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Vsebina: 

 

1. Dijaki v posameznih programih in njihova uspešnost 

2. Kadri in njihovo izobraževanje 

3. Izvajanje programov in posameznih projektov 

4. Materialni pogoji šole 

5. Delo organov šole 

6. Priloge: 

- Dosežki dijakov v šol.letu 2015/2016 

- Poročilo o aktivnosti čipkarske šole 

- Poročilo o delu na področju izobraževanja odraslih 

- Poročilo o delu svetovalne službe 

 

 

1. DIJAKI V POSAMEZNIH PROGRAMIH IN NJIHOVA USPEŠNOST 

 

V šolskem letu  2015/16 je bilo v šolo vpisanih 336 dijakov, od tega 140 deklet. V program gimnazija 

je bilo vpisanih 225 dijakov, od tega 135 deklet, v program strojni tehnik 82  dijakov, od tega 3 

dekleta, in v poklicni program mehatronik operater 29 dijakov, od tega 2 dekleti. 

 

Med šolskim letom, v času pouka,  sta s šolanjem prenehala 2 dijaka iz poklicnega programa (enemu 

je grozila izključitev, drugi je bil dejansko izključen. 

Po koncu pouka je prenehalo s šolanjem pri nas  in se prepisalo na druge šole še 5 dijakov, od tega dva 

pozitivna.  

Velika večina dijakov je bila uspešna: v gimnaziji 98,2%, strojni tehnik 96,4% in mehatronik opreater 

92,6%. Poleg treh dijakov, ki so se prepisali na drugo šolo v lažji program  je, zaradi neznanja jezika, 

bolezni in drugih neugodnih okoliščin,   samo še 6 dijakov neuspešnih in ponavljajo letnik  ali imajo 

podaljšan status (3 gimnazija, 1 strojni tehnik, 2 mehatronik operater).  

 

Dosežki dijakov na področju tekmovanj iz znanja, raziskovalnega dela , ustvarjalnosti in športa, so 

prikazani v prilogi poročila 

.   

2. KADRI IN NJIHOVO IZOBRAŽEVANJE 

 

V preteklem šolskem letu je bilo povprečno zaposlenih 55 delavcev, od tega za določen čas 1 delavka. 

Izobrazbena struktura pedagoških delavcev je bila v vseh rednih programih, ki jih izvajamo, ugodna. 

 

V šolskem letu 2015/2016 so se strokovni delavci naše šole izobraževali na eno ali večdnevnih 

seminarjih in strokovnih srečanjih. Poleg tega so v šoli za celotni učiteljski zbor potekale delavnice 

Učenje za učenje.  

 

 

3. IZVAJANJE PROGRAMOV IN POSAMEZNIH PROJEKTOV 

 

Redni šolski programi so potekali po veljavnih učnih načrtih in so bili izvedeni v okviru določenih 

normativov. Ure so bile realizirane v potrebnem številu, v povprečju okrog 98 %. V skladu z letnim 

delovnim načrtom so bile izvedene vse predvidene ekskurzije, tedni športa ter interesne dejavnosti, ki 

so potekale v popoldanskem času. 

 

V šolskem letu 2015/16 smo se vključevali v projekte zaradi zagotavljanja kakovosti strokovnega dela 

in širitve izobraževalnih vsebin.  

 

Družboslovni dan, ki smo ga izvedli oktobra 2015, je bil namenjen dijakom 1. letnika gimnazije. Cilj 

je spoznati Idrijo, mesto bogate kulturne dediščine in hkrati mesto, kjer bodo 4 leta obiskovali srednjo 
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šolo in preživeli del svoje mladosti. Družboslovni dan je bil izpeljan v sodelovanju z Mestnim 

muzejem Idrija in Geoparkom. 

 

Izvajanje laboratorijskih vaj v 1., 2. in 3. letniku v podjetjih Kolektor in Hidria je postalo stalnica 

pri sodelovanju med šolo in podjetji. Vsako leto poskušamo vaje nadgraditi in vpeljati posamezne 

izboljšave. Cilj izvajanja vaj je navdušiti mlade za študij tehnike in naravoslovja ter povezati teorijo s 

prakso.  

 

Delo z nadarjenimi: V šolskem letu 2015/16 je šola na podlagi obsežne vloge, ki je povzemala obseg 

in načrt dela za nadarjene, prejela naziv Evropska točka za nadarjene. Na ta način je postala del 

Evropske mreže za nadarjene, ki vključuje približno 250 različnih izobraževalnih inštitucij in 

organizacij iz 25 držav. Razpis za pridobitev naziva  je razpisal Center za razvoj in spodbujanje 

nadarjenosti na Pedagoški fakulteti, ki je povezan s štirinajstimi drugimi tovrstnimi centri v Evropi. 

Članstvo v mreži obeta sodelovanje pri spodbujanju in razvijanju nadarjenosti na evropski ravni, 

izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse na tem področju. 

Šola je sicer tako nadarjenim kot tudi potencialno nadarjenim omogočila razvijanje svojih potencialov, 

bodisi znotraj šole, v okviru vzgojno izobraževalnega procesa ali interesnih dejavnosti kot tudi preko 

sodelovanja z zunanjimi partnerji. V lokalni skupnosti šola igra pomembno vlogo, saj z vključevanjem 

nadarjenih dijakov spodbuja tudi razvijanje in spoznavanje nadarjenosti posameznikom drugih 

starostnih skupin (predšolski otroci, osnovnošolci, starejši občani). 

V projekt Tutorstvo je bilo lani prostovoljno vključenih 13 nadarjenih dijakov višjih letnikov. 

Pripravljeni so bili ponuditi učno pomoč iz različnih predmetnih področji dijakom nižjih letnikov.  

Tudi v šolskem letu so se nadarjeni dijaki, ki izkazujejo interes na tehnično naravosovnem področju, 

imeli možnost prijaviti na mentorsko vodeno in raziskovalno počitniško delo v koncernu Kolektor. To 

možnost je med poletjem izkoristilo kar 16 dijakov oz. dijakinj. Oktobra smo za dijake 3.letnikov 

gimnazije in 4. letnikov gimnazije in programa strojni tehnik v sodelovanju z Inženirsko zbornico 

Slovenije izpeljali dogodek Inženirji bomo  za promocijo tehničnih in naravoslovnih poklicev in 

inovativnosti med dijaki.  

 

Člani novinarskega krožka so v sodelovanju s časopisom Dnevnik sodelovali pri oblikovanju priloge 

Obrazi prihodnosti. Sodelujoče dijake in mentorico je spomladi je sprejel predsednik Borut Pahor. 

 

V sodelovanju s korporacijo Hidria, Rotary klubom Idrija in BMW Group Slovenija smo izpeljali 

razpis Navdih. V okviru tega projekta smo za dijake prvih dveh letnikov izpeljali delavnice 

ustvarjalnega mišljenja. Dijake in učence zaključnih razredov osnovnih šol Idrijsko cerkljanske regije 

smo povabili k iskanju inovativnih rešitev zelene mobilnosti v prihodnosti. K sodelovanju smo 

povabili tudi otroke iz Vrtca Idrija. 

 

Na pobudo in s financiranjem Hidrie, smo skupaj z osnovno šolo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z 

delom Kariernega kluba, v katerem starše in predvsem otroke osnovne šole spoznavamo z nekaterimi 

tehničnimi in naravoslovnimi poklici.  

Kolegi naše poklicne šole so za otroke izpeljali več delavnic, v katerih so si otroci nabirali praktične 

izkušnje iz modeliranja in risanja z računalnikom, iz obdelave materialov na klasičnih obdelovalnih 

strojih ter spoznavali osnove s področja elektrotehnike. 

 

Naši učitelji strokovnih programov so v juniju sodelovali pri izvedbi tehniškega dneva za šestošolce 

idrijsko cerkljanskih osnovnih šol. Tehniški dan je potekal v juniju na osnovni šoli Cerkno. 

