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Obvezne in izbirne vsebine

Program se deli na obvezne vsebine, ki jih za vse dijake pripravi šola, in 
na vsebine, ki jih lahko dijaki izberejo sami.
Dijaki 1., 2. in 3. letnika morajo vsako leto opraviti 90 ur, dijaki 4. le-
tnika pa 30 ur iz obveznega in izbirnega programa OIV. Dijaki, ki imajo 
status športnika, glasbenika ali raziskovalca, morajo opraviti obvezni 
del OIV. Sodelovanje dijakov v dejavnostih na šoli je brezplačno, pla-
čajo pa stroške tečajev, vstopnin in prevozov na prireditve ter stroške 
taborov. Pri mednarodnih izmenjavah dijaki krijejo stroške prevoza, 
gostiteljstva in dela programa. 
Vsako leto pripravimo Katalog OIV z vsemi dejavnostmi. Katalog je do-
stopen na spletni povezavi: https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/
dejavnosti/katalog-oiv-2020-2021.pdf

Predstavljamo vam nekaj najbolj obiskanih dejavnosti na šoli: 

… impro gledališče
Člane impro gledališča druži predvsem ljubezen do smeha, gledališča 
in improviziranja. Improvci nastopajo na skoraj vseh šolskih priredi-
tvah, navdušujoči so bili njihovi nastopi na Rusijadi, v Rdeči ostrigi, v 
Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani in drugje. ''V naši družbi 
je vedno veselo: smejimo se sebi ali pa drugim. Poimenovali smo se 
O.sti j.arej, kar pomeni Ostani mlad.''

… pevski zbor
je poleg doživljanja lepot glasbe tudi odlična priložnost za prijateljsko 
druženje. Na gimnaziji delujeta Mladinski mešani pevski zbor in De-
kliški pevski zbor. S svojimi koncerti odlično obarvata kulturno doga-
janje na šoli in tudi izven nje. Uspešno nastopata na državnih in tudi 
mednarodnih zborovskih tekmovanjih, kjer sta prejela že več zlatih pri-
znanj in v različnih kategorijah osvojila tudi prva mesta. Pomemben del 
zborovskega dogajanja so tudi pevski vikend tabori in pevske turneje. 

… mednarodni program za mlade MEPI
je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo in se 
spopadajo z različnimi izzivi. Obsega področja: prostovoljno delo, ve-
ščine, športne aktivnosti in odprave. Na gimnaziji dijaki lahko nadalju-
jejo MEPI program, ki so ga začeli na osnovni šoli, in sicer na srebrni 

Obvezne in izbirne vsebine so 
sestavni del programa gimnazije in 
dijakom in dijakinjam omogočajo, 
da razvijajo in nadgradijo  svoje 
talente, znanja in spretnosti ter 
izrazijo svojo ustvarjalnost na raz-
ličnih področjih. V preteklem letu je 
bil program zaradi epidemioloških 
ukrepov in pouka na daljavo delno 
okrnjen, v prihodnje pa upamo, da 
ga bomo spet lahko izvajali v celoti.
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in zlati stopnji. Pri izvedbi odprav sodeluje tudi Slovenska vojska. Od-
pravo za zlato priznanje dijaki opravljajo v Cornwallu v južni Angliji v 
sodelovanju z Truro School. V programu MEPI na Gimnaziji Škofja Loka 
vsako leto sodeluje več kot 80 dijakov. 

… prostovoljstvo
Pomoč drugim postaja vse pomembnejša dejavnost ob pouku, prosto-
voljci pa dobro vedo, da delo za druge ni izguba časa. Ob delu z otroki 
v vrtcu, učni pomoči učencem, skrbi za bolne vrstnike, prijateljevanju s 
slepimi in slabovidnimi ter pogovoru s starejšimi mladi spoznavajo svoje 
sposobnosti in vrline. Prostovoljstvo je na gimnaziji postalo vrednota. 

… sodelovanje v Dijaški šolski skupnosti 
 Dijaška šolska skupnost je parlament dijakinj in dijakov gimnazije, ki s 
svojo aktivnostjo pripomorejo k ustvarjalnemu in inovativnemu vzduš-
ju na šoli. Tako DŠS skrbi za povezovanje dijakov v šoli, varuje njihove 
pravice, podaja predloge za različne šolske aktivnosti. V šolskem letu 
pripravi več zanimivih dogodkov: krst prvošolcev, Miklavžev srečelov, 
pustovanje, zaključni piknik, športne igre. 

V katalogu ponujamo tudi: Gledališko skupino Oder na stežaj, različ-
ne Unesco aktivnosti in projekte, možnost udeležbe na mednarodnih 
taborih, MUN konference, Srečanje evropskih gimnazij, Douzelage, 
Simfonični orkester Crescendo, medijski krožek, kvačkanje, Festival 
mlade literature Urška, natečaj Mala Veronika, Noč knjige, možnost 
sodelovanja na fotografskih razstavah, udeležbo na različnih nate-
čajih, okrogle mize z vabljenimi gosti, dobrodelno prireditev Dijak 
dijaku, šolski časopis Tret štuk …

Gimnazija Škofja Loka je več kot samo šola, ki daje odlično splošno izobrazbo. Je okolje, kjer najdeš samega sebe. S pomočjo vseh ljudi na 
šoli se razvijaš in kuješ svojo osebnost, svoj značaj, svoje vrednote, svoje spomine. Na poti skozi vse štiri letnike doživiš ogromno nepozabnih 
trenutkov, solz veselja, norih potovanj, pevskih in drugih nastopov, dobrodelnih prireditev, daljnih izmenjav, ljubečih spodbudnih besed …
V najlepšem spominu imam nepozabne in izvrstne nastope, potovanja, vaje s pevskim zborom ter izmenjavo s Srbi, na kateri smo spozna-
vali nove ljudi in drugačno kulturo. Za vedno pa si bom zapomnila vse vesele, utrujene, neprespane in divje trenutke z MEPI potepov. Tam 
si nabereš izkušenj, znanja in spominov ter skleneš najtesnejša prijateljstva za vse življenje.

Nina Štibelj, 4. a


