
Gimnazija Škofja Loka, šolska knjižnica 
Pregled dela 2016/2017 
 
Avgust/september 2016: izposoja učbenikov za šolsko leto 2016/2017, po razporedu  

 
LETNIK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 
ŠTEVILO DIJAKOV, 
KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO 
IZPOSOJENIH 
UČBENIKOV 

ODSTOTEK 
DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 
UČBENIKE 

1. letnik 158 158 1830 100 

2. letnik 152 152 1787 100 

3. letnik 110 108 856 98 

4. letnik 112 112 654 100 

SKUPAJ 532 530 5127 99 

 
24. avgust 2016: Študijsko srečanje za šolske knjižničarje ‒ Formativno spremljanje za vključevanje 
vseh dijakov. Prva gimnazija Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maistrova knjižnica Maribor. 
Organizacija: ZRSŠ RS. 
 
September 2016: izid jubilejnega zbornika Društva bibliotekarje Gorenjske z naslovom Generacija za 
generacijo, spominski zbornik DBG,  v njem objava članka Na drugi strani knjižne police ali kako v 
šolski knjižnici spodbujati ustvarjanje leposlovja.  Avtorica: Marija Kokalj Auguštiner, prof. in 
knjižničarka na Gimnaziji Škofja Loka. Prispevek želi predstaviti, kakšna je bila vloga šolske knjižnice 
pri spodbujanju ustvarjanja leposlovnih besedil pri dijakih v zadnjih letih. 
 
30. september 2016: sodelovanje na prireditvi GIMNAZIJSKI MOZAIK (kulturni utrinki z Gimnazije 
Škofja Loka) z avtorsko literaturo dijakov – Tadeja Rožman, Gregor Gartner in Gregor Rihtaršič 
(reportaže). 
 
14. oktober 2016: Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 2016, Unescov nacionalni projekt z 
naslovom Zrno na zrno – pogača  (mednarodno leto stročnic). V sodelovanju s koordinatorico Ano 
Prevc Megušar, pom. ravnatelja in koordinatorico Unescovih dejavnosti na šoli: priprava in izvedba 
povezovanja programa (Brina Habjan in Lucija Rihtaršič, obe 1. letnik) ter koordinacija (reportaže) 
 
Oktober 2016: pripravljeni izračuni za izposojo učbenikov za vse dijake (skrbnica sklada), izdani 
plačilni nalogi (računovodkinja) 
 
November in december 2016: Knjižnično informacijsko znanje 
Začetek izvajanja KIZ za 1. letnik. 
Udeležba: vsi dijaki 1. letnika ( 1. a, b, c, d, e, š, vsaka skupina šteje polovico dijakov iz oddelka). 
Razpored je v urniku e-asistenta. 
Vsebina 
Prva ura: knjižnični red, knjižnične storitve, članstvo, postavitev gradiva (UDK) 



Druga ura: spletna stran šolske knjižnice, bibliografski opis, iskalne strategije, postavitev in status 
gradiva, katalog ŠK WinKnj (katalog šolske knjižnice) in vzajemni katalog (COBISS) 
Tretja ura: citiranje oz. navajanje literature, oblikovanje seznama literature 
4. letnik: PSI, izbirni predmet za maturo, 17. oktober 2016, 8. ura (vzajemni katalog, iskalne strategije, 
Boolovi operatorji, dostopnost gradiva …).  
 
14. november 2016: izobraževanje – dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta UL: Učenje in poučevanje 
za vzajemni osebnostni in strokovni razvoj učencev in učiteljev, predavanje za pedagoške delavce 
Gimnazije Škofja Loka, predavalnica šole 
 
17. november 2016: pogovor o knjigi Vrtiljak življenja Janeza Gartnerja. Gostitelj in vodja pogovora: 
Gregor Gartner, 4. e (reportaže) 
 
2. december 2016 
Okrasitev prostora: postavitev božično-novoletnega drevesa, tretjič in zadnjič sta ga krasila 
četrtošolca Luka Jelovčan in Krištof Pogačnik, letos ob pomoči Tjaše Frelih (fb). 
 