 

V šolskem letu 2015/16 smo nadaljevali  z izvajanjem projekta Razvoj kompetenc učenje učenja pod 

okriljem Zavoda RS za šolstvo. Dijake vseh  letnikov smo poučevali bralne učne strategije. Skladno z 

načrtom za izbrani oddelek smo  ugotavljali začetno stanje uporabe bralnih učnih strategij (BUS)  pri 

dijakih,  jih nato o tem sistematično poučevali in  jih utrjevali ter nato ob koncu leta ponovno preverili 

stanje. Dijaki so v veliki meri izboljšali svoje bralne strategije. Članice tima in nekateri drugi učitelji 
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so v pouk uvajali tudi elemente formativnega spremljanja. Delo bomo nadgrajevali tudi v naslednjem 

šolskem letu.  

 

V sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija smo bili vključeni v projekt Rastem s knjigo, v 

katerem sodelujejo dijaki prvega letnika vseh treh programov. Vsebine projekta so del obveznih 

izbirnih vsebin in obveznega dela interesnih dejavnosti. 

 

Nadaljujemo s projektom Eko šole, ki je po prejemu zelene zastave Eko šole postalo še bolj 

odgovorno in vsebinsko pestro. V sklopu Eko šole smo izvedli naslednje aktivnosti: 

 E – transformer 

Dne 8. 4. 16 je bil pred šolo na obisku E-transformer, kjer so si dijaki ogledali proces zbiranja 

in ravnanja z E-odpadki in odpadnimi baterijami.  

To je posebno solarno multimedijsko vozilo, ki se v celoti napaja iz lastne elektrike, 

proizvedene v sončnih celicah na strehi vozila, in je namenjeno ozaveščanju o pravilnem 

ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo.   

 Projekt: Mladi v svetu energije 

Dijaki so spoznali hiško obnovljivih virov energije. Hiška je sestavljena iz seta učil, ki so 

zložljivi modeli posameznih vrst pridobivanja obnovljivih energije ter porabnikov. 

 Projekt: Zmanjševanje odpadkov 

Dijakom smo ponovno predstavil pomen ločenega zbiranja odpadkov. V sredo, 9. 3. in četrtek, 

10. 3. 2016  je bilo, v predavalnici GJV, predavanje *Kam sodi moj odpadek?*  

Gospod Marko Leoni iz Komunale Idrija je  predstavil pomen ločenega zbiranja odpadkov in 

recikliranja. 

 Projekt:  Altermed 

Obiskali smo eko kmetijo in predstavili pot pridobitve certifikata. Predstavljali smo zdravo 

prehrano, eko prerano in prehrano športnika. V laboratoriju smo izdelali tudi naravno kopalno 

sol.  Z anketo smo ugotovili, da se 45% dijakov  zaveda pomena zdrave prehrane, samo 10 % 

dijakov uživa ekološko pridelano hrano doma. 

  Ekodan 2016 

S krajevno skupnostjo, Komunalo, osnovno šolo Idrija, Sp. Idrija,Črni vrh nad Idrijo, Vrtcem 

Idrija smo sodelovali pri organizaciji eko dneva in sami predstavitvi dne 9. 4. 2016. Tema eko 

dneva je bila odpadna električna embalaža.  Izdelali smo tudi zgibanko eko dneva, ki se je 

delila po gospodinjstvih. Prireditev sta vodila dijak in dijakinja  gimnazije. 

 Odpadna elektronska embalaža 

V času od 4.4.16 do 15.4.16 smo zbirali odpadno elektronsko embalažo. Zbrali smo 1 paleto 

odpadne el. embalaže.  

 Zbiranje odpadnih baterij 

Zbrali smo 20 kg odpadnih baterij. 

 Zbiranje odpadnih kartuš in tonerjev 

 Zbiranje plastičnih zamaškov 

Zbirali smo zamaške za občanko Beti Rupnik za nakup nožne proteze. 

 Zbiralna akcija odpadnih sijalk 

Zbrali smo 30 neonskih sijalk. 

 Čistilna akcija 

            9. 4. 2016 smo izvedli čiščenje okolice šole in 16. 4. 2016 smo izvedli čiščenje mesta   

            Idrije v sodelovanju s taborniki in MC IDRIJA. 

 

DODATNE DEJAVNOSTI 

 

a) Raziskovalna dejavnost 

 

Z nalogo iz kemije dijakinj 4. letnika  Julije Križaj, Teje Kosmač in Maje Šubic, za katero so dijakinje 

državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015 prejele srebrno priznanje, meseca septembra 
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2015 Krkino nagrado, so se dijakinje udeležile mednarodnega tekmovanja Mostratec v Braziliji. Na 

področju kemije in biokemije so se uvrstile na prvo mesto in prejele zlato priznanje. 

  

Mladi raziskovalec Jernej Šavli je bil izbran v državno ekipo iGEM, ki se je celo šolsko leto 2014/15 

pripravljala na Kemijskem inštitutu in Fakulteti za kemijo v Ljubljani na mednarodno tekmovanje iz 

sintezne biologije. Tekmovanje je potekalo septembra 2015 v Bostonu v ZDA. Tekmovalci so se vrnili 

domov z zlato medaljo. Nominirani so bili za najboljši srednješolski projekt, za najboljšo wiki stran in 

za najboljšo predstavitev. 

  

Tudi v šolskem letu 2015/2016 je na naši šoli potekalo Srečanje mladih raziskovalcev 

Severnoprimorske regije, ki je sicer  v okviru organizacije ZOTKS. Od sedmih predstavljenih 

nalolog se je šest nalog uvrstilo na državno tekmovanje. Naši dijakinji Špela Bratuš in Tjaša Gantar, ki 

sta pod mentorstvom prof. Nataše Graovac predstavili raziskovalno nalogo s področja zgodovine: 

Kaplje in njihov čas, sta prejeli srebrno priznanje. 

 

Mednarodna konferenca mladih raziskovalcev naravoslovcev YRoNS, je bila zaradi 

organizacijskih težav  prestavljena iz aprila 2016 na december 2016. Odvijala se bo na Amity School v 

Dubaju z udeležbo 4 dijakov naše gimnazije, ki se bodo predstavili z dvema projektoma. 

 

Dijaka 4. letnika programa strojni tehnik sta za svojo zaključno nalogo izdelala Dinozavra, ki pobira 

igrače, ki so si ga zamislili otroci iz vrtca Godovič v okviru projekta Sanjski stroj. Njun izdelek je bil 

izbran za predstavitev na prireditvi Naj start up v Državnem zboru RS. 

 

Dijaki programa mehatronik operater in strojni tehnik so se udeležili  natečaja  Energy Globe Award. 

Na natečaju Energy Globe Award je bil  izmed 1500 projektov iz 177 držav   projekt »By bicycle in 

the neighborhood«  izbran kot najboljši  nacionalni projekt. Dijaki programa poklicne šole so pod 

mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija predstavili projekt, katerega 

cilj   je, da se v mestu Idrija uvede možnost izposoje koles, ki bi jo koristili dijaki,  obiskovalci 

Mladinskega centra Idrija in celotno prebivalstvo mesta. Dijaki so izračunali tudi prihranke in 

zmanjšanje izpustov CO2 za primer, če bi se vozili s kolesom.  Glede na število dijakov, ki se sedaj 

vozi z motorjem smo izračunali, da bi na mesec zmanjšali izpuste CO2 za 0,486 tone.  

ENERGY GLOBE AWARD je danes najbolj prestižna energetsko – okoljska  nagrada v okviru 

Združenih narodov in Programa za okolje, ki poteka na svetovni ravni. Cilj 

projekta ENERGY GLOBE AWARD je ustvariti zavedanje o potrebnih rešitvah za naše okoljske 

probleme in pokazati, da lahko vsak od nas  prispeva svoj del. 

 

     b) Rezultati na tekmovanjih srednješolcev 

 

Naši dijaki so bili  v minulem šolskem letu udeleženci številnih srečanj in tekmovanj med dijaki v 

slovenskem in mednarodnem merilu. Podrobnejši pregled tekmovanj in rezultati naših dijakov so v 

prilogi. 

 

c) Mednarodno sodelovanje 

 

V šol. letu 2015/16 so se zainteresirani dijaki 2.b (16 dijakov) udeležili mednarodne izmenjave z 

Gimnazijo v Valjevu. Oktobra 2015 so gostili dijake iz Srbije v Idriji, jim pokazali delček naše dežele 

in sodelovali na mnogih skupnih aktivnostih. V mesecu aprilu 2016 so vrnili obisk prijateljem v 

Valjevu, kjer so ob spoznavanju njihovega življenja, navad in šolskega sistema navezali še trdnejše 

stike.  

