
 
 

Šolska knjižnica 

 

Pregled dela v šolskem letu 2018/2019 (kronologija) 
 

Avgust/september 2018: izposoja učbenikov za šolsko leto 2018/2019, po razporedu  

 

LETNIK ŠTEVILO 

VSEH DIJAKOV 

ŠTEVILO DIJAKOV, 
KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

ŠTEVILO 
IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

ODSTOTEK 

DIJAKOV, 

KI SI IZPOSOJAJO 

UČBENIKE 

1. letnik 138 136 1587 98,55 

2. letnik 169 168 1950 99,41 

3. letnik 157 155 1345 98,73 

4. letnik 147 143 978 97,28 

SKUPAJ 611 602 5860 98,53 

 

 

21. avgust 2018: študijsko srečanje za šolske knjižničarje na Srednji zdravstveni šoli Celje, ZRSŠ: 
Formativno spremljanje v podporo učenju.  

 

September 2018: priprava in oddaja LDN za ŠK za šolsko leto 2018/2019 

 

28. september 2018: OBJEM − prejet načrt za izobraževanje, napoved predvidenih aktivnosti za 

2018/2019 

 

3. oktober 2018: srečanje implementacijskega projektnega tima v projektu OBJEM na Gimnaziji 

Škofja Loka, sklicuje in vodi Irena Florjančič, prof., vodja PT 

 

5. oktober 2018: oddan izpolnjen vprašalnik za statistične meritve šolskih knjižnic (Center za razvoj 

knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice, na podlagi novele Zakona o knjižničarstvu, UL RS, 
št.92/15) 
 

10. oktober 2018: na pobudo JSKD Škofja Loka sestanek s predstavnikoma JSKD o sodelovanju 
škofjeloških gimnazijcev na območnem srečanju literatov v Škofji Loki. Prisotni: Janez Jocif in Aldo 
Komar (JSKD), ravnatelj, pomočnica ravnatelja in knjižničarka, mentorica za literarno dejavnost 
(Gimnazija Škofja Loka) 
 

11. oktober 2018: srečanje implementacijskega projektnega tima v projektu OBJEM na Gimnaziji 

Škofja Loka (poročilo z usposabljanja, gradivo, nadaljnje izobraževanje), sklicuje in vodi Irena 
Florjančič, prof., vodja PT 

 



24. oktober 2018: prvi Nacionalni mesec skupnega branja BEREMO SKUPAJ. Sodelovali smo z 

dogodkom »Cankar v besedi in sliki«. Na šolo smo povabili mladega slikarja Jana Alberta Novaka, 

diplomanta ALUO, z razstavo slik, ki so nastale kot ilustracije Cankarjeve Bele krizanteme (Regratova 

lučka, Spaka, Dvojnik, Vlak). Pod mentorstvom prof. Melite Perkovič so sodelovale tekmovalke za 

Cankarjevo priznanje, in sicer Manca Jerala, Marija Klemenčič, Tina Kuhar in Mija Suljanović. 

Prisluhnili smo avtorjevim komentarjem k slikam, razmišljali o aktualnosti Cankarjevih del v 
današnjem času in si izmenjali osebne izbore Cankarjevih misli in citatov. 

 

5. november 2018: sestanek z ravnateljem in s študentko bibliotekarstva, ki bo pomagala pri vnosu 
gradiva v Cobiss  

 

9. november 2018: začetek dela študentke bibliotekarstva, ki pomaga pri izdelavi novega kataloga 

 

13. november 2018: udeležba na tečaju Novosti v knjižničnem sistemu 2018, NUK, Leskoškova 12, 
Ljubljana (novosti, statistične meritve, založniška produkcija …) 
 

November 2018: izračuni za izposojo učbenikov za vse dijake (skrbnica sklada), plačilni nalogi 
(računovodkinja) 

 

November in december 2018: Knjižnično informacijsko znanje 

Začetek izvajanja KIZ za 1. letnik (10 skupin po 4 ure = 40 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  
− knjižnični fond, postavitev gradiva (UDK) 

Drugi sklop (dve šolski uri): 
−     uporaba računalnikov v ŠK, spletna stran šolske knjižnice 

− vzajemni katalog (COBISS − katalog ŠK GIMSKL in drugih vključenih knjižnic)  
− knjižnični katalog, bibliografski opis, iskalne strategije, postavitev in status gradiva (vaje) 

Tretji sklop (priprava in izvedba) : Matic Močnik, prof., in Gašper Murn, prof. 
− avtorske pravice, citiranje, oblikovanje seznama literature, skupna navodila  

 

Izbirni predmeti  

4. letnik: ZGUM, izbirni predmet za maturo, 24. september 2018, 8. ura  

4. letnik, SOC, izbirni predmet za maturo, 26. september 2018, 2. ura  

4. letnik, SOC, izbirni predmet za maturo, 27. september 2018, 2. ura 

4. letnik, PSI, izbirni predmet za maturo, 3. oktober 2018, 8. ura 

(vzajemni katalog, iskalne strategije, Boolovi operatorji, dostopnost gradiva …).  
 

