
DIGITALNO BRANJE 

 

Če nimamo pri roki knjige, bi jo pa radi prebrali, nam posamezne spletne strani omogočajo 

brezplačno branje e-knjig kar z domačega računalnika ali tablice. Tako smo zbrali nekaj takih 

strani, kjer lahko najdeš elektronske knjige za bralno značko, domače branje ali za 

prostočasno branje. 

Pri nekaterih zasledimo tudi zabavne naloge, vezane na prebrano knjigo. 

Pa veliko veselja pri listanju. 

 

 

PRVO TRILETJE 

 

E-KNJIGE EMKA 

Založba Mladinska knjiga ponuja izbor brezplačnih elektronskih knjig, ki jih lahko bereš kar na 

računalniku ali tablici. 

Priporočamo naslednji:  

Menjalnica sanj, O zajčku, ki bi rad zaspal. 

https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68 

 

E- SLIKANICE ZALOŽBE ZALA 

Trenutno sta na voljo dve slikanici: Medved in klavir ter Mišek Julijan.  

Zbirka se bo sproti dopolnjevala. 

https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/ 

 

Vir: https://zalozba-zala.si/brezplacne-eknjige/, 19. 3. 2020 
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E-KNJIGE ARGETA JUNIOR 

Zbirka poučnih interaktivnih pravljic, pri katerih zasledimo tudi zabavne naloge, vezane na 

prebrano knjigo. 

https://eknjige-junior.si/ 

 

Vir: https://eknjige-junior.si/, 19. 3. 2020 

 

E- PRAVLJICE 

http://www.epravljice.si/ 

 

Vir: http://www.epravljice.si/, 19. 3. 2020 

 

DRUGO TRILETJE 

E-KNJIGE EMKA 

Založba Mladinska knjiga ponuja izbor brezplačnih elektronskih knjig, ki jih lahko bereš kar na 

računalniku ali tablici. 

Priporočamo naslednje:  

Pika Nogavička, Babica barabica, Zlobna zobarka, Riko, Oskar in senčne prikazni.  

https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68  

Pika Nogavička (4. r domače branje) https://www.e-emka.si/product/pika-nogavika-eknjiga  
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TRETJE TRILETJE 

 

E-KNJIGE EMKA 

Založba Mladinska knjiga ponuja izbor brezplačnih elektronskih knjig, ki jih lahko bereš kar na 

računalniku ali tablici. 

Priporočamo naslednje:  

Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom, Dnevnik Ane Frank, Na 

begu, Igra prestolov. 

https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68 

 

Vir: https://www.e-emka.si/catalog/show/brezpla%C4%8Dne+eknjige/68, 19. 3. 2020 

DRUGO IN TRETJE TRILETJE 

 

PREŠEREN 

Na strani lahko najdeš podatke o dr. Francetu Prešernu, prebereš njegovo delo ali rešiš kviz. 

http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp 

 

Vir: http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp, 19. 3. 2020 
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BIBLOS 

Omogoča brezplačno izposojo e- knjig ali nakup e-knjig, do katerih lahko dostopaš, če si član 

splošne knjižnice (npr. Mariborska knjižnica). Obsežna zbirka otroške in mladinske literature. 

https://www.biblos.si/  

 

Vir: https://www.biblos.si/, 19. 3. 2020 

 

DLIB 

Na portalu najdeš dela slovenskih klasikov za domače branje ali bralno značko (npr. Ivan 

Cankar- tudi učni vir Cankarjevo vesolje) ter rokopise (npr. France Prešeren). 

http://www.dlib.si/  

 

Vir: http://www.dlib.si/, 19. 3. 2020 

 

SLOVENSKO LEPOSLOVJE NA SPLETU 

Podatkovna zbirka slovenskih leposlovnih besedil na spletu. 

https://slov.si/iskalniki/slovlit/ 

 

Vir: https://slov.si/iskalniki/slovlit/, 19. 3. 2020 
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WIKIVIR 

Na spletni strani najdeš izvorna besedila v slovenščini. Uporabno predvsem za tiste, ki iščete 

dela slovenskih klasikov. 

Za knjižni izbor poglej v dokument z naslovom Wikivir. 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran 

 

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran, 19. 3. 2020 

 

PRAVLJICE V ANGLEŠKEM JEZIKU 

https://www.worldoftales.com/fairy_tales.html  

 

Vir: https://www.worldoftales.com/fairy_tales.html, 19. 3. 2020 

 

BRALNICA 

Bralnica- skupnost ljubiteljev knjig, kjer so se kot prvi začeli pogovarjati o elektronski knjigi. 

https://www.bralnica.com/  

Najdeš tudi 25 virov, kjer si lahko brezplačno preneseš e-knjige v angleškem jeziku. 

https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-knjige-na-spletu-25-virov-kjer-si-lahko-

brezplacno-preneses-knjige/ 
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Vir: https://www.bralnica.com/, 19. 3. 2020 

 

PRIPOROČILNICA 

Na spletni strani Bralne značke Slovenije najdeš mnogo predlogov in priporočil za branje. 

https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/ 

 

Vir: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/, 20. 3. 2020 

https://www.bralnica.com/
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/