V istem času je 12 dijakov 3.b gostilo vrstnike iz italijanske Abbadie San Salvatore, kjer so bili na 

obisku marca 2015. 

 

Nadaljevali smo tradicionalno sodelovanje s šolo Amity Schools iz New Delhija. Tri dijakinje tretjega 

letnika so dva meseca (od oktobra 2015 do decembra 2015) bivale pri družinah v Indiji in sodelovale v 
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projektu Nurturing Leadership Programme, ki so ga pripravili prav za gostujoče dijake iz različnih 

držav. 

Zainteresirani dijaki 2.a (17 dijakov) so se maja 2016 udeležili mednarodne izmenjave z dijaki šole 

Institut de Genech v Franciji, kjer so v tednu dni prek različnih aktivnosti navezali pristne stike s 

francoskimi sovrstniki, ki jih bodo obiskali v Idriji septembra 2016. 

 

Aprila 2016 se je v sklopu MUN (simulacija dela Združenih narodov) osem naših dijakov udeležilo 

srečanja BI ( Budapest international) MUN v Budimpešti. MUN predstavlja izziv dijakom, ker 5 

delovnih dni nastopajo kot delegati-diplomati različnih držav. Delujejo v generalni skupščini in po 

komitejih. Priprave na srečanje vodi prof. Ester Mrak. 

 

Na šoli so se začeli izvajati naslednji projekti v okviru Erasmus plus: 

 AirNet 

V zadnjem letu 3-letnega projekta sodelujemo s petimi srednjimi šolami iz Anglije, Španije, Nemčije 

in Francoske Gvajane. Dijaki raziskujejo temo zraka iz različnih vidikov (naravoslovni, tehnični, 

glasbeni in umetniški), vse skupaj pa je podprto z IKT tehnologijo. Poudarek projektnih izmenjav je 

na tem, da se dijaki iz različnih kulturnih in družbenih področji učijo drug od drugega. Skozi projekt 

učenci pridobivajo na osebnem razvoju in si izboljšali poklicne spretnosti. Dijaki različnih držav na 

mednarodnih izmenjavah v mešanih skupinah preučujejo zrak in s tem izboljšujejo znanje tujih 

jezikov (angleščine, francoščine, nemščine in španščine) ter razvijali kreativne ideje. Projekt je 

izjemnega pomena za celo šolo, saj pri njem sodelujejo prav vsi programi. V marcu 2015 so se 

gimnazijci udeležili izmenjave v Malagi, dijaki program strojnega tehnika in mehatronik-operater pa 

so se udeležili izmenjave v Dronfieldu (april 2015), Kourouju (november 2015) in Barceloni (april 

2016).  

 InTime21 

Izpeljana je bila ena mobilnost dijakov na Dansko ter gostovanje v Idriji. Gostili smo predstavnike 

šestih partnerskih šol iz Danske, Španije, Italije, Avstrije, Finske in Poljske. Med drugim je bila 

izvedena mednarodna konferenca o kompetencah mladih, ki jih le-ti potrebujejo pri zaposlovanju. K 

sodelovanju smo povabili predstavnike lokalnega gospodarstva. V okviru projekta smo na šoli izvedli 

dan medvrstniškega poučevanja. Projekt vodi Božena Rudolf. 

 Izvajanje PUD v tujini 
V septembru 2014 so se štirje dijaki 4.T skupaj z mentorjem udeležili počitniškega dela  v podjetju      

Kolektor Kautt & Bux v Nemčiji.  Nadaljevanje projekta Erasmus+ je sledilo v maju 2015, ko so se  

praktičnega usposabljanja z delom udeležili še štirje dijaki 3.T. Zadnji del projekta je bil izveden v  

novembru 2015, ko je svojo prakso v Herrenbergu opravljala zadnja skupina dijakov 3. letnika.  

Projekt mobilnosti dijakov v okviru Erasmus+ je koordiniral Ivan Klenovšek. 

 
d) Tedni športa 

 

Tedni športa ostajajo eden od najbolj zanimivih dejavnosti za naše dijake, ki se jih razen dijakov v 

poklicnem programu udeležuje več kot 90 odstotkov dijakov. Zaradi relativno visoke cene za dijake 

poskušamo biti pri organizaciji tednov racionalni, vendar ne na račun kvalitete izvedbe. Stroške za 

dijake znižujemo s prenašanjem sredstev, namenjenih za obvezne izbirne vsebine.  

 

e) Interesne dejavnosti 

 

Z organiziranjem interesnih dejavnosti v obliki krožkov smo ponudili dijakom dodatne možnosti za 

opravljanje obveznih izbirnih vsebin, predvsem pa smo poskušali pomagati dijakom pri 

zadovoljevanju njihovih interesov in navajanju na organiziranje lastnega prostega časa.V minulem 

šolskem letu so se naši dijaki lahko vključili v naslednje interesne dejavnosti:  

- Priprava na svetovno prvenstvo v orientacijskem teku (Robert Vončina) 

- Rekreacija (Bogdan Slekovec, Robert Vončina) 

- Psihološke delavnice (Janja Rejec) 

- Gledališka skupina (Ana Kržišnik) 
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- Filmska dejavnost (Matjaž Mrak) 

- Novinarski krožek – spletni časopis Cajtng (Romana Kokošar) 

- Krožek za likovno umetnost (Irma Gnezda) 

- Fotografski krožek (Robert Zabukovec) 

- Tehnološki krožek (Ivan Klenovšek) 

- Karierni klub (Ivan Klenovšek) 

- Podjetniške delavnice (Ivan Klenovšek) 

- Skupina za skeč (Maja Justin) 

- Ustvarjalno pisanje (Andrejka Jereb) 

- Programiranje in robotika (Jernej Podobnik in Rok Krhlikar) 

- Arhitekturno risanje (Marjan  

 

Za vse naše dijake je bilo vključevanje v te aktivnosti brezplačno, nekatere od njih smo izvedli s 

pomočjo šolskega društva Realka. Mnoge od navedenih dejavnosti so se uspešno predstavile tudi v 

javnosti. Tekom leta so potekale tudi priprave na tekmovanja iz znanja tujih jezikov, slovenščine, 

računalništva, matematike, logike, kemije in fizike.  

 

f) Kulturni maraton 

 

 

IV. Kulturni maraton smo osnovali kot nadgradnjo  prvih treh. Letos smo ga pomaknili v dopoldanski 

del, tako da smo po glavnem odmoru začeli s posameznimi dogodki za vse razrede vseh smeri. 

Dopoldansko dogajanje po glavnem odmoru: 

1. letnik: Pogovor z Andrejem Rozmanom Rozo v Mestni knjižnici  

2. letnik: Ogled filma Gran Torino in predavanje dr. Dušana Rutarja 

3. letnik: Ogled filma Doberdob in pogovor z režiserjem. Filmsko gledališče – režiser  

4. letnik: Predavanje  dr. Mihe Javornika, Paradoksi Tolstoja   

 Sledile so popoldanske delavnice in predavanja, ki so bila odprta tudi za zunanje udeležence.   

 Dr. Dušan Rutar, Vrste umov in izobraževanje v prihodnosti  

 Marjan Krebelj, Ustvarjalnost in osvoboditev 

 Matic Vogrič, Optične prevare  

 Predstavitev električnega avtomobila in možnost  vožnje za dijake , predstavniki  Hidrie  

  Možnost poskusne vožnje električnega avtomobila za zunanje obiskovalce  

 Radioamaterska delavnica, Miran Vončina   

 Predstavitev  dijaške izmenjave  v  Indiji   

 Predstavitev mednarodnih dosežkov dijakov na raziskovalnem področju 

 Reprezentacija žensk v medijih, Tea Hvala in Ana Čigon   

 (Ne)tolerantnost ,  Ksenija Šabec.   

 Literarna delavnica za mlade pesnike, Andrejka Jereb  

 Jam session  

 Švedščina za začetnike,  Jaka Čibej  

 Odločanje in vpliv medijev, Tina Mervic in Nika Uršič 

 Gledališka delavnica, Irena Kovačevič    

 Fotografska delavnica, Robert Zabukovec   

 Kulinarična ustvarjalnica, Klavdij Pirih 

 

Osrednji del Kulturnega maratona je bila okrogla miza na temo 45-letnice delovanja Pionirskega doma 

na GJV. V okviru tega dogodka smo pripravili tudi pet delavnic za predšolske otroke, ki so se jih 

udeležili v velikem številu. Pred tem smo po vrtcih Obline Idrija opravili delavnice na temo 

kulturrnega dneva, s katerimi smo jih povabili na Kulturni maraton.  

