
 
 

Šolska knjižnica 

 

Pregled dela v šolskem letu 2020/2021 (kronologija) 

 

PRENOVA KNJIŽNICE (začetek v  juniju 2019) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/prenova-knjiznice-na-gimnaziji-skofja-loka.html 

 

Avgust 2020: popis gradiva v učbeniškem skladu 

Takoj po zaključku pouka 2019/2020 in po vračilu učbenikov smo se lotili popisa gradiva v 

učbeniškem skladu. Aktivno gradivo smo iz kataloga WinKnj prenesli v vzajemni katalog COBISS. 

Gradivo je bilo v celoti pregledano, popisano in opremljeno z novimi nalepkami. Pri fizičnem urejanju 

gradiva so pomagale naše dijakinje. 

Vnesli smo 5922 enot starega fonda in 1095 enot novih učbenikov, ki smo jih kupili za šolsko leto 

2020/2021. Tako smo pripravili vse učbenike, ki smo jih potrebovali za izposojo v COBISS-u v začetku 

novega šolskega leta.  

V koledarskem letu 2020 smo hkrati odpisali 1264 učbenikov, ki niso bili več veljavni ali predpisani ali 

so bili v slabem fizičnem stanju oz. izgubljeni. 

V učbeniškem skladu je še približno 1500 enot neaktivnega, a veljavnega in uporabnega gradiva, ki ga 

nameravamo popisati v tekočem šolskem letu. 

 

12. avgust 2020: oddaja prispevkov ŠK za letopis 2019/2020 

 

19. avgust 2020: Študijska skupina za šolske knjižničarje, udeležba pri videokonferenci v okolju 

Teams, 1. del: »Izzivi in priložnosti izobraževanja na daljavo ter načrtovanje pouka s sodobnimi 

pristopi«, ZRSŠ 

 

Izposoja učbenikov za  tekoče šolsko leto   

Med 2. in 9. septembrom 2020 smo z učbeniki iz učbeniškega sklada opremili dijake vseh oddelkov. 

Pri izposoji je pomagala naša maturantka.  
 

PODATKI O IZPOSOJI UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

RAZRED/ODDELEK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO IZP.  

UČBENIKOV 

(ENOT) 

ODSTOTEK DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 156 156 1804 100  

2. letnik 163 162 (-1) 1591 99,39 % 

3. letnik 164 162 (-2) 999 98,78 % 

4. letnik 163 159 (-4) 1276 97,55% 

SKUPAJ 646 639 (-7) 5670 98,92 % 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/prenova-knjiznice-na-gimnaziji-skofja-loka.html


Povprečna izposoja = 9 učb./dijaka 

Od 646 vpisanih dijakov si učbenikov ni izposodilo 7 dijakov. 

 

21. september 2020: priprava in oddaja LDN 

 

23. september 2020: ob prvem »SLOVENSKEM DNEVU ŠPORTA« − razstava gradiva in nekaterih 

športnih rekvizitov v razstavni vitrini knjižnice. Razstavo so pripravili profesorji športne vzgoje. 

 

5. oktober 2020: svetovni dan učiteljev − srečanje nekdanjih gimnazijskih učiteljev v šolski knjižnici. 

Dogodek je v sklopu obeležitve 70. obletnice šole organiziral ravnatelj. 

 

6. oktober: zaključen pregled stanja v učbeniškem skladu. Na ta dan imamo vpisanih 7012 enot oz. 

91 naslovov gradiva. S tem smo zaključili popis aktivnega gradiva v učbeniškem skladu, ki smo ga 

izvajali skoraj ves avgust 2020.  

 

13. oktober 2020: dopolnitev šolskega kataloga obveznih izbirnih vsebin z dejavnostmi, ki jih izvaja 

šolska knjižnica (KIZ, NMSB, RSSŠ). 

 

14. oktober 2020: izobraževanje. Udeležba na usposabljanju projekta OBJEM z naslovom »Gradnik 

kritično branje«, videosrečanje v aplikaciji Microsoft Teams. 

