
 

INFO PODATKI 

 

 
 

Za vsa nujna vprašanja in težave (podaljševanje članstva, pridobitev cobiss gesla ...) bo med 
10.00 in 18.00 na voljo dežurna telefonska številka 031 712 491 in elektronski 
naslov domzale@dom.sik.si. 
Spremljajte našo spletno /www.knjiznica-domzale.si/ in Facebook stran, kjer vas bomo 
obvestili, če bo prišlo do kakršnihkoli sprememb glede odprtosti in ponujanja storitev. 

 

Hvala za razumevanje in se kmalu spet vidimo! 
 

mailto:domzale@dom.sik.si
http://www.knjiznica-domzale.si/
https://www.facebook.com/knjiznicadomzale/


  

E-KNJIŽNICA 

  

 
 
Vabimo vas, da uporabite možnosti dostopa do e-knjig in vseh drugih e-gradiv oz. 
podatkovnih zbirk, ki jih gradimo za vas: 

▪  domoznanski portal Kamra, 
▪  portal o dobrih knjigah DobreKnjige.si, 
▪  spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, 
▪  Digitalna knjižnica Slovenije dLib ... 

Obiščite spletno knjižnico BIBLOS ter si izposodite zvočne knjige v aplikaciji AUDIBOOK. 

Vabimo vas tudi k ogledu e-prireditev /predavanja, pravljice, delavnice, razstave, srečanja z 
ustvarjalci .../ na www.knjiznica-domzale.si. 
 
Spremljajte našo spletno in Facebook stran, kjer vas bomo obvestili, če bo prišlo do 
kakršnihkoli sprememb glede odprtosti in ponujanja storitev. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.knjiznica-domzale.si/E-knji%C5%BEnica/e-Knjige
http://www.knjiznica-domzale.si/E-knji%C5%BEnica
http://www.knjiznica-domzale.si/Oddelki/Domoznanska-zbirka/Kamra
https://www.dobreknjige.si/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
https://www.dlib.si/
http://www.knjiznica-domzale.si/E-knji%C5%BEnica/e-Knjige
http://www.knjiznica-domzale.si/Domov/Zadnje-novice/audibook
http://www.knjiznica-domzale.si/
http://www.knjiznica-domzale.si/
https://www.facebook.com/knjiznicadomzale/


AUDIBOOK 

 
Audibook je mobilna aplikacija, ki omogoča dostop, prenos in predvajanje zvočnih knjig - 
kjerkoli in kadarkoli. 
Članom Knjižnica Domžale ponujamo novost – izposojo zvočnih knjig v slovenskem jeziku na 
daljavo. 

• Trenutno je na voljo 122 različnih naslovov.  
• Prisluhnete lahko strokovnim, leposlovnim, otroškim in mladinskim knjigam; 

med njimi je tudi več naslovov domačega branja. Ponujeni so naslovi 
slovenskih in tujih avtorjev. 

• Na eno člansko izkaznico si lahko izposodite do 5 zvočnih knjig.  
• Knjige se izposojajo za 14 dni. Po poteku roka izposoje se 

knjige samodejno vrnejo v spletno knjižnico. Če knjigo predčasno vrnete ali 
poteče rok izposoje, lahko izberete nove naslove. 

• Izposoja zvočnih e-knjig se izvaja v mobilni aplikaciji Audibook, dostopna v 
trgovini Play (za Android telefone) ali v aplikaciji App Store (za Apple 
telefone). 

• Več informacij o zvočnih e-knjigah in ponudbo si oglejte na 
povezavi audibook.app! 

• Spremljajte obvestila o trenutni ponudbi. 
• Postopek izposoje zvočnih e-knjig je enostaven, pogoj za izposojo pa je le 

urejeno članstvo v knjižnici ter naložena aplikacija Audibook na osebnem 
mobilnem telefonu. 

Predstavitev in navodila za knjižnično izposojo zvočnih knjig  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audibook.audibook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.audibook.audibook
https://www.apple.com/app-store/
https://audibook.app/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=audibook&db=sikdom&mat=allmaterials&max=50
https://www.audibook-knjiznice.si/sl/
https://www.youtube.com/watch?v=qR_EEVK14Ps&feature=youtu.be


 
  
  
  

IZPOSOJA PO POŠTI 

  

 
 
PRAVILA IZPOSOJE: 

▪  Izposojali bomo le nujno potrebne knjige: knjige za maturo, domača branja in študijsko 
literaturo za izpite. 

▪  Možnost pošiljanja je omejena le na gradivo, ki je  na voljo v Knjižnici Domžale. 
▪  Naročite lahko le gradivo, ki je prosto. 
▪  Rok izposoje je 14 dni za leposlovno gradivo in 30 dni za strokovno gradivo z možnostjo 

podaljšanja, izposoja teče z dnem odpreme gradiva. 
▪  Priprava gradiva je brezplačna, poštne stroške krije uporabnik po povzetju /po veljavnem 

ceniku Pošte Slovenije/. 

https://www.youtube.com/watch?v=qR_EEVK14Ps&feature=youtu.be


▪  Pošiljke omejujemo na težo 2 kg. 
▪  NAROČILA sprejemamo med ponedeljkom in petkom po e-pošti domzale@dom.sik.si. 

Navedite svoje podatke: 
        - številka članske izkaznice 
        - ime in priimek 
        - telefonska številka, na kateri ste dosegljivi 
              - naslov za dostavo 

▪  Knjige bomo poslali v roku 3 delovnih dni po naročilu. 
Za vse informacije smo vam na voljo na tel. št. 031 712 491 in po e-pošti 
domzale@dom.sik.si. 
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