Po okrogli mizi in delavnicah pa je sledila kratka predstavitev delavnic in dogajanja na IV. Kulturnem 

maratonu in pokušine kulinarične delavnice Klavdija Piriha. Za piko na i pa je za konec bila še 
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premierna projekcija filma Dušana Moravca Ne grem na koleno, sledil je še pogovor z avtorjema, žal 

je na isti dan Miha Šalehar kot Moravčev soavtor udeležbo odpovedal. Pogovor sta vodila naša dijaka 

Karmen Strel in Žan Erjavec.  

 

g) Mavrica generacij    

 

Pod pokroviteljstvom ZPM smo v predprazničnem novoletnem  času izpeljali tri  ponovitve prireditve 

Mavrica generacij za gimnazijce, osnovnošolce Občine Idrija in za zunanje obiskovalce. Prireditev so 

povezovali  naši dijaki, skečisti  s povezovalnim skečem v petih delih. Program smo oblikovali z 

nastopajočimi iz OŠ Idrija, Spodnja Idrija, Pevskega zbora društva upokojencev, Vrtca Idrija, 

Glasbene šole Idrija, Ženski pevski zbor Spodnja Idrija in z našimi nastopajočimi dijaki, pevci, 

glasbeniki in recitatorji. Osrednji gost prireditve je bil Marko Hatlak, ki je nastopil z našimi 

glasbeniki.  

 

h) Maturantski ples 

Vsakoletna organizacija maturantskega plesa zahteva od dijakov in njihovih razrednikov ogromno 

energije in časa, saj morajo sami poskrbeti za tehnično, finančno in vsebinsko plat. Tudi letos so se 

dijaki in starši  odločili, da organizacijsko in tehnično plat skupaj s plesno šolo zaupajo profesionalnim 

organizatorjem, kar je bila za dijake in njihove razrednike velika razbremenitev. Sami so pripravili 

izjemno lepe predstavitve in srečelov. Tudi tokrat je na maturantskem plesu sodelovala generacija 

maturantov poklicne mature. Že tradicionalno so tudi letos pri sponzoriranju prireditve sodelovala 

največja idrijska podjetja, letos kot glavni pokrovitelj Hidria.  

 

i) Simbioza 

Na šoli poteka projekt Simbioza, ki vodi Nejc Grošelj. Preteklo šolsko leto nam je uspelo pridobiti 

naziv Simbioza Šola, kar pomeni, da smo ponudili starejšim občanom gibalne in računalniške 

delavnice. Gibalne delavnice izpeljala v začetku oktobra 2015 Jerneja Tratnik, računalniške delavnice 

konec oktobra 2015 so bile zaradi skromnega vpisa tečajnikov odpovedane.  

 

j) Informativni dnevi ter informiranje staršev in učencev devetih razredov 

 

Ob že ustaljenih in predpisanih informativnih dnevih za učence devetih razredov, smo tudi v 

preteklem letu obiskali vrsto bližnjih in bolj oddaljenih šol: Idrija in Spodnja Idrija, Črni Vrh, Žiri, 

Rovte, Gornji in Dolnji Logatec, Vrhnika. Na roditeljskih sestankih smo staršem predstavili način dela 

in dejavnosti šole. Veliko pozornosti smo tudi letos posvetili predstavitvi programa mehatronik 

operater in informiranju otrok in staršev osnovnih šol. Informativni dan za gimnazijce sta s 

sodelovanjem večine učiteljev letos vodili prof. Jasmina Velikanje in Irena Verdnik, informativni dan 

za strojne tehnike in mehatronike je vodil profesor Srečko Gregorač.  

 

V skladu z nekajletno pogodbo o donatorstvu, smo tudi letos prejeli donacijo Kolektorja v višini 

15.000 EUR. Denar je bil namenjen predvsem izvajanju nadstandardnih dejavnosti šole in 

posodabljanju učne tehnologije 

 

Za izvedbo številnih nadstandardnih dejavnosti šole se moramo zahvaliti tudi prispevkom staršev. 

Zaradi vse večje gospodarske krize v zadnjih letih je ponovno zaživel Šolski sklad. Upravni odbor 

šolskega sklada je sprejel sklep, da največ 60% donacij staršev nameni subvencioniranju udeležbe na 

tednih športa in večdnevnih ekskurzijah socialno šibkejšim dijakom. 

 

4. DELO ORGANOV ŠOLE 

 

- Učiteljski zbor se je sestajal enkrat mesečno. Obravnaval je tekočo vzgojno izobraževalno 

problematiko, dajal pobudo za rešitev tekočih problemov, namenil tudi določen čas izobraževanju in 

samoizobraževanju strokovnih delavcev šole. Sprejel je mnenje o kandidatki za ravnateljico Karmen 

Vidmar. Pred začetkom novega šolskega leta je sprejel vizijo šole, razvojne in letne cilje. Pripravil je 

akcijski načrt za sledenje letnim ciljem.  
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- Svet šole se je v minulem šolskem letu sestal sedemkrat, od tega trikrat korespondenčno. Sprejemal 

je poročila o izvedbi delovnih načrtov, letne načrte dela, finančna poročila in načrte, imenoval 

pritožbeno komisijo, sprejel sklep o razpisu volitev v svet šole in imenoval volilno komisijo, sklep o 

razpisu za ravnatelja ter odločal o izbiri ravnatelja, v korespondenčnih sejah pa sprejel sklep o 

imenovanju ravnatelja šole, sklep o podelitvi zlatega priznanja šole dvema dijakoma, spremembe 

finančnega načrta za leto 2016. 

 

Svet šole je ob napovedi upokojitve ravnatelja Boruta Hvalca objavil razpis za novega ravnatelja. Na 

objavljen razpis se je prijavila dotedanja pomočnica ravnatelja Karmen Vidmar. Po opravljenih 

postopkih je bila Karmen Vidmar imenovana za ravnateljico zavoda. Svoje delo je nastopila s 1. 8. 

2016. 

 

- Svet staršev se je sestal štirikrat od tega enkrat korespondenčno. Obravnaval učno problematiko v 

dveh redovalnih obdobjih, predlagal nekaj sprememb pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa. 

in glasoval o mnenju pred odločitvijo o izbiri ravnatelja. Na korespondenčni seji so starši sprejeli 

izbor in ceno delovnih zvezkov. Svet staršev je ravnatelju podal nekaj pobud za izboljšanje dela v 

šoli. 

 

- Predmetni aktivi so se sestajali tekom celotnega šolskega leta. Pripravili so predloge sodelovanja z 

osnovnimi šolami in pripravili načrt dela. Sodelovali so pri pripravi LDN. 

 

5. POROČILO O DELOVANJU DIJAŠKE SKUPNOSTI 

    (napisala predsednica dijaške skupnosti Špela Bratuš) 

 

Dijaška skupnost Gimnazije Jurija Vege (v nadaljevanju DS) se je v preteklem letu zbrala na 10 

sestankih, na katerih smo obravnavali želje in problematiko dijakov. Udejstvovali smo se tudi na 

drugih področjih in sodelovali pri številnih projektih.  

V sodelovanju s profesorji športne vzgoje in dijaki GJV smo izvedli medrazredno tekmovanje v 

nogometu. 

Tudi tokrat smo sodelovali z Dijaško organizacijo Slovenije, tokrat v projektu Darilo DOS. Zbirali 

smo materialno pomoč za dijake v socialni stiski po vsej Sloveniji. Zbrali smo tri velike škatle oblačil, 

zvezkov in oblačil.  

Novembra 2015 so potekale volitve novih članov v Svet šole, predstavnika dijakov sta postala Krista 

Sedej in Lovrenc Fortuna.  

Pomagali smo pri izvedbi 4. Kulturnega maratona, ki se je odvijal februarja na GJV.  

S pobiranjem prostovoljnih prispevkov na premieri in ponovitvah predstave MGŠ Idrija smo zbrali 

406,61 € za šolski sklad.  

Dijaška skupnost je podala mnenje o kandidatki za mesto ravnateljice, prof. Karmen Vidmar.  

