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Šolska knjižnica 
 
Pregled dela v šolskem letu 2017/2018 (kronologija) 
 
Avgust/september 2017: izposoja učbenikov za šolsko leto 2017/2018, po razporedu  

 
LETNIK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 
ŠTEVILO DIJAKOV, 
KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO 
IZPOSOJENIH 
UČBENIKOV 

ODSTOTEK 
DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 
UČBENIKE 

1. letnik 177 175 2337 98,87 

2. letnik 157 154 1825 98,08 

3. letnik 146 143 1223 97,95 

4. letnik 108 106 694 98,14 

SKUPAJ 588 578 6079 98,29 

 
 
29. avgust 2017: izobraževanje za uporabo programske opreme COBISS v okviru prehoda šolskih 
knjižnic v sistem COBISS, prvi del, OŠ Leona Štuklja Maribor. Izvajalec: ZRSŠ RS. Vsebina: postopek 
prehoda, postavitev gradiva, dokument o nabavni politiki, obdelava gradiva, izločanje, odpis 
(ponovitev in dopolnitve), 1 dan 
 
September 2017: priprava in oddaja LDN za ŠK za šolsko leto 2017/2018 
 
20. oktober 2017: Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 2017, Unescov nacionalni projekt ob 
mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj z naslovom Potujem po svetu v kraje neznane ... V 
sodelovanju s koordinatorico Ano Prevc Megušar, pom. ravnatelja in koordinatorico Unescovih 
dejavnosti na šoli: priprava in izvedba povezovanja programa (Brina Habjan, 2. d, in Črt Vodopivec, 2. 
a) ter koordinacija (reportaže) 
 
10. oktober 2017: Branju prijazna občina. Priprava poročila o bralni kulturi in spodbujanju branja na 
Gimnaziji Škofja Loka za Občino Škofja Loka za prijavo na razpis. Občina Škofja Loka je pridobila naziv 
»Branju prijazna občina«, ki ga podeljujejo: Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in 
Ministrstvo za kulturo. Občinsko zahvalo za sodelovanje smo prejeli 6. novembra 2017. 
 
Oktober, november 2017: Knjižnično informacijsko znanje 
Začetek izvajanja KIZ za 1. letnik (12 skupin po 4 ure = 48 ur) 
Udeležba: vsi dijaki 1. letnika (1. a, b, c, d, e, š, polovice oddelkov) 
Razpored v urniku e-asistenta. 
 
Vsebina 
Prvi sklop (dve šolski uri) 

− vrste knjižnic, knjižnični red, knjižnične storitve, članstvo  
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− postavitev gradiva (UDK), spletna stran šolske knjižnice, katalog ŠK WinKnj (katalog šolske 
knjižnice) in vzajemni katalog (COBISS) 

 
Drugi sklop (dve šolski uri): 

− knjižnični katalog, bibliografski opis, iskalne strategije, postavitev in status gradiva (vaje) 
− avtorske pravice, citiranje, oblikovanje seznama literature (izročki) 

 
Izbirni predmeti  
4. letnik: PSI, izbirni predmet za maturo, 12. september 2017, 9. ura  
4. letnik, ZGUM, izbirni predmet za maturo, 11. september 2017, 8. ura  
4. letnik, SOC, izbirni predmet za maturo, 25. oktober 2017, 7. ura 
(vzajemni katalog, iskalne strategije, Boolovi operatorji, dostopnost gradiva …).  
 
3. oktober 2017: prvo srečanje v okviru projekta Objem: seznanitev s projektom (zapisnik sestanka pri 
Ireni Florjančič, prof., nosilki projekta) 
 
24. oktober 2017: sestanek o delu ŠK v zvezi s prehodom v aktivno članstvo Cobissa. Prisotni: 
ravnatelj, pomočnica ravnatelja, računovodkinja, knjižničarka. Vsebina: seznanitev vodstva šole s 
postopki prehoda v COBISS, pregled veljavne zakonodaje, načrtovanje dela v ŠK v zvezi z zahtevanim 
prehodom (zapisnik) 
 
November 2017: pripravljeni izračuni za izposojo učbenikov za vse dijake (skrbnica sklada), izdani 
plačilni nalogi (računovodkinja) 
 
10. november 2017: bralni krožek UBRANOST, prvo srečanje, beremo Sofoklejevo in Smoletovo 
Antigono, pogovor v ŠK vodi Irena Florjančič, prof. 
 
29. november‒1. december 2017: izobraževanje uporabnikov COBISSA, drugi in tretji del, Izum 
Maribor (prevzemanje zapisov, izposoja), 3 dnevi 
 
December 2017: urejanje dokumentacije z Izumom (Zapisnik o zalogi, Zapisnik o izposoji, dodeljevanje 
pooblastil, Izjava o varovanju osebnih podatkov, Vloga za pridobitev uporabniškega imena) 
 
December 2017 
Okrasitev prostora (postavitev božično-novoletnega drevesa) 
 
6. december 2017: Miklavžev srečelov na Gimnaziji Škofja Loka, prevzemanje dobitkov v šolski knjižnici 
 
18. december 2017: škofjeloški skavti prinesejo Luč miru; sprejem v ŠK s kratkim programom (Ana 
Prevc Megušar, pom. ravnatelja), predstavitvijo letošnje poslanice (skavti) in nagovorom ravnatelja 
 
20. december 2017: sestanek o določitvi pavšalne vrednosti starega gradiva pri vnosu v Cobiss; 
prisotni ravnatelj, računovodkinja in knjižničarka (zapisnik) 
 
December 2017: popis inventarja (knjižnica, sklad učbenikov)  
 
20. december 2017: z okrožnico povabimo dijake, da sodelujejo s svojimi literarnimi prispevki na 
Festivalu mlade literature Urška 2018 
 



 

3 
 

Januar 2017: Rastem s knjigo SŠ 2017/2018, nacionalni projekt v organizaciji Javne agencije za 
knjigo, 1. letnik, izvaja Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, skupaj 24 ur  
(12 skupin, prve tri skupine že v decembru 2017) 
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 Lučka Kajfež 
Bogataj: Planet, ki ne raste). Razpored v urniku e-asistenta. 
 