9. december 2018: območno srečanje literatov, organizira JSKD OI Škofja Loka, Miheličeva galerija v 
Kašči v Škofji Loki.  
Gimnazijci kot literarni ustvarjalci so že dolgoletni udeleženci Festivala mlade literature Urška. Na tej 
prireditvi, kjer je bil glavni gost pesnik Janez Ramoveš, so s svojimi avtorskimi prispevki sodelovali: 

Blažka Dolenc, 4. e, Jernej Avguštin, 4. b, in nekdanja dijaka Katja Kožuh in Gregor Gartner. 

 



10. december 2018: projekt OBJEM, udeležba na usposabljanju oz. izobraževanju na OŠ Dragomirja 
Benčiča – Brkina, Hrpelje. Vsebina: vpetost razvojnega projekta v izvajanje dejavnosti v 

skupini/oddelku, inovativna učna okolja, predstavitev gradnikov ter konkretizacija gradnikov v praksi, 
aktivnosti projekta 

 

December 2018: okrasitev prostora (postavitev božično-novoletnega drevesa) 

 

11. december 2018: Miklavžev srečelov na Gimnaziji Škofja Loka, prevzemanje dobitkov v šolski 
knjižnici 
 

13. december 2018: Z okrožnico smo povabili dijake, da s svojimi literarnimi prispevki sodelujejo na 
Festivalu mlade literature Urška 2019. 
 

20. december 2018: Luč miru 

Škofjeloški skavti s svojim obiskom vsako leto poskrbijo, da je predpraznično vzdušje oplemeniteno z 
dobrodelno noto. Z lučjo, ki jo prinesejo prav iz Svete dežele, nas spodbujajo k prizadevanju za 

strpnost in solidarnost. Letošnja poslanica je nosila naslov »Delimo plamen – zanetimo mir!« Skavte 

smo sprejeli s praznično pesmijo Božično drevo, ki jo je zapel del dekliškega pevskega zbora pod 
vodstvom Neže Šolar. Predstavitvi akcije, izmenjavi plamena in predaji prispevka je sledilo še prijetno 
druženje. 
 

December 2018: popis inventarja (knjižnica, sklad učbenikov)  
 

December 2018/januar 2019 : ureditev rubrike OBELEŽUJEMO za leto 2019 na spletni strani šole 
(KNJIŽNICA) − podatki o aktualnih obletnicah, mednarodnih dnevih in letih 

 

Januar 2019: Rastem s knjigo SŠ 2018/2019, nacionalni projekt v organizaciji Javne agencije za 

knjigo, 1. letnik, izvaja Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, skupaj 20 ur (10 skupin). 

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: Suzana 
Tratnik: Noben glas). Razpored v urniku e-asistenta. 

 

16. januar 2019: interni rok za oddajo prispevkov za Urško 2019, pogovori z vsakim dijakom posebej, 

branje in urejanje besedil 

 

25. januar 2019: prijava na natečaj in oddaja literarnih prispevkov za Festival mlade literature Urška 
2019, JSKD. Oddali smo skupno prijavo za štiri dijake (Mija Suljanović, Blažka Dolenc, Doroteja Jeraj 
in Andraž Bizjak), Nejc Pipp pa se je prijavil sam. 

 

5. februar 2019: srečanje implementacijskega projektnega tima v projektu OBJEM na Gimnaziji Škofja 
Loka, sklicuje in vodi Irena Florjančič, prof., vodja PT 

  

15. in 16. februar 2019: informativni dan. Knjižnica je prispevala razstavo šolskih publikacij (letopisi, 
šolska glasila, drugi priložnostni tiski), razstavo ponudbe učbeniškega sklada in razstavo plakatov 
zadnjih šolskih prireditev. 
 