 

15. oktober 2020: Zaradi zapiranja šol in knjižnic smo v eAs vsem dijakom in učiteljem poslali dopis z 

naborom možnosti dostopov do e-gradiva. Dodali smo povezave in krajša navodila, da bi se dijaki in 

učitelji lažje znašli pri iskanju uporabnih in zanesljivih dostopov do podatkov o gradivu in do vsebin v 

celoti. Nabor izbranih povezav smo objavili tudi na spletni strani šole (KNJIŽNICA). 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/ 

 

Oktober, november 2020: Nacionalni mesec skupnega branja '20 – Beremo skupaj v tretjem NMSB. 

Po prejemu vabila, ki nas je usmerilo k raziskovanju pomena DOMAČIH KNJIŽNIC, smo se odločili, da 

oblikujemo spletno anketo in dijake ter učitelje povprašamo po stanju njihovih zasebnih knjižnic. 

Anketo je tehnično oblikovala svetovalna delavka. Za izpolnjevanje je bila odprta med 2. oktobrom in 

9. novembrom. Rezultate smo objavili novembra 2020. 

Hkrati smo dijake in učitelje povabili, da nam pošljejo fotografije svojih knjižnic. Odzvale so se tri 

družine.  

Naša dejavnost je objavljena na spletni strani nosilcev projekta:  

https://nmsb.pismen.si/dogodek/?1396/. 

Z njo smo se pridružili tudi projektu OBJEM, ki si prizadeva za napredek bralne pismenosti in razvoj 

slovenščine: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem. 

 

22. oktober 2020: prijava k projektu Rastem s knjigo SŠ 2020/2021 

Kljub večkratnemu nezadovoljstvu zaradi izbora knjige smo se tudi letos prijavili k projektu RSSŠ. 

Njegovo vrednost vidimo v dopolnitvi Knjižničnega informacijskega znanja, saj ima v programu obisk 

najbližje splošne knjižnice, njeno predstavitev in seznanitev z njenimi storitvami, zelo dragoceno pa je 

delo v vzajemnem katalogu, saj dijaki spoznajo možnosti in razvijajo veščine pri iskanju gradiva. Ker je 

zaradi širjenja koronavirusa situacija glede obiska nepredvidljiva, se bomo v dogovoru s Knjižnico 

Ivana Tavčarja ustrezno prilagodili razmeram. Letošnjo darilno knjigo je napisal Igor Karlovšek in ima 

naslov Preživetje (pustolovska mladinska zgodba). 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/
https://nmsb.pismen.si/dogodek/?1396/
https://www.zrss.si/objava/projekt-objem


11. november 2020: medpredmetno poučevanje pri izbirnem maturitetnem predmetu 

SOCIOLOGIJA. Zaradi izvajanja pouka na daljavo je tudi izobraževanje o iskanju gradiva v vzajemnem 

katalogu potekalo v aplikaciji Zoom. Izvedene so bile 4 ure (vzajemni katalog, iskalna orodja, iskalne 

strategije, bibliografski opis, relevantnost rezultatov, dostopnost gradiva, avtorske pravice, navajanje 

znotraj besedila, oblikovanje seznama literature). 

 

10. november 2020: prejem vprašalnika »Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 

2019/2021«. Statistične meritve, ki jih izvaja Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, so potekale 

od 23. novembra do 7. oz. 24. decembra 2020. Meritve zajemajo vse segmente delovanja šolskih 

knjižnic (status, zbirka, uporabniki, obisk, storitve, izobraževanje uporabnikov, prostor, oprema, 

dostop, stroški, delovno mesto, novosti, druge knjižnične dejavnosti …).  