5.‒7. december 2016: izposoja naknadno naročenega učbenika za matematiko za 4. letnik (sklad 
učbenikov) 
 
December 2016: Miklavžev srečelov na Gimnaziji Škofja Loka. 
Dijaki 3. letnika so pripravili bogato zbirko dobitkov za Miklavžev srečelov. Prevzemanje so 
organizirali 6. decembra v knjižnici. Izkupiček od prodaje so prispevali v šolski dobrodelni sklad 
Gaudeamus (fb). 
 
19. december 2016: Luč miru 
S svojim obiskom so nas razveselili škofjeloški skavti. Luč miru, ki nam jo z veliko predanostjo 
prinašajo že več let, nas ponovno (in glede na aktualne razmere v svetu še toliko bolj) opominja, da si 
je za sožitje in mir treba neprestano dejavno prizadevati. V knjižnici, ki so jo napolnili dijaki in 
profesorji, smo prisluhnili letošnji poslanici »BREZ TEBE ME ZEBE«. Brina Habjan nam je prebrala 
Ježkovo pesem Ljudje, prižgimo luč, prijetno praznično druženje pa smo zaključili s skupnim 
prepevanjem (fb). 
 
December 2016: Moje praznične želje 
V decembru 2016 smo obiskovalce knjižnice prosili, naj vzamejo pripravljene lističe, nanje napišejo 
svoje praznične želje in jih odložijo v košarico pod okrašeno drevo. Zadnji delovni teden minulega leta 
smo jih zbrali in objavili na oglasni deski knjižnice, v branje pa jih ponujamo tudi na tudi na spletni 
strani šole (fb). 
 
21. december 2016: podpis pogodbe o sodelovanju v sistemu Cobiss.si – polnopravno članstvo 
 
22. december 2016: popis inventarja (knjižnica, sklad učbenikov)  
 
23. december 2016: oddaja statističnega vprašalnika (NUK, Center za razvoj knjižnic ‒ CeZaR) 
 
Januar 2017: Rastem s knjigo SŠ 2016/2017, nacionalni projekt v organizaciji Javne agencije za 
knjigo, 1. letnik, izvaja Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Program: obisk najbližje splošne 
knjižnice, predstavitev knjižnice in njenih storitev, delo v vzajemnem katalogu, predstavitev avtorice 



izbrane darilne knjige, knjižni dar za vse udeležence (letos ‒ Marjana Moškrič: Sanje o belem štrpedu). 
Razpored v urniku e-asistenta. 
Objava na spletni strani šole v rubriki REPORTAŽE (»Že sedmo leto rastemo s knjigo«). 
 
Januar 2017: ureditev rubrike OBELEŽUJEMO za leto 2017 na spletni strani šole (KNJIŽNICA): podatki 
o aktualnih obletnicah, mednarodnih dnevih in letih 
 
9. januar 2017: šolski rok za oddajo literarnih prispevkov za natečaj Festivala mlade literature Urška 
2017, pogovori z vsakim dijakom posebej, urejanje besedil 
 
20. januar 2017: oddamo prečiščene prispevke na literarni natečaj Festival mlade literature Urška 
2017 

Pesmi in kratko prozo so prispevali: 
Mija Suljanović, 1. letnik  
Blažka Dolenc, 2. letnik  
Kaja Dolenec, 2. letnik  
Petra Kokalj in Laura Rant 2. letnik  
Janez Justin, 3. letnik  
Marija Soldat, 3. letnik  
Gregor Gartner, 4. letnik  
Ivana Podlipnik, 4. letnik  
Gregor Rihtaršič, 4. letnik  
 
24. januar 2017: kratka predstavitev projekta Rastem s knjigo na Radiu Sora. Sodelujejo: Brina 
Habjan, Lucija Rihtaršič, Mija Suljanović, Rebeka Megušar in M. A. Kokalj, prof. 
 