4. januar 2018: ureditev rubrike OBELEŽUJEMO za leto 2018 na spletni strani šole (KNJIŽNICA): podatki 
o aktualnih obletnicah, mednarodnih dnevih in letih 
 
10. januar 2018: interni rok za oddajo prispevkov za Urško 2018, prispevke je oddalo devet dijakov: 
pogovori z vsakim dijakom posebej, branje in urejanje besedil 
 
12. januar 2018: namestitev programske opreme Cobiss, vpis prve knjige in prvega uporabnika v novo 
programsko opremo 
 
22. januar 2018: prijava na natečaj in oddaja literarnih prispevkov za Festival mlade literature Urška 
2018, JSKD 
 
9. in 10. februar 2018: informativni dan. Knjižnica prispeva razstavo šolskih publikacij (letopisi, šolska 
glasila, drugi priložnostni tiski), razstavo ponudbe učbeniškega sklada in razstavo plakatov zadnjih 
šolskih prireditev. 
 
22. marec 2018: srednješolski pesniški natečaj Mala Veronika 2018. Izbrali in oddali smo pesem Skozi 
moje oči, napisala jo je Marija Soldat, 4. d. 
 
13. april 2018: izbor učbenikov za naslednje šolsko leto − vodjem predmetnih aktivov poslan obrazec 
za najavo izbranih učbenikov in delovnih zvezkov za dijake za šolsko leto 2018/2019 
 
13. april 2018: regijsko srečanje za udeležence natečaja FML Urška 2018 − za Gorenjsko v Kašči v Škofji 
Loki. Srečanje vključuje literarno delavnico, javno prireditev z branjem izbranih besedil in objavo izbora 
v reviji Sejalec. Za izbor državnih finalistov nominiran Andraž Bizjak, 1. c, od nekdanjih gimnazijcev pa 
Gregor Rihtaršič. 
 
16. april 2018: izpolnjen in odposlan vprašalnik OBJEM – Šolske knjižnice – kakovost. Analiza kakovosti 
slovenskih šolskih knjižnic, ZRSŽ 
 
18. april 2018: prejem naročilnic za gradivo za esej na maturi 2019 − za dijake 3. letnika 
 
23. april 2018: svetovni dan knjige in Unescov projekt Noč knjige; v tem sklopu šolska prireditev, na 
kateri se predstavijo dijaki literati. Letos: 14. maja 2018 ob 18.00 v šolski knjižnici.  
Naslov: »Dan za DNEM, noč za NOČJO«  
Cankarjevo leto: »Skodelico literature, prosim!« 
Večer avtorske literature škofjeloških gimnazijk in gimnazijcev v interpretaciji dramskega igralca 
GREGORJA ČUŠINA. Svoje pesmi in prozo so prispevali: Andraž Bizjak, Nika Kalan, Mija Suljanović, Kaja 
Dolenec, Petra Štibelj, Jernej Avguštin, Petra Kokalj, Laura Rant, Blažka Dolenc in Marija Soldat. 
Gostja večera: nekdanja gimnazijka, sedaj magistrica primerjalne književnosti Katja Kožuh (pesmi). 
Mentorica: Marija Kokalj Auguštiner 
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7. maj 2018: izpisi izposojenega gradiva za dijake 4. letnika. Vračanje individualno do izteka pouka 
oz. mature. 
 
16. maj 2018: Konferenca šolskih knjižničarjev: Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 
vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018. Ljubljana, Zavod 
sv. Stanislava. Vsebina: strokovna predavanja, plenarne predstavitve (MIZŠ, NUK, IZUM, ZRSŠ, projekt 
OBJEM), delavnica in primeri dobre prakse. 
 
23. maj 2018: razglasitev rezultatov literarnega natečaja Mala Veronika (Marija Soldat) 
 
25. maj 2018: prispevek ŠK za letopis šole 
 
31. maj 2018: učbeniški sklad − oblikovani seznami in naročilnice za dijake 
 
31. maj 2018: sestanek za projekt OBJEM, vodi Irena Florjančič, prof. 
 
Začetek junija 2018: vračanje učbenikov za 1. 2. in 3. letnik, po razporedu (posamezni oddelki), 
zunanja pomoč 
 
15.−31. avgust 2018: priprava in izvedba izposoje učbenikov za vse dijake za šolsko leto 2018/2019, 
po razporedu, zunanja pomoč 
 
21. avgust 2018: študijsko srečanje za šolske knjižničarje, Srednja zdravstvena šola Celje (ZRSŠ): KIZ, 
formativno spremljanje v podporo učenju, mCOBISS, knjižnica Srednje zdravstvene šole v Celju, 
Osrednja knjižnica Celje 
 
 

Pripravila: 
Marija Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka 