 

14. november 2020: projekt OBJEM, IVIZ, videosrečanje  sodelujočih učiteljev na naši šoli, sklicuje 

vodja projektnega tima (pregled dela, pregled najnovejšega gradiva, usmeritve, načrtovanje dela) 

 

30. november 2020: NMSB '20 – Domače knjižnice: objava rezultatov ankete in fotografij domačih 

knjižnic na spletni strani šole (zaključek projekta) 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nacionalni-mesec-skupnega-branja-smo-posvetili-

domacim-knjiznicam.html 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/NMSB%2020%20rezultati%20ankete.pdf 

 

30. november 2020: letni popis inventarja 

 

2. december 2020: interni videosestanek  za projekt OBJEM 

  

8. december 2020: OBJEM – usposabljanje za člane projektnih timov: Priložnost poučevanja in učenja 

s šolsko knjižnico, videokonferenca 

 

10. december 2020: oddan vprašalnik »Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2019/2020« 

https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php 

 

10. december 2020: OBJEM – videosestanek Mreženje 

 

5. januar 2021: Obeležujemo v letu 2021− objava na spletni strani šole (KNJIŽNICA) 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/obelezujemo.html 

 

12. januar 2021: OBJEM – usposabljanje: Medpredmetno povezovanje s knjižnico z vidika 

učitelja/strokovnega delavca, videokonferenca 

 

19. januar 2021: postavitev razstave ob svetovnem dnevu maternih jezikov – Slovenski jezikovni 

priročniki 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/razstava-ob-mednarodnem-dnevu-materinscine.html 

 

December 2020/januar 2021: pridobivanje soglasij nekdanjih in sedanjih dijakov literatov za objavo 

njihovih avtorskih prispevkov v jubilejnem zborniku 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nacionalni-mesec-skupnega-branja-smo-posvetili-domacim-knjiznicam.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/nacionalni-mesec-skupnega-branja-smo-posvetili-domacim-knjiznicam.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/NMSB%2020%20rezultati%20ankete.pdf
https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/obelezujemo.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/razstava-ob-mednarodnem-dnevu-materinscine.html


Februar/marec 2021: urejanje jubilejnega dijaškega literarnega zbornika ob praznovanju 70. 

obletnice šole. Objava izbora literarnih prispevkov, ki so jih v zadnjih desetih letih za različne natečaje 

in dogodke prispevali naši dijaki pod mentorstvom šole. 

4. februar 2021: webinar − Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice, dr. Maja Bogataj Jančič, 

Inštitut za intelektualno lastnino 

15. februar 2021: dijaki zaključnega letnika ponovno v šoli 

5. marec 2021: E-srečanje šolskih knjižničarjev – Dokumentacija v šolski knjižnici, Zavod RS za šolstvo 

8. marec 2021: dijaki prvega, drugega in tretjega letnika ponovno v šoli (tedenske menjave oddelkov) 

11. marec 2021: videopredavanje za kolektiv – Stres in izgorelost, dr. Tina Bončina 

12. marec 2021: E- srečanje šolskih knjižničarjev – Pregled dosedanjih vsebin, aktualne informacije, 

Zavod RS za šolstvo 

18. marec 2021: začetek zbiranja podatkov in informacij o zgodovini šolske knjižnice na Gimnaziji 

Škofja Loka (prispevek k obeležitvi 70. obletnice šole) – srečanje in pogovor z nekdanjim ravnateljem 

19. marec 2021: E- srečanje šolskih knjižničarjev – Aktualizacija knjižnične zbirke, Zavod RS za šolstvo 

22. marec 2021: razstava Škofjeloški pasijon − ob 300. obletnici nastanka besedila 

26. marec 2021: E- srečanje šolskih knjižničarjev – Inventura knjjižničnega gradiva, Zavod RS za 

šolstvo 

April, maj 2021: jezikovno urejanje literarnega zbornika 

7. april 2021: ogled videopredstave FIGA (dramatizacija maturitetnega romana, SNG Ljubljana) 

15. april 2021: razstava šolskih letopisov ob obeleževanju 70. obletnice šole 

April, maj 2021: jezikovno urejanje člankov za mednarodni simpozij »In vendar se vrti …« ob 70. 

obletnici šole  

April/maj 2021: dijakom 3. letnika smo razdelili naročilnice za gradivo za esej na maturi 2022, jih 

pobrali in posredovali distributerju. Dostava in prevzem na šoli še pred koncem šolskega leta. 