7. februar 2017: prijava na nagradni pesniški natečaj za srednješolce Mala Veronika ‒ Tadeja 
Rožman, 4. c 
 
10. in 11. februar 2017: informativni dan. Knjižnica je prispevala razstavo plakatov o prireditvah 
Gimnazije Škofja Loka, razstavo šolskih publikacij in predstavitev učbeniškega sklada. Pomoč pri 
pripravi: Maja Gruden in Anja Podpečan (panoji), Laura Bergant (publikacije), vse tri iz 2. d. 
 
23. februar 2017: prejmemo informacije o terminih za izobraževanje za Cobiss (v drugi polovici 2017 
in v 2018) 
 
20. marec 2017: oddana pesem za srednješolski pesniški natečaj Mala Veronika: Tadeja Rožman,  
4. c: Popolna predaja 
 
27. marec 2017: objava vseh pesmi natečaja Mala Veronika na spletni strani, e-glasovanje od 29. 
marca do 26. aprila. 
 
30. in 31. marec 2017: Bibliopedagoška šola: dvodnevno izobraževanje za šolske knjižničarje, ZRSŠ, 
Zreče. Naslovi predavanj in delavnic: Bralne strategije za samostojno učenje pri pouku, 
Medpredmetno sodelovanje – timsko delo, Izvedba medpredmetne povezave (KIZ−GEO), Z igro do 
branja – pripomočki v knjižnici za spodbujanje motivacije za branje, Branje – tradicionalno in e-



branje, Strategije motiviranja za branje, načini in metode spodbujanja branja za vse učence – 
projektni pristop. 
 
Februar, marec, april 2017: predlog novega pravilnika o delovanju učbeniških skladov − intenzivna 
javna diskusija in zbiranje pripomb 
 
27. marec 2017: prejem zahteve za dostop do informacij javnega značaja; pošiljatelj: Odvetniška 
pisarna Soršak. Zahteva se nanaša na strukturirane in celovite podatke o delovanju učbeniškega 
sklada na Gimnaziji Škofja Loka v zadnjih petih letih. Dokumenti odposlani 18. aprila 2017. 
 
18. april 2017: prijava k projektu Menjaj branje in sanje − 5. nacionalni Unescov projekt, ki ga za 
slovensko mrežo Unescovih šol organizira Gimnazija Ledina. Izvedba na naši šoli: dijaki in profesorji so 
bili povabljeni, da med 18. in 25. aprilom v šolsko knjižnico prinesejo svoje knjige s posvetili in jih 
zamenjajo z že podarjenimi. Posebej so bili naprošeni, da darujejo slikanice za predšolske otroke.  
 
20. april 2017: regijsko srečanje za udeležence natečaja Festival mlade literature Urška 2017, 
za Gorenjsko v Kašči v Škofji Loki. Srečanje je vključevalo literarno delavnico pod vodstvom mag. Ane 
Porenta (pesnica, urednica in mentorica) in javno prireditev z branjem izbranih odlomkov oz. del. 
Prispevke desetih dijakov smo poslali strokovnim selektorjem revije Mentor Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. Avtorska besedila so bila vsebinsko in oblikovno raznolika in pestra. V četrtek, 
20. aprila 2017, je v škofjeloški Kašči potekalo zaključno regijsko srečanje. Nekateri dijaki so se 
udeležili popoldanske literarne delavnice, na literarnem večeru pa so vsi naši udeleženci prejeli vsak 
svoj izvod revije Sejalec (2017/št. 38) z objavo izbranih besedil ali odlomkov in potrdilo o udeležbi 
(REPORTAŽE). 
 
23. april: svetovni dan knjige in Unescov projekt Noč knjige. Večer avtorske literature škofjeloških 
gimnazijk in gimnazijcev smo izvedli 12. maja 2017.  
 