 

4. MATERIALNI POLOŽAJ 

 

Zaradi novega načina financiranja in varčevalnih ukrepov Vlade je šola v izjemno slabem finančnem 

položaju. Zaradi novega načina financiranja (glavarine) smo prizadete predvsem manjše šole. 

Pomanjkanje sredstev je posledica premajhnega vpisa v programa mehatronik operater in strojni 

tehnik. 

Sredstva, ki jih pridobimo z ministrstva zadoščajo kvečjemu za kritje osnovnih stroškov (plače in 

tekoči stroški).  Za izvajanje nadstandardnih dejavnosti nam pomaga donacija Kolektorja, dohodek iz 

tržnih dejavnosti in prispevki staršev.  

Za investicijo v novo strojno delavnico smo pridobili donacijo podjetja Kolektor. Investicija še ni 

popolnoma zaključena. Predvidevamo, da se bo končala spomladi 2017. 

Na poklicni šoli potrebujemo še novo računalniško učilnico, v kateri bi lahko delali hkrati vsi dijaki. 

Potrebno je obnoviti vsaj polovico garderobnih omaric na Gimnaziji in opraviti nekatera vzdrževalna 

dela v telovadnici. 
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        Karmen Vidmar, ravnateljica 

 

 

 

Priloge: 

 

1.   Dosežki dijakov Gimnazije Jurija Vege Idrija v šol. letu 2015/16 

2. Poročilo o aktivnosti Čipkarske šole v šol. letu 2015/16 

3. Poročilo o delu na področju izobraževanja odraslih v šol. letu 2015/16 

4.   Poročilo o delu šolske svetovalne službe v šol. letu 2015/16 
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DOSEŽKI  DIJAKOV  v šolskem letu 2015/16 

 

 

 

V šolskem letu 2015/16 so dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija, vpisani v programe gimnazija, strojni 

tehnik in mehatronik operater,  na številnih področjih znanja, ustvarjanja in športa dosegli naslednje 

vidnejše dosežke:  

 

I. Raziskovalno delo  

Organizirali smo Regijsko srečanje mladih raziskovalcev srednjih šol 

Severne Primorske, april 2016 

 

Tri naloge so predstavili dijaki Gimnazije Nova Gorica, po eno pa dijaki Biotehniškega šolskega 

centra Nova Gorica, Škofijske gimnazije Vipava, Gimnazija Tolmin In Gimnazije Jurija Vege Idrija.  

 

 

Državno srečanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota,   maj 2016 

 

Naši dijakinji, Špela Bratuš in Tjaša Gantar sta pod mentorstvom prof. Nataša Graovac osvojili 

srebrno priznanje za svojo nalogo Kaplje in njihov čas. 

 

IGEM 2015 

 

Na svetovnem tekmovanju iz znanja sintezne biologije IGEM High scools Division, je Jernej Šavli, 

4. a, kot član slovenske ekipe dosegel zlato priznanje. 

 

MOSTAREC Brazilija 

 

Na največjem naravoslovno tehniškem tekmovanju- MOSTAREC Brazilija – so Teja Kosmač, 

Maja Šubic in Julija Križaj konec oktobra 2015 za nalogo  Izolacija disintegrinov iz strupa modrasa 

in ocena njihovega anti-metastatskega potenciala prejele zlato priznanje. 

 

Za isto nalogo so Teja Kosmač, Maja Šubic in Julija Križaj prejele tudi Krkino nagrado ter nalogo 

predstavile na simpoziju 18. Septembra 2105.  

 

II. Rezultati tekmovanj iz znanja 

 

Logika 

 

Bronasta priznanja je  prejelo  13 dijakov. 

 

SREBRNO  priznanje sta osvojila  Cene Skrt, 1. letnik in Matevž Kovač, 3. letnik 

 

Matematika 

 

Gimnazija: 

Bronasta Vegova priznanja je doseglo 18 dijakov.  

 

SREBRNO  priznanje so prejeli:    Tjaž Gantar,  1. Letnik in  Terezija Rupnik, 3.letnik  

 

ZLATO  priznanje: Matic Erznožnik, 3. letnik   in Maj Kristan, 2. letnik 
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Strojni tehnik: 

 

Bronasta Vegova priznanja so  dosegli 4 dijaki. 

 

Mehatronik operater: 

 

SREBRNO  Vegovo priznanje: Žiga Marković, 2. letnik 

 

Slovenščina – Cankarjevo priznanje 

 

Gimnazija: 

 

Bronasta Cankarjeva priznanja je  doseglo 9 dijakov 

 

SREBRNO Cankarjevo priznanje je osvojila  Nika Kavčič, 1. letnik   

 

Strojni tehnik: 

 

Bronasto Cankarjevo priznanje je prejel 1 dijak. 

 

 

Slovenščina – Slovenščina ima dolg jezik 

 

Drugošolci so v medpredmetnem sodelovanju ustvarjali kratke filme. Film Kmetska smrt, avtorjev 

Mihe Colja, Nece Poljanec, Taje Lakner in Kristine Colja je po srebrnem priznanju na regijskem 

nivoju sodeloval tudi na državnem nivoju. 

 

Nemščina- bralno tekmovanje Pfifikus 2016 

  

Mineja Leban- priznanje (19 od 20 točk) 

 

Španščina 

  

Bronasto priznanje je državnem tekmovanju iz znanja  španščine sta osvojili 2 dijakinji. 

 

Bober – računalniško tekmovanje 

 

Bronasta priznanja je  doseglo  9 dijakov. 

 

Fizika 

 

Bronasta Stefanova priznanja je  doseglo  9 dijakov. 

 

SREBRNO  priznanje je osvojil  Gal Petkovšek,  Maj Kristan, oba 2. Letnik,    

 

ZLATO  priznanje je osvojil  Matic Erznožnik, 2. letnik.  

 

1. nagrada na državnem tekmovanju: Matic Erznožnik. 

 

Kemija-  Preglova priznanja 

 

Bronasto  je prejelo 22  dijakov. 

 

SREBRNO priznanje: Mineja Leban, 2.b, Lovrenc Fortuna, 3.b, Maja Šubic, 4.a 
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ZLATO priznanje  sta prejela:  Maj Kristan, 2.a  in Katarina Kokalj, 1.b 

 

Biologija 

 

Bronasto  je prejelo 7 dijakov. 

 

Diabetes 

 

Bronasta priznanje prejelo 5 dijakinj. 

 

EUSO- naravoslovje 

 

Na državnem tekmovanju iz naravoslovja so prejeli:  

Bronasto priznanje je prejel en dijak. 

SREBRNO: Maj Kristan, 2.a 

 

Geografija 

 

Bronasto priznanje je na regijskem tekmovanju iz geografije dosegla Erika Pajer. 

 

Zgodovina 

 

Bronasto priznanje je na tekmovanju iz zgodovine so dosegli 3 dijaki. 

 

PIKO- državno   tekmovanje v projekcijah in kotiranju 

 

Srebrna priznanja: Flander Andraž, 4.T, Tušar Jakob,  4.T ,  Matej Klemenc , 3.T.  

 

Zlati maturanti   

 

Julija Križaj, Maja Šubic, Jernej Štremfelj in Jernej Šavli so na maturi dosegli 30 ali več točk.  

 

   ENERGY GLOBE AWARD  

 

Na natečaju  je bil  izmed 1500 projektov iz 177 držav   projekt »By bicycle in the neighborhood«  

izbran kot najboljši  nacionalni projekt. Dijaki programa poklicne šole so pod mentorstvom Tanje 

Pirih in v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija predstavili projekt, katerega cilj   je, da se v mestu 

Idrija uvede možnost izposoje koles, ki bi jo koristili dijaki, obiskovalci Mladinskega centra Idrija in 

celotno prebivalstvo mesta 

 

NATEČAJ ZA NAJSTAREJŠI RAČUNALNIK 

 

 Dijaki 1.B so, na natečaju za  osnovne in srednje šole po vsej Sloveniji,  pod mentorstvom prof. 

informatike prijavili 30 let star računalnik Pentium 286 in osvojili prvo nagrado.  