16. april 2021: mednarodni simpozij ob 70. obletnici šole, udeležba na videopredavanju dr. Podjeda  

in dr. Možine 

https://www.youtube.com/watch?v=XOwbIK3Hio4 

 

23. april 2021: E- srečanje šolskih knjižničarjev – Učbeniški sklad, Zavod RS za šolstvo 

23. april 2021: svetovni dan knjige. V petih oddelkih drugega letnika smo pri urah slovenščine izvedli 

e-kviz o poznavanju avtorjev literarnih del. V knjižnici smo pripravili izbor trinajstih odlomkov iz 

književnih del, ki jih dijaki obravnavajo v osnovni in srednji šoli, dodali pa smo še nekaj odlomkov iz 

del, ki spadajo v splošno razgledanost. Kviz smo prenesli v aplikacijo Kahoot, dijaki pa so s svojimi 

mobilnimi telefoni pri vsakem vprašanju med štirimi ponujenimi avtorji izbirali pravega. Z dejavnostjo 

smo želeli popestriti ure književnosti, obeležiti svetovni dan knjige in povečati bralni interes pri 

mladih. V okviru projekta OBJEM je bilo vključeno razvijanje več gradnikov (razumevanje besedila, 

razumevanje koncepta bralnega gradiva in motiviranost za branje).  S tem se je  knjižnica aktivno 

vključila k spodbujanju bralne pismenosti in bralnega interesa pri mladih in realizirala sodelovanje z 

učitelji. 

https://www.youtube.com/watch?v=XOwbIK3Hio4


 

20, 21., 22. april 3. in 4. maj 2021: 2. b in 2. c,  skupaj 7 šolskih ur − medpredmetne ure v povezavi s 

slovenščino kot nosilnim predmetom: Raba slovarjev in jezikovnih korpusov. Delo v knjižnici: uvod (o 

pomenu in vrstah slovarjev, jezikovni normi, strukturi geselskih člankov in nosilcih vsebin), ogled 

tiskanih slovarjev, delo z učnimi listi z uporabo e-slovarjev in e-korpusov (fran.si). Izvedba navedenih 

ur se umešča v projekt OBJEM (razvijanje gradnikov bralne pismenosti, zapis v spletni učilnici  SIO). 

 

April 2021: napoved izbora učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto (pridobivanje 

podatkov od učiteljev) 

 

April 2021: oblikovanje seznamov za učbenike in delovne zvezke za naslednje šolsko leto, priprava 

naročilnice za izposojo učbenikov za dijake in seznam gradiva, ki ga kupujejo dijaki oz. starši, s cenami 

za potrditev v svetu staršev 

 

10. maj 2021: dijakom zaključnega letnika izročimo sezname izposojenega gradiva. Vračajo 

individualno do izteka mature. 

 

19. maj, 1., 2 in 3. junij 2021: Projekt Rastem s knjigo 2021. Letos smo bili že enajstič vključeni v 

projekt Rastem s knjigo (JAK in druge ustanove). Z njim želimo mlade bralce spodbuditi k 

neobveznemu prostočasnemu branju leposlovja, hkrati pa jih želimo opremiti z znanjem in veščinami, 

da bi postali čim bolj samostojni in pogosti uporabniki vseh vrst knjižnic. Epidemične razmere žal niso 

dopuščale, da bi z dijaki 1. letnika obiskali Knjižnico Ivana Tavčarja, so pa se v knjižnici odločili, da 

namesto tega oni pridejo k nam in program izpeljejo v naših prostorih. Za bralno spodbudo je vsak 

dijak prejel svoj izvod zanimivega pustolovskega mladinskega romana PREŽIVETJE Igorja Karlovška. 

Projekt je pomembno dopolnilo k vsebinam Knjižničnega informacijskega znanja. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/s-knjigo-se-vedno-rastemo.html 

 

8. junij 2021: dijaki 3. letnika v knjižnici prevzemajo naročene komplete gradiva za esej na maturi 

2022. 

