
Brezplačno, zanesljivo in 
preprosto v svet e-informacij 
slovenskih splošnih knjižnic!
‣ Izposoja e-knjig v slovenskem 
in tujih jezikih ‣ Slike in zgodbe 
vaših sokrajanov ‣ Sveže ≠asopisje 
z vsega sveta ‣ Najve≠ja zbirka 
poslovnih informacij ‣ Kulturni 
zakladi Slovenije ‣ Strokovni 
≠lanki na enem mestu ‣ Knjižni≠ni 
katalogi ‣ Nasveti za dobre knjige 
‣ Vse v zvezi s pravom ‣ Najboljše 
enciklopedije in slovarji …

Rastemo z E-viri
S L O V E N S K E  S P L O Š N E  K N J I Ž N I C E

EbscoHost – dopolnite vaše seminarsko /
diplomsko delo s tujimi strokovnimi ≠lanki
Jezik: slovenski
O portalu 
Ve≠disciplinarna podatkovna zbirka EbscoHost vam omogo≠a dostop 
do ve≠ baz podatkov s celotnimi besedili in baze e-knjig v angleš≠ini. 
Znotraj baz lahko dostopate do obsežnega nabora strokovnih in 
znanstvenih revij ter ≠lankov s podro≠ij kulture, medicine, izobraževanja, 
managementa ...
Dostop: S spletnih strani vseh slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

FinD-INFO – finance, davki, ra≠unovodstvo
Jezik: slovenski
O portalu 
Portal FinD-INFO, Finance in Davki povezuje zbirke obsežnih strokovnih 
vsebin, podatkov, obrazcev in pripomo≠kov s podro≠ij financ, davkov 
in ra≠unovodstva. Ponuja tudi webinarje oz. spletne seminarje, kratke, 
jedrnate in aktualne razli≠ice klasi≠nih seminarjev.
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. 
Potrebujete veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

IUS-INFO – vse v zvezi s pravom
Jezik: slovenski
O portalu 
Pravni in poslovni informacijski portal Ius-info sestavljajo trije glavni 
vsebinski sklopi: zakonodaja, sodna praksa, pravna literatura. Portal 
ponuja pravni terminološki slovar ter seznam pravnikov in notarjev, 
prebirate lahko tudi revije: Pravna praksa, Evro pravna praksa, Podjetje in 
delo ter Revus.
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. 
Potrebujete veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

IUS-INFO.HR – vse v zvezi s pravom  
na Hrvaškem
Jezik: hrvaški
O portalu 
Hrvaški portal IUS-INFO vam omogo≠a dostop do hrvaške zakonodaje, ve≠ 
kot 150.000 sodnih odlo≠b hrvaških sodiš≠, strokovnih ≠lankov hrvaških 
pravnih strokovnjakov in razli≠nih za poslovanje na Hrvaškem koristnih 
pripomo≠kov, kot so izra≠un pla≠e, izra≠un avtorskega honorarja in izra≠un 
prispevkov pri najemnini stanovanja.
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. 
Potrebujete veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

GVIN.com – celovit vpogled v podjetja na 
slovenskem trgu
Jezik: slovenski
O portalu 
Portal Gvin.com vam omogo≠a celovit vpogled v položaj podjetij na 
slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so lastništvo, 
vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih. Obenem ponuja jasno sliko, kako so 
podjetja na slovenskem trgu med seboj povezana. 
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic.I 
Potrebujete veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

Tax-fin-lex – celovit vpogled v podjetja na 
slovenskem trgu
Jezik: slovenski
O portalu
Portal Tax-fin-lex vam prinaša dokumente z dav≠nega, finan≠nega in 
pravnega podro≠ja. Kot pove že samo ime, je razdeljen na tri podro≠ja in 
sicer: Tax – ki prinaša ≠lanke, obrazce in druge informacije s podro≠ja 
davkov, fin - z izbranimi finan≠no-ra≠unovodskimi informacijami, 
strokovnimi ≠lanki in obrazci s podro≠ja financ in Lex – pravni podatki in 
informacije iz slovenske in evropske zakonodaje. 
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. 
Potrebujete veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

Pravno-informacijski sistem Republike 
Slovenije – zanesljiv vir zakonodajnih 
dokumentov
Jezik: slovenski
O portalu
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije omogo≠a brezpla≠en 
dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in 
nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo 
institucije Evropske unije in Sveta Evrope.          
Dostop: Prosti dostop: http://www.pisrs.si/Pis.web/

E-specialist

Besedila: Polonca Kav≠i≠ (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica),  
Saša Vidmar (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica), Luana Malec 
(Knjižnica Koper) 

Za sekcijo za splošne knjižnice pri ZBDS: Urška Lobnikar Paunovi≤

Sekcija za splošne 
knjižnice, ZBDS



COBISS − navigacija po policah slovenskih 
knjižnic
Jezik: slovenski
O portalu
Portal povezuje slovenske knjižnice v knjižni≠ni informacijski sistem. S tega 
spletnega mesta je mogo≠ dostop do informacij v ve≠ kot 400 slovenskih 
knjižnicah. S pomo≠jo storitve Moja knjižnica pa lahko pregledate izposojeno 
gradivo, podaljšate rok izposoje ali rezervirate gradivo.
Dostop: prosti dostop: http://www.cobiss.si/

dLib − kulturni zakladi Slovenije, združeni in 
dosegljivi na vsakem koraku
Jezik: slovenski
O portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije omogo≠a dostop do digitaliziranega gradiva 
(≠asopisi, knjige, plakati, razglednice ...). Vanjo prispevajo gradivo knjižnice, 
muzeji, društva, inštituti, podjetja, ob≠ine in drugi.
Dostop: prosti dostop: http://www.dlib.si/

