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16. maj 2011: Festival mlade literature Urška 2011, srečanje udeležencev natečaja 

 

Januarja letos se je šest  dijakov pod okriljem Gimnazija Škofja Loka prijavilo na Mednarodni festival 

mlade literature Urška 2011.  

4. maja so bili povabljeni na zaključno prireditev in literarno delavnico, prejeli so pisna priznanja za 

sodelovanje, vsi pa imajo izbor svojih prispevkov tudi objavljen v 32. številki literarne revije SEJALEC. 

S pesmimi so sodelovali Leja Zadravec, Katja Kožuh, Nina Misson in Rok Donša, kratko prozo pa sta 

prispevali Vita Pintar in Zala Vrhunc. 

Čestitamo! 

 

 
Vita Pintar in Nina Misson 



 
Rok Donša 

 
Leja Zadravec in Zala Vrhunc 



 
In še skupaj z mentorico. Pogrešali smo Katjo Kožuh. 
 
Fotografije: Jože Bogataj, ravnatelj 
 

 

22. december 2010: Skavti so prinesli luč miru 

Kot vsako leto so nas v decembru obiskali škofjeloški skavti in nam prinesli luč miru. 

V knjižnici so ob kratkem kulturnem programu, ki ga je prispeval Mešani pevski zbor Gimnazije Škofja 

Loka, prebrali letošnjo poslanico. 

 

Zate imam Luč. Luč za ta svet. 

Svet, ki je velik, svet, ki je težek, svet, ki trpi. 

Majhno, prav drobceno Luč. Takšno kot ti. 

In zdi se res majhna, premajhna, da bi spremenila svet. Kakor ti. 

A zate imam Luč. Da se odločiš zanjo. Da se odločiš za Mir, za Ljubezen, in jo neseš domov. 

Luč bo že našla pot, samo če jo hoče kdo nesti. 

Zate imam Luč. Ker te svet potrebuje. Jo hočeš? 

 



 
 

Kratka prireditev je bila združena s podelitvijo nagrad za najlepše in najizvirnejše okraske na 

božičnem drevesu, ki so jih prispevali naši dijaki (vsak oddelek pet okraskov). Po izboru komisije so 

nagrade prejeli: 1. nagrada – 1. E, 2. nagrada – 1. c, 3. nagrada – 1. d in 4. č. 

Klaviature: Žiga Kert 

Zamisel in izvedba: Ana Prevc Megušar, prof., Saša Bogataj Suljanovid, univ. dipl. psih., svetovalna 

delavka 

Foto: Jože Bogataj, ravnatelj 

 

 
 

 

1. december 2010: Predavanje ob svetovnem dnevu aidsa 

Steven Mozes Zulu, ki prihaja iz Zambije, predstavlja problematiko aidsa v Zambiji. Z dobro 
informiranostjo lahko zaustavimo širitev bolezni, letošnja kampanja Zavoda za zdravstveno 
varstvo poteka pod geslom Prenašaj sporočilo, ne virusa!  



Šolska knjižnica, 4. in 5. šolska ura 
Organizacija: Saša Bogataj Suljanovid, univ. dipl. psih., svetovalna delavka 
 

 
 

 

18. november 2010: Pogovor s Failo Pašid Bišid ob mednarodnem dnevu strpnosti 

Okrogla miza z zanimivo gostjo gospo Failo Pašid Bišid, ambasadorko Evropskega leta boja proti 
revščini in socialni izključenosti 2010, članico Sveta Vlade RS za uresničevanje načela enakega 
obravnavanja 2009−2013 idr.  
Priprava, vodenje, razstava: Vita Pintar in Arijana Radid, 4. E 

Mentorica: Saša Bogataj Suljanovid, univ. dipl. psih., svetovalna delavka 
 

 

14. oktober 2010: Literarna snovanja profesorjev škofjeloške gimnazije z igralcem Jožefom Ropošo 

Iz cikla prireditev ob 60-letnici GŠL, projekt Obiski 

Avtorji: Bernarda Pavlovec Žumer, prof., Majda Kokalj Auguštiner, prof., knjižničarka, Nika Marenk, 

prof., dr. Kozma Ahačič, prof., Mateja Potočnik Poljanšek, univ. dipl. psih., Jože Polajnar, prof. 

Glasba: Ana Prevc Megušar, prof., Matej Plestenjak, prof., Ivan Kokalj, prof., dr. Kozma Ahačič, prof. 

Gost interpret: Jožef Ropoša, dramski in filmski igralec 

Miheličeva galerija v Kašči 

Organizacija: M. A. Kokalj, prof., knjižničarka 

Fotografije: Milena Kordež, prof. 

 



 
Jožef Ropoša 

 
Matej Plestenjak, Ana Prevc Megušar 



 
Ivan Kokalj 

 
Kozma Ahačič 



 
Jože Polajnar 

 
Sodelujoči 



 
Obiskovalci 

 