 

Od 9. do 15. junija 2021: vračanje učbenikov 1. 2. in 3. letnik (po razporedu). Ob vračilu dobi vsak 

dijak seznam predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto in naročilnico za 

izposojo učbenikov. Hkrati je oboje objavljeno tudi na spletni strani šole (KNJIŽNICA – UČBENIŠKI 

SKLAD: https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/ucbeniski-sklad.html).  

Do začetka popravnih izpitov je bilo vrnjenih 5549 enot gradiva. 

 

14. junij 2021: tehtanje učbenikov v izposoji in izračunavanje teže vseh preloženih učbenikov ob 

izposoji in vračilu. Šolski laborant se je odločil, da stehta povprečne učbeniške komplete, ki si jih 

izposojajo dijaki, in sicer za vsak letnik posebej. Izračunal je, kolikšno težo je treba preložiti v enem 

šolskem letu pri izposojanju in vračanju učbenikov. Za primer je vzel tekoče šolsko leto, rezultati pa 

lahko veljajo tudi za vsa druga šolska leta, saj so razlike v številu dijakov, ki si izposojajo učbenike (ok. 

98/99 %) in številu učbenikov v enem kompletu (9/10 knjig) minimalne. Rezultati: 

Vračanje (konec pouka, junij 2021) 

Dijaki 1. letnika so vrnili 814 kg knjig. 

Dijaki 2. letnika so vrnili 851 kg knjig. 

Dijaki 3. letnika so vrnili 718 kg knjig. 

Dijaki 4. letnika so vrnili 828 kg knjig. 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/s-knjigo-se-vedno-rastemo.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/sola/knjiznica/ucbeniski-sklad.html


Skupaj so vrnili 3213 kg knjig. Enako količino so si na začetku leta tudi izposodili, torej se v enem 

šolskem letu preloži najmanj 6426 knjig (dobrih šest ton!).  

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/pogled-na-ucbeniski-sklad-malo-drugace-v-

kilogramih.html 

 

Junij 2021: pregled stanja v učbeniškem skladu po vračanju učbenikov in po oddaji naročilnic, predlog 

za nakup učbenikov za naslednje šolsko leto, naročanje, vpisovanje, opremljanje gradiva 

 

17. junij 2021: interni sestanek za OBJEM (pregled primerov in predlogi za predstavitev 

mikrodejavnosti) 

 

21. junij: izid jubilejnega dijaškega zbornika z izborom leposlovnih besedil in z izbranimi likovnimi 

izdelki z naslovom »In vendar se vrti« … beseda 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ob-70-letnici-sole-je-izsel-dijaski-literarni-

zbornik.html 

 

25. junij 2021: zadnji dan za odgovore v anketi OBJEM 

 

29.  junij 2021: VK srečanje ŠK, vključenih v projekt OBJEM (predstavitev osnutka modela 

posodobljene vloge  šolske knjižnice, napoved izdelave dveh dokumentov, in sicer strategije razvoja 

ŠK in pravilnika o pogojih za delovanje ŠK. 

 

30. junij  2021: 3. srečanje v mreženju članov projektnih timov RVIZ in IVIZ v projektu OBJEM – Bralna 

pismenost in razvoj slovenščine, predstavitev mikrodejavnosti. Primer je predstavila tudi vodja IVIZ 

Gimnazije Škofja Loka) 

 

Začetek julija 2021: priprava in oddaja prispevkov ŠK za letopis šole 

 

12. julij 2021: rezultati mature; zadnji maturanti še vračajo gradivo 

 

 

 

Pripravlja: 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 

knjižničarka 

 

 

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/pogled-na-ucbeniski-sklad-malo-drugace-v-kilogramih.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/pogled-na-ucbeniski-sklad-malo-drugace-v-kilogramih.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ob-70-letnici-sole-je-izsel-dijaski-literarni-zbornik.html
https://www.gimnazija-skofjaloka.si/reportaze/ob-70-letnici-sole-je-izsel-dijaski-literarni-zbornik.html