SSKJ − Slovar slovenskega knjižnega jezika
Jezik: slovenski
O portalu: Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja našega 
temeljnega informativno-normativnega razlagalnega slovarja v 97.669 
sestavkih prikazuje 111.850 besed slovenskega knjižnega jezika v ≠asovnem 
razponu od druge polovice 19. stoletja do leta 2013.
Dostop: S spletnih strani vseh slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

Encyclopedia Britannica − dobro izhodiš≠e za 
seminarske naloge in raziskovanje
Jezik: angleški
O portalu: Splošna enciklopedija, v kateri najdemo prakti≠no vse - od 
za≠etkov vesolja do aktualnih dogodkov ter vse tisto vmes. Podajanje vsebine 
je prilagojeno starosti uporabnika (Adult, Student, Junior).
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

Pressreader − 5.500 naslovov svežega 
≠asopisja v 60 jezikih
Jezik: ve≠jezi≠en
O portalu: Zbirka vklju≠uje teko≠e izdaje ≠asopisov in revij z vsega sveta 
(tudi slovenskih). Nabor revij pokriva razli≠na tematska podro≠ja, kot so 
moda, ro≠na dela, ra≠unalništvo, avtomobilizem, kultura, šport idr.
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

VE∞ER − spletni arhiv − zbirka ≠lankov  
≠asopisa Ve≠er
Jezik: slovenski
O portalu: V elektronski obliki dostopni vsi ≠lanki, objavljeni vse od prve 
številke Ve≠era dalje, ki je izšla že leta 1945.
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
veljavno ≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

Dobreknjige.si − lš≠ete dobro knjigo?  
Poglejte, kaj predlagajo slovenski knjižni≠arji.
Jezik: slovenski
O portalu
Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo 
slovenske splošne knjižnice v sodelovanju z bralkami in bralci, uporabniki 
portala. Vabljeni k ocenjevanju in komentiranju priporo≠enih knjig!
Dostop: Prosti dostop: http://www.dobreknjige.si/

Kamra − lokalna zgodovina v zgodbah
Jezik: slovenski
O portalu
Portal združuje digitalizirane vsebine s podro≠ja domoznanstva v knjižnicah 
in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine so predstavljene kot zgodbe, 
zna≠ilne in zanimive za neko obmo≠je. Vabljeni k prispevanju.
Dostop: Prosti dostop: http://www.kamra.si/

Album Slovenije − osebne zgodbe v slikah iz 
naše bližnje preteklosti
Jezik: slovenski
O portalu
Album (na portalu Kamra) je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, 
tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih hranimo na naših 
podstrešjih ... Objavljamo le gradivo, ki je nastalo pred letom 2000. Vabljeni 
k prispevanju!
Dostop: Prosti dostop: http://www.kamra.si/

Biografski leksikoni slovenskih splošnih knjižnic
Jezik: slovenski
O portalih: Spletni biografski leksikoni slovenskih splošnih knjižnic 
vklju≠ujejo pomembne osebnosti, ki bivajo na dolo≠enem obmo≠ju in s 
svojim delovanjem soustvarjajo njegovo podobo. 
Dostop: Prosti dostop: Gorenjci.si http://www.gorenjci.si, Koroški 
biografski leksikon http://www.rav.sik.si/sl/e-knjiznica/koroski-

Biblos − izposoja e-knjig v slovenš≠ini
Jezik: slovenski
O portalu 
Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig v slovenš≠ini, povezan je tudi 
s katalogom COBISS/OPAC. Zbirka e-knjig se redno dopolnjuje z novimi 
naslovi.
Dostop
S spletnih strani vseh slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete veljavno 
≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

EBSCOhost eBook Public Library Collection  
− izposoja e-knjig v angleš≠ini
Jezik: angleški
O portalu 
V zbirki eBook Public Library Collection lahko izbirate med 30.000 skrbno 
izbranimi e-knjigami v angleškem jeziku z razli≠nih podro≠ij ≠lovekovega 
znanja. 
Dostop
S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete veljavno 
≠lansko številko in COBISS/OPAC geslo.

E-KNJIŽNIČAR

E-raziskovalec

MLOL − La biblioteca digitale italiana in Istria  
− izposoja e-knjig v italijanš≠ini
Jezik: italijanski
O portalu
Na portalu MLOL lahko izbirate med izbranimi e-knjigami in zvo≠nimi knjigami 
v italijanskem jeziku z razli≠nih podro≠ij ≠lovekovega znanja. 
Dostop: S spletnih strani izbranih slovenskih splošnih knjižnic. Potrebujete 
uporabniško ime in geslo, pridobite ju v knjižnicah.

E-ZNANJE IN SPOMINI

biografski-leksikon, Celjskozasavski.si http://www.celjskozasavski.
si, Dolenjski biografski leksikon http://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/
bioleks, Notranjci.si http://www.notranjci.si, Obrazi srca Slovenije 
http://www.obrazisrcaslovenije.si, Pomurci.si http://www.pomurci.
si, Šaleški biografski leksikon http://www.saleskibiografskileksikon.
si, Primorci.si http://www.primorci.si, Kamniško-komendski 
biografski leksikon http://www.leksikon.si, Spodnjepodravci.si 
http://www.spodnjepodravci.si, Štajerci.si http://www.stajerci.si

E-KNJIge