 

III. Ustvarjalni dosežki 

 

LITERARNI NATEČAJ 

 

Na literarnem natečaju, ki ga je za GJV organiziralo literarno društvo RIS  so nagrade za najboljše 

prozne prispevke prejeli: Gal Petkovšek, Veronika Treven in Klara Rudolf, za najboljše pesmi pa Sara 

Mlakar, Ema Leskovec in Tilen Klinc.  
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CAJTNG 

 

Cajtng je to šolsko leto izhajal v spletni in tiskani obliki. Sodelavci Cajtnga so v tem šolskem letu 

aktivno sodelovali  s časopisno hišo Dnevnik. Priznanje za odlične novinarske prispevke v prilogi 

Obrazi prihodnosti so prejeli: Katja Klemen, Katjuša Poljanšek, Miha Koblar, Miha Tratnik Bajc, 

Neža Sedej, Pika Terpin, Polona Ferjančič in Sara Kogej. 

 

BIMUN 

 

Model združenih narodov v Budimpešti – tekmovanja so se v času od 8. do 12. aprila 2016 udeležili: 

Erika Pajer, Ana Hladnik, Anja Hrvatič, Polona Kodermac, Anže Filač, Ana Milošev, Sara Kogej in 

Aljaž Seljak,. 

 

NASTOPI  SKEČISTOV, GLASBENIKOV  IN  RECITATORJEV: 

 

 

Recital dijakov (Jernej Štremfelj, Jaka Jež, Aljaž Seljak) ob otvoritvi razstave na Gradu 

Gewerkenegg, 24.9.216.   

 

Vodenje prireditve Poletna muzejska noč v Muzeju Žiri, 18.6.2016; interpretacija lastnih besedil na 

temo dediščine: Lana Ikič, Petra Trček, Maj Kristan, Matic Erznožnik;  

 

Vodenje Eko dneva: Denis Krhlikar in Eva Novak, 9. April 2016; 

 

Vodenje prireditve Kresni večer, 24.6.2016 v Žireh:  Karmen Strel 

 

23. april 2016 - Recitacija na šolskem hodniku ob 400 letnici smrti Shakespeara in Cervantesa: 

Polona Ferjančič, Tadeja Bonča, Nejc Pustovrh, Maj Leandro, Taja Jereb. 

 

29.1.2016 – Program ob slavnostnem podpisu pogodbe med Kolektorjem in GJV Idrija; vodila 

Karmen Strel. 

 

Zaključna prireditev, 24.6.2016: vodila: Klara Rudolf, skečisti, Taja Jereb in pevski zbor. 

 

GLEDALIŠČE 

Dijaki, vključeni v Malo gledališko šolo GJV,  so 6. in 7. maja  2016  v dvorani Glasbene šole Idrija 

premierno izvedli  predstavo Zvonko Polomko.    

 

MAVRICA GENERACIJ,   
 

Je na GJV potekala v ponedeljek, 21. 12. 2015,  z Markom Hatlakom kot osrednjim gostom in pod 

pokroviteljstvom Zveze prijateljev mladine Idrija.  Sodelovali so učenci OŠ Idrija, Glasbena šola 

Idrija, Plesni klub Idrija, Društvo upokojencev Idrija, Mladinski center Idrija in Vrtec Idrija. 

 

IV. KULTURNI MARATON  

 

Je potekal na GJV v petek, 29. Januarja 2016, in  bil posvečen 45. Obletnici Pionirskega doma na GJV 

in kulturnemu prazniku. 

Predavanja: Dr Dušan Rutar, Vrste umov in izobraževanje v prihodnosti;Marjan Krebelj, 

Ustvarjalnost in osvoboditev; Matic Vogrič, Optične prevare 

Okrogla miza ob 45.letnici Pionirskega doma z dr. Sonjo Rutar in gosti; Jam session;  Ustvarjalne 

delavnice za vse generacije; predstavitev in degustacija kulinarične ustvarjalnice Klavdija Piriha; 

Premiera dokumetnarnega filma o sodobni glasbi »Ne grem na kolena« in pogovor z ustvarjalcem 

Dušanom Moravcem 
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IV. Športni rezultati  

 

 

GORSKO KOLESARSTVO- državno prvenstvo; Ledine, okt 2015 

starejši mladinci: 1. mesto-  Simon Čibej  

     3. mseto-Miha Tratnik Bajc  

mlajši mladinci:  1. mesto- Matjaž Lozar,  

     2. mesto- Anže Skok  

 

LJUBLJANSKI MARATON, 24.10.2015  

   

ekipno: dijaki  1. mesto:  Stanonik Simon, Vegelj Nace, Pavšič Aljaž, Lazar Matjaž,  Skok 

Anže.   

   

ALPSKO SMUČANJE ,  8. 3. 2016  

 

5.mesto-  Matevž Govekar; 10. mesto Anja Hrvatič 

 

STRELJANJE z zračno puško in pištolo, področno tekmovanje- Postojna 

 

2. mesto Maks Brus  

 

ORIENTACIJSKI TEK , državno prvenstvo v orientaciji, Črni Vrh nad 

Cerknim 

 

Posamezno/dijaki:    

 

1. - 3. letnik:   1. mesto -  Mark Bogataj  

  4. mesto -  Nace Vegelj, 5.-Tjaž Gantar, 6. Matic Erznožnik, 11. Matic Drmota 

4. letnik:  1. mesto – Simon Stanonik   

2. mesto – Aljaž Pavšič, 4. Matic Močnik 

 

 

Posamezno/dijakinje:    

 

1. - 3. letnik:   1. mesto -  Anja Humar  

  3. mesto -  Lara Gantar, 11. Nika Poljanšek 

4. letnik:  2. mesto – Katjuša Poljanšek   

 

 

Dijaki so se udeležili še področnih tekmovanj v malem nogometu, košarki in  gorskem teku na 

Smledniku.  

 

Poročilo je napisano na osnovi vpisov v Knjigo dosežkov do vključno 21.9.2016 in pod rubriko 

»dosežki dijakov« na spletni strani šole. 
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GIMNAZIJA JURIJA VEGE 

ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA  

PRELOVČEVA 2 

5280 IDRIJA 

Slovenija 

 

         TEL.:  05 37 34570 

E-POŠTA:info@cipkarskasola.si 

www.cipkarskasola.si 

 

POROČILO ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA  

O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  

ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 

 

 

1. PROGRAM ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA OTROKE IN MLADINO 

 

Pouk v šolskem letu 2015/16 je potekal na naslednjih oddelkih: Idrija, Spodnja Idrija, Cerkno, 

Ledine, Godovič, Črni Vrh, Col, Podkraj in Vipava.  

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 384 otrok, med letom se jih je vpisalo 70, izpisalo pa 

15. Ob koncu šolskega leta 2015/16 je Čipkarsko šolo Idrija obiskovalo 439 otrok.  

V oddelek v Idriji so bili vključeni tudi učenci Osnovne šole Idrija z nižjim izobrazbenim 

standardom.  

Izdano je bilo 399 spričeval otrokom, ki so izpolnili vse obveznosti  v letniku in 40 potrdil o 

obiskovanju pouka v Čipkarski šoli Idrija. 

Na vseh oddelkih so bili izvedeni roditeljski sestanki. 

Ekskurzija v okviru predmeta umetnost in zgodovina čipkarstva je bila realizirana 24. 6. 2016. 

Učenke 6. ali višjih letnikov so si ogledale razstave čipk v okviru 17. svetovnega čipkarskega 

kongresa OIDFA na kongresnem prizorišču v Ljubljani.  

12 učenk je za svojo čipko prejelo znak geografskega porekla IDRIJSKA ČIPKA, med njimi 

ena za dve čipki. Prejeti so bili certifikati za osnovno, zahtevnejšo in za najzahtevnejšo 

stopnjo. 

 

2. IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJICE KLEKLJANJA 

 

Program je bil uvrščen med posodobitvene programe kataloga nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Program »Barvni sukanci kot didaktični pripomoček pri učenju klekljanja idrijske čipke« je bil 

izveden od 24. do 27.10.2015. Poučevala je Metka Fortuna; udeležilo se ga je 15 učiteljic in 

zunanjih udeleženk, ki poučujejo krožke klekljanja ali izbirni predmet klekljanje na osnovnih 

šolah po Sloveniji. 

 

3. RAZSTAVE 

 

a. Vsak oddelek se je predstavil z razstavo čipk na šolah, kjer delujejo ob odprtih dnevih šole ali 

sorodnih prireditvah. 

b. Razstava »Poglej, kaj znam! 2016« v razstavnem prostoru Čipkarske šole Idrija 

c. Razstava »Samosvoja« v Galeriji svete Barbare v Idriji od 27.11.2015 do 5.12.2015: idrijska 

čipka Maje Svetlik iz Čipkarske šole Idrija, nakit iz kristalnega stekla Miriam Kosec in 

fotografije Roberta Zabukovca. 

d. Razstava Utrinek steklenega nakita in idrijske čipke, Pokrajinski muzej v Murski Soboti, maj 

2016: Maja Svetlik za Čipkarsko šolo Idrija ter Miriam Kosec in Natalija Kukec. 

e. Mojstrovine idrijske čipke iz Čipkarske šole Idrija: retrospektivna razstava klekljanih 

mojstrovin učenk zaključnih letnikov zadnjih nekaj let, Galerija svete Barbare Idrija, junij 

2016 - obeležitev 140 letnice Čipkarske šole Idrija. Izdan je bil tudi katalog razstave. 
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f. Sprehod skozi tehnike idrijske čipke: razstava idrijskih čipk učenk Čipkarske šole Idrija za 

odrasle, ki prikazuje pregled tehnik in elementov, ki jih v svojih čipkah učenke spoznavajo in 

uporabljajo, Čipkarska šola Idrija, junij 2016.  

 

4. TEČAJI IN ČIPKARSKA ŠOLA ZA ODRASLE 

 

- Čipkarska šola za odrasle: 

 Čipkarska šola za odrasle Idrija 70 ur, 3 skupine, poučevali sta Metka Fortuna in 

Katarinca Lampe, 38 udeleženk. 

    

- Izobraževanje zakonitosti Risanja vzorcev za klekljanje: 

 Idrija, 29. in 30.1.2016, 12 ur, poučevala je Maja Svetlik, 13 udeležencev. 

 

- Priložnostne delavnice: 

 Delavnica Pogrinjek malo drugače - novoletna, Idrija, učiteljici Anka Jamšek in 

Dragica Česnik; 5.12.2016, 26 udeleženk. 

 Velikonočna klekljarska delavnica, Idrija, učiteljici Aleksandra Pelhan in Dragica 

Česnik, 12.3.2016, 20 udeleženk. 

 Delavnica FIČ 2016 Predpasnik za Ivano, učiteljica Katarinca Lampe, 18.6.2016, 9 

udeleženk. 

 Delavnica FIČ 2016 Predpasnik za Zorko, učiteljici Dragica Česnik in Stana Frelih, 

23 udeleženk. 

 Strokovna pomoč Društvu klekljaric idrijske čipke: sekcija Marjetice Cerkno 

učiteljica Stana Frelih, sekcija Dole učiteljica Aleksandra Pelhan, sekcija Spodnja 

Idrija učiteljica Meta Gregorač, sekcija Idrija učiteljici Dragica Česnik in Meta 

Gregorač. 

 Strokovna pomoč Društvu klekljaric Črni Vrh Godovič učiteljica Anka Jamšek. 

 Eksperimentalna klekljarska skupina: SODOBNI IZRAZI IDRIJSKE ČIPKE, 

klekljarice Aleksandra Frank Staniša, Aleksandra Šeme, Andra Jereb, Draga Sedej, 

Jana Klinc Češnovar, Liljana Kogovšek, Magda Ferlat, Magda Jurkovič, Mira Guzelj 

in Tina Kuder Veldin , učiteljici Maja Svetlik in Stana Frelih, zunanja sodelavka Silva 

Menard. Končni izdelek je bil sestavni del osrednje razstave ob 140 letnici Čipkarske 

šole Idrija – Dame in čipke, prizori iz življenja meščanske Idrija v letih od 1860 do 

1918. Razstava je plod sodelovanja Mestnega muzeja Idrija, Čipkarske šole Idrija, 

Društva klekljaric idrijske čipke, Društva klekljaric Črni Vrh – Godovič, 

Klekljarskega društva Marjetica Cerkno. Razstava je na ogled v Mestnem muzeju 

Idrija od 17. 6. – 31. 12. 2016. 

 

5. PROJEKTI,NATEČAJI, MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

5.1. NATEČAJI 

 

-  Natečaj za Razstavo sodobnih inovativnih izdelkov na temeljih dediščine v Sloveniji, 

Slovenj Gradec, trajanje razstave 17.9.-11.10.2015, Maja Svetlik in Ana Rejc s kolekcijo 

Močna ženska - Femina fortis (pas, toaletna torbica in ženska kravata). 

- Natečaj Deutescher Klöppelverban Wir schwärmen für Emden, februar 2016, 

sodelovale so: 

Šuligoj Lana, Vončina Nika, Logar Tea, Čibej Barbara, Božič Linda, Trošt Klara, Škvarča 

Rebeka, Vončina Lana, Mohorič Lana, Kopač Eva, Pavšič Hana, Mrak Lucija, Pellis Ella, 

Svetličič Evelina, Čar Vita in Štucin Tina, vse iz oddelka Idrija 2 pod vodstvom učiteljice 

Aleksandre Pelhan. 

 

- Mladost, 17.svetovni čipkarski kongres OIDFA, Ljubljana 2016 

 Drevo življenja, vzorec in čipka Manja Kolenc, učiteljica Aleksandra Pelhan 
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 Konjiček, vzorec in čipka Ana Poljšak, učiteljica Katarinca Lampe 

 Gugalnica, vzorec in čipka Sara Pregelj, učiteljica Katarinca Lampe 

 Čaša mladosti, vzorec in čipka Kemila Kendič, učiteljica Aleksandra Pelhan 

 Travnik prepleta mladosti, vzorec in čipka Nuša Makuc, učiteljica Aleksandra 

Pelhan 

 Jaz sem ti, ti si jaz, vzorec in čipka Tinkara Pavšič, učiteljica Aleksandra 

Pelhan 

 Mladost in moji prijatelji, vzorec in čipka Yuliya Pushkarenko, učiteljica 

Aleksandra Pelhan 

 

Čipka GUGALNICA Sare Pregelj je osvojila prvo mesto v kategoriji Mladi. 

 

5.2. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

- AVSTRIJA, GRADEC, 2nd International Festival of Textile Art, 17.9  - 20.9.2015 

Bildungshaus Schloss St. Martin, Graz, razstava in prodaja, udeležba Sonja Bogataj in 

Aleksandra Pelhan. 

 

- 17. SVETOVNI ČIPKARSKI KONGRES OIDFA LJUBLJANA 2016 

 

DELAVNICE V OKVIRU KONGRESA: 

-Idrijska čipka Ozki ris, učiteljica Dragica Česnik, 20 ur, 13 udeleženk. 

-Idrijska čipka Ozki ris, učiteljica Aleksandra Pelhan, 20 ur, 13 udeleženk. 

-Idrijska čipka Široki ris, učiteljica Meta Gregorač, 20 ur, 14 udeleženk. 

-Idrijska čipka Cvetlični motiv, učiteljica Stana Frelih, 20 ur, 13 udeleženk 

-Risanje vzorcev za idrijsko čipko, učiteljica Maja Svetlik, 20 ur, 14 udeleženk. 

 

PREDAVANJA NA KONGRESU 

- Idrijska čipka v sodobnih modnih kreacijah, predavala Maja Svetlik. 

- Izobraževanja in druga področja dela v Čipkarski šoli Idrija, predavala Metka Fortuna 

 

 

INŠTALACIJA BELA GOLOBICA NA VALOVIH ALFA 

Inštalacija Bela golobica na valovih alfa je bila narejena za skupno predstavitve Idrije na 17. 

svetovnem čipkarskem kongresu OIDFA v Ljubljani, od 24.- 26. junija 2016.  

V delovni skupini za pripravo skupne predstavitve smo sodelovali Čipkarska šola Idrija, 

Mestni Muzej Idrija, Društvo Idrija 2020, Društvo klekljaric idrijske čipke, Društvo klekljaric 

Črni Vrh-Godovič, Klekljarsko društvo Marjetica Cerkno, predstavniki trgovcev s čipkami v 

Idriji, Občina Idrija in večmedijska umetnica Eva Petrič. 

Iz Čipkarske šole Idrija sta sodelovali Maja Svetlik pri snovanju in realizaciji inštalacije in 

Metka Fortuna kot koordinatorka delovne skupine. 