25. april 2017: vodjem predmetnih aktivov poslan obrazec za najavo izbranih učbenikov in delovnih 
zvezkov za dijake za šolsko leto 2017/2018 
 
26. april 2017: zaključek e-glasovanja za Malo Veroniko 2017 
 
26. april 2017: zaključek projekta Menjaj branje in sanje. Obiskali so nas otroci iz Vrtca Škofja Loka 
(enota Čebelica, skupina Mavrica, vzgojiteljici Andreja Tavčar in Nataša Klančar). Dijakinje in dijaki 1. 
d so pripravili kratek program, srečanje je vodila Brina Habjan. Otrokom smo izročili večje število 
zbranih slikanic za predšolske otroke, vrtičkarji pa so nam podarili poslikave na kamnih in zloženke s 
predstavitvijo svojih delavnic. Poročilo o izvedbi projekta smo odposlali Gimnaziji Ledina, nosilki 
projekta. 
 
4. maj 2017: prevzemanje romana za maturo 2018, 3. letnik 
 
5. maj 2017: izpisi izposojenega gradiva za dijake 4. letnika. Vračanje individualno do izteka pouka 
oz. mature. 
 
12. maj 2017: »Še ena Noč knjige po svetovnem dnevu knjige 2017« ‒ večer avtorske literature 
škofjeloških gimnazijk in gimnazijcev. 



V petek, 12. maja 2017, smo na šoli pripravili literarni večer z avtorskimi prispevki naših dijakinj in 
dijakov. S prireditvijo smo se vključili v bogato mednarodno dogajanje, ki  že več let poteka kot 
Unescova Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige. Svoja literarna besedila so prispevali in jih 
predstavili: Mija Suljanović: K pticam (pesem), Blažka Dolenc: Sreča, Spomini, Odšel si (pesmi), Janez 
Justin: 2056 (odlomek kratke zgodbe), Laura Rant in Petra Kokalj: Kopalni plašč, Morda (pesmi), Kaja 
Dolenec: Verjemi mi (odlomek kratke zgodbe), Marija Soldat: Mona Liza (odlomek dnevniškega 
zapisa), Ivana Podlipnik: Brez obraza, Nočno nebo, Za gorami (pesmi), Gregor Rihtaršič: Samurajevo 
slovo (pesnitev, skrajšano), Katja Kožuh, nekdanja gimnazijka in literarna komparativistka: pesmi, 
Gregor Gartner: Bučko Štor in gospodež (humoristična zgodba). 
Program sta povezovala Manca Štritof in Gregor Gartner, Sabina Ozebek pa je sodelovala z igranjem 
na citre. 
Noč knjige je za dijake literate priložnost, da lahko na šoli predstavijo svoja leposlovna besedila. 
Tokrat je bil njihov odziv velik, prispevki pa raznoliki. Naša »Noč« je bila kratka in darežljiva – kakor je 
navedeno tudi v njenem letošnjem geslu: »Šele ponoči izveš / koliko zvezd / je vrh neba / ...« (Srečko 
Kosovel).  
Fotografije (fb, priprave): Ana Dolinar, 2. a; fotografije s prireditve: Rok Benedičič (reportaže) 
 
15. maj 2017: prispevek ŠK za letopis šole 
 
22. maj 2017: razglasitev zmagovalca Male Veronike 
 
31. maj 2017: učbeniški sklad − oblikovani seznami in naročilnice za dijake 
 
2. junij 2017: objava novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov (UL št. 27/17) 
 
Začetek junija 2017: vračanje učbenikov za 1. 2. in 3. letnik, po razporedu (posamezni oddelki) 
 
Junij 2017: zaključek nacionalnega projekta Rastem s knjigo 2016/20187 za 1. letnik z dodatnimi 
dejavnostmi (po predlogu Javne agencije za knjigo), priprava in oddaja zaključnega poročila o izvedbi 
projekta. 
 
1. september 2017: objava ponovno spremenjenega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (UL št. 47/17) 
 
 
        Pripravila: 

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 
knjižničarka 


