihkom »Kako deluje«.  

 
Geslo za dostop do Moje knjižnice in do platforme 
sBiblos si vsak uporabnik ustvari sam preko prejetega e-
maila. Če želite, da si vaš otrok lahko izposoja e-knjige, v šolski knjižnici potrebujemo e-naslov, preko katerega bo 
učenec dobil sporočilo za generiranje gesla in na katerega bodo prihajala sporočila o poteku roka izposoje, seznamu 
izposojenih knjig, rezervacijah gradiva… Geslo in številka izkaznice bosta vidni v prejetem e-mailu, akronim naše šole 
(ki ga boste potrebovali ob prijavi) pa je OSSOS. Več navodil najdete tudi na spletni strani šole: https://www.os-
sostro.si/iskanje-gradiva/ ter na https://sBiblos.si  
 
V primeru, da želite dostopati do elektronskih storitev šolske knjižnice, natisnite in izpolnite spodnji obrazec in ga 
oddajte knjižničarki Mojci Kastelic.  
          Mojca Kastelic, šolska knjižničarka 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Spodaj podpisani starš/skrbnik _____________________________, učenca_____________________________, ki 
obiskuje_______razred,  (obkrožite eno od možnosti) 
 
1. želim in soglašam, da moj otrok uporablja elektronske storitve šolske knjižnice, zato sporočam obstoječi e-poštni 

naslov (vpišite e-poštni naslov otroka ali starša, na katerega bodo prihajala obvestila o generiranju gesla in o storitvah 

šolske knjižnice): _____________________________________________ 

 

 2. ker otrok nima e-naslova, želim, da šola sama pripravi in preda učencu šolski e-poštni račun (ARNES 

https://webmail.arnes.si/)      

Podpis starša: 

Kraj in datum: ___________________     ________________________ 

 
Obrazec izpolnite in oddajte v primeru, če želite, da ima učenec dostop do elektronskih storitev šolske knjižnice! 
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