15. marec 2019: regijsko srečanje za udeležence natečaja FML Urška 2019 − za Gorenjsko v Kašči v 
Škofji Loki. Na letošnji natečaj Festival mlade literature Urška 2019 se je prijavilo pet naših dijakov: 



Mija Suljanović, Blažka Dolenc, Doroteja Jeraj, Andraž Bizjak in Nejc Pipp. Razen Andraža, ki je napisal 
dve kratki zgodbi, so vsi prispevali pesmi. V petek, 15. marca 2019, so se na zaključnem regijskem 
srečanju v Škofji Loki trije udeležili literarne delavnice pod vodstvom selektorja dr. Aljoša Harlamova 
in predstavili svoje prispevke na javni prireditvi. Vsak udeleženec je prejel priznanje in revijo Sejalec 

(2019, št. 40) z objavami besedil. Nekateri naši dijaki tudi po odhodu z gimnazije še vedno sodelujejo 
na natečaju. Tokrat so to bili Luka Šturm, Marija Soldat, Jernej Antolin Oman in Gregor Rihtaršič, ki je 
bil tudi nominiran. 

 

22. marec 2019: srečanje implementacijskega projektnega tima v projektu OBJEM na Gimnaziji Škofja 
Loka, sklicuje in vodi Irena Florjančič, prof., vodja PT  

 

23. marec 2019: projekt OBJEM − prejeta navodila za izpolnjevanje ankete/vprašalnika za člane tima 

in vključene dijake 

 

28. marec 2019: projekt OBJEM – posredovan dostop do spletne učilnice in navodila za delo 

 

29. marec 2019: V COBISS vpisanih že več kot 8300 enot. Zaključen popis gradiva v knjižnici, poteka 

vnašanje gradiva, ki je postavljeno v učiteljskih kabinetih. 

 

12. april 2019: vodjem predmetnih aktivov odposlan obrazec za najavo učbenikov in delovnih 
zvezkov za dijake – za šolsko leto 2019/2020 

 

16. april 2019: srečanje implementacijskega projektnega tima v projektu OBJEM na Gimnaziji Škofja 
Loka, sklicuje in vodi Irena Florjančič, prof., vodja PT 

 

24. april 2019: interni rok za oddajo naročilnic za nakup gradiva za esej na maturi 2020 (tretji letnik) 

 

26. april 2019: V Cobiss vpisanih že več kot 10 000 enot gradiva: s pomočjo študentke 
bibliotekarstva Eve Šturm je popisana je večina zaloge v knjižnici in kabinetih. Izposoja začasno 
poteka še v obeh programih (za zaposlene v Cobissu, za dijake še v WinKnj). Vnašanje začasno 
prekinjamo zaradi nujnosti drugih opravil (seznami U in DZ za naslednje šolsko leto, vračaje 
učbenikov, izvedba literarnega večera Noč knjige, prispevki za letopis, priprava letnega poročila itd.). 
 

7. maj 2019: zaključena seminarska naloga knjižničarke sosednje šole − kandidatke za strokovni izpit 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod mentorstvom Marije Kokalj Auguštiner 

 

8. maj 2019: Konferenca šolskih knjižničarjev, Zavod Republike Slovenije za šolstvo (strokovna 
predavanja, plenarne predstavitve, primeri dobre prakse), Zavod sv. Stanislava, Ljubljana 

 

10. maj 2019: interni rok za oddajo napovedi učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto 

 

10. maj 2019: izpisi izposojenih knjig in učbenikov dijakom zaključnega letnika 

 

14. maj 2019: »Tisoč in ena NOČ, tisoč in en DAN – knjige«, spremljevalni dogodek ob svetovnem 

dnevu knjige in projektu Noč knjige 2019. S svojo avtorsko literaturo so sodelovali dijaki: Andraž 
Bizjak, Mija Suljanović, Doroteja Jeraj, Blažka Dolenc, Nika Kalan s šolsko IMPRO skupino (mentorica: 
Tatjana Žagar, prof.) in gostje − nekdanji dijaki literati: Luka Šturm, Gregor Rihtaršič in Katja Kožuh. 

Vodenje: Tina Kuhar in Rok Šarič, glasba: Andraž Bizjak.  



http://2019.nocknjige.si/category/spremljevalni-dogodki/page/12/ 

 

Datum: 15. maj 2019      Pripravlja:  

Marija Kokalj Auguštiner, prof. 
knjižničarka 

http://2019.nocknjige.si/category/spremljevalni-dogodki/page/12/