 

6. TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA 

 

Šolska tekmovanja iz znanja klekljanja so potekala marca 2016 na oddelkih Čipkarske šole Idrija, 

Osnovni šoli Muta, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Železniki, OŠ Otlica, OŠ Simona Jenka 

Kranj, OŠ Ledina, OŠ Žiri. Skupno je na šolskih tekmovanjih sodelovalo 195 otrok. 

 

Državno tekmovanje iz znanja klekljanja je potekalo v okviru Festivala idrijske čipke 19.6.2016 v 

Idriji. Udeležilo se ga je 158 tekmovalcev v otroških kategorijah in  31 tekmovalcev v odraslih 

kategorijah. 

 

7. PREVERJANJE NPK klekljar/klekljarica 
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Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica je potekalo v 

novembru 2015. Prijavile so se 3 kandidatke.  

Vse tri so prejele certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica. 

 

 

8.   DAN ODPRTIH VRAT ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA 

 

Dan odprtih vrat Čipkarske šole Idrija je potekal 5.12.2015. Obiskovalci dneva odprtih vrat 

Čipkarske šole Idrija so si lahko ogledali prikaz klekljanja učenk pod vodstvom učiteljice 

Aleksandre Pelhan, razstavo čipk učenk in učencev Čipkarske šole Idrije in klekljarske delavnice, 

ki sta jih izvajali učiteljici Anka Jamšek in Dragica Česnik. Možen je bil tudi ogled razstave 

Samosvoja v galeriji svete Barbare v Idriji. 

 

9. RAZŠIRITEV TRŽNEGA PROGRAMA 

 

Poleg lastnih izdelkov s čipko in strokovnih publikacij tržimo tudi pripomočke in materiale ter 

vzorce za klekljanje. Prodaja se izvaja v naši trgovinici na Prelovčevi 2 ter preko spletne trgovine 

in ostalih spletnih orodij. 

 

10. IZDAJA NOVEGA PRIROČNIKA ZA KLEKLJANJE 

 

Izdali smo nov priročnik za klekljanje iz serije Idrijska čipka z naslov Idrijski ris in sukani ris. 

Priročnik smo predstavili v okviru Festivala idrijske čipke 18.6.2016 na predstavitvi z naslovom z 

Idrijskim risom v dan. 

 

11. SODELOVANJE V KONZORCIJU ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE 

Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije združuje 9 rokodelskih centrov, ki se trudimo za 

ohranjanje, promocijo in uveljavitev rokodelstva v slovenski zakonodaji in izobraževalnem 

sistemu. 

 

12. POLETNA ŠOLA KLEKLJANJA 

Je bila izvedena s sodelovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko. Izvajali sta jo 

učiteljici Katarina Lampe in Dragica Česnik od 27. – 30. 6. 2016.  
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GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Študentovska 16,  5280 IDRIJA 

 

Telefon: 05-37-26-803, 041 391 636 

Faks: 05-37-26-802 

       E-mail: io@gimidrija.si 

 

 

 

 

POROČILO O DELU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

v šolskem letu 2015/2016 

 

 

 Delo na področju izobraževanja odraslih je v šolskem letu 2015/2016 obsegalo: 

 

1. Svetovanje udeležencem izobraževanja 

2. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe 

3. Usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela 

4. Ostalo izobraževanje 

 

1. SVETOVANJE UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA  

 

Svetovanje udeležencem izobraževanja je potekalo skozi vse šolsko leto na različnih ravneh od 

svetovanja ob vpisu v programe za pridobitev izobrazbe, priznavanja ocen ob prekvalifikacijah do 

svetovanja  kandidatom za udeležbo v splošnih oblikah izobraževanja.  

 

2. IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE  
je potekalo v 1 kombiniranem oddelku. V tabeli je prikazano število ur, ki so bile izvedene 

posamezno glede na program in skupno število ur, z upoštevanjem kombinacije pri predmetih. 

 

 

Šola, oddelek Št. udeležencev Št.plan. ur Št.realiz. ur 

1. PTI: Strojni tehnik – 1. letnik 

2. Mehatronik operater -1. Letnik 

3. SSI: Strojni tehnik - prekvalifijacija 

14 

12 

4 

400 

336 

/ 

317 

207 

280  

           SKUPAJ: 30 736 367 

 

 

Izobraževanje za pridobitev izobrazbe je potekalo od 1. februarja 2016 do 24. junija 2016 ob 

upoštevanju vseh počitnic. 

Pouk je potekal štirikrat tedensko po štiri šolske ure. V šolskem letu so 3 kandidati iz prejšnjih 

generacij prvič  pristopili k poklicni maturi, nekateri pa so opravljali še manjkajoče izpite. Trije so jo 

uspešno opravili, nekaj pa jih  ima še po enega ali več popravnih izpitov.  

 

 

3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZA POTREBE DELA 

 

Od razpisanih oblik usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela nismo realizirali nobene oblike.  
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4. OSTALO IZOBRAŽEVANJE 

 

Od planiranih programov za uresničevanje izobraževalnih, kulturnih in drugih potreb občanov smo 

realizirali naslednje: 

 

Izobraževalna oblika Število oblik Štev. udelež. Število ur 

Tečaj angleščine- OŠ 2 15 50 

Tečaj konverzacije v slovenščini  1 1 30 

Poletna šola matematike 1 18 16 

Poletna šola angleščine 1 8 16 

          SKUPAJ: 5 42 112 

 

 

Vse izobraževalne oblike so potekale v popoldanskem času, ko smo imeli na razpolago splošne in 

specializirane učilnice na gimnaziji in na poklicni šoli.  

 

 

PREGLED ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOL. LETU 2014/15 PO 

VSEH PODROČJIH SKUPAJ: 

 

Izobraževalna oblika Štev. oblik Štev. udelež. Štev. real. ur 

1.Izobraževanje za pridobitev izobrazbe 1 30 367 

2.Splošno izobraževanje 5 42 112 

                      S K U P A J: 6 72 479 

 

 

Svetovalno delo organizatorja izobraževanja odraslih, ki ni zajeto v preglednici, obsega 11 ur 

tedensko, urejanje razredniških poslov pa 3 ure tedensko. Zaposlitev na delovnem mestu organizatorja 

IO je bila povprečno 30% polnega delovnega časa. 

 

 

Idrija, 31/8-2016       Organizatorka IO: 

         Valerija Šemrl Kosmač 
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POROČILO O DELU ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

v šolskem letu 2015/16 

 

V šolskem letu 2015/16 je šolsko svetovalno delo izvajala Cveta Tratnik, prof. pedagogike in 

psihologije. Načrt za šolsko svetovalno delo je bil v celoti realiziran.  

 

1. Delo z dijaki s posebnimi potrebami 

 

V šolskem letu  2015/16 smo  imeli šestnajst  (16) dijakov z odločbami o usmeritvi in sicer: šest  (6) v 

programu mehatronik operater, sedem (7)  v programu strojni tehnik  in tri (3) v programu gimnazija. 

Težave teh otrok so v večini primerov primanjkljaji na posameznih področjih učenja (8), pet (5) je 

dolgotrajno bolnih, trije (3) dijaki pa  imajo kombinacijo več motenj.  

 

Za vsakega od  teh šestnajstih otrok smo na začetku leta sklicali komisijo in pripravili individualizirani 

program (IP), ga ob polletju preverili, ob koncu šolskega leta na sestankih komisij pa tudi končno 

ovrednotili. Dva  dijaka programa strojni tehnik sta imela prilagoditve na poklicni maturi, trije  

mehatroniki  pa prilagoditve na zaključnem izpitu.  

 

Pri izvajanju IP-jev je potrebno posebej izpostaviti zavzeto sodelovanje učiteljev in razrednikov.  

Razen  dveh dijakov poklicnega programa (enega, ki je imel nezadostne ocene v zaključnem letniku in 

enega, ki ni še opravil zaključnega izpita) so  vsi  dijaki z odločbami o usmeritvi  napredovali v višji 

letnik, oz. so  uspešno opravili poklicno maturo ali  zaključni izpit.  

 

Skupaj z razredniki, dijakom in starši  smo poleg IP-jev  izdelali še šestnajst (16) pedagoških pogodb 

(PP). Dijaki, