
 

 

 

 

 

 

 

Kamnik, 21. 4. 2020 

 

Kljub zaprtosti si je v knjižnici mogoče izposoditi gradivo 

Skladno z določili spremenjenega odloka, ki ureja ponujanje blaga in storitev, bomo 

uporabnikom in uporabnicam knjižnice omogočili brezstično izposojo gradiva. Po 

predhodnem naročilu in telefonskem dogovoru bomo gradivo dostavili na določen 

prostor pred vhodom v knjižnico. Knjižnica je še vedno zaprta, zato vstop ni mogoč, 

prav tako pa ni mogoče vrniti izposojenega gradiva. V tem času zamudnina ne teče. 

V torek, 21. 4., začnemo s prilagojeno izposojo v enoti Kamnik, v petek, 24.4., pa v 

Komendi. V Kamniku bo možna izposoja vsak dan med 9. in 15. uro, naročila pa 

sprejemamo do 14. ure. V Komendi bo možna izposoja v ponedeljkih in petkih, prav 

tako med 9. in 15. uro. Člani in članice lahko na mesec naročijo pet enot gradiva.  

Gradivo lahko naročite na naslednjih telefonskih številkah:  

 Enota 
Kontaktna telefonska 

številka 

Termin za telefonsko oddajo 

naročila 

Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik 

01 831 12 17 ali 01 320 

55 80 

Od ponedeljka do petka med 9. 

in 14. uro. 

Krajevna knjižnica 

Komenda 
01 834 32 98 

Ponedeljek in petek med 9. in 

14. uro. 

 

Posredovali nam boste številko vaše članske izkaznice in kontaktno telefonsko 

številko. Gradivo lahko naročite tudi preko aplikacije Moja knjižnica, vendar vas 

prosimo, da nam na e-naslov mkk@kam.sik.si sporočite vaše podatke, da se bomo 

lahko dogovorili za prevzem. Ko boste pred knjižnico, nas boste poklicali, in gradivo 

bomo odložili na določeno mesto. Več informacij lahko najdete na spletni strani 

knjižnice.  
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Prosimo vas, da ob prevzemu vsi upoštevate varno razdaljo in varnostne ukrepe. 

Med izolacijo smo spoznali, da je branje naša življenjska potreba, prav  tako pa smo 

spoznali tudi, da smo med seboj povezani in da skupaj ustvarjamo skupnost. 

Knjižnica se vsem zahvaljuje za strpnost in odgovornost, želimo vam, da bi skupaj 

prebrali še veliko knjig in drugega gradiva.  

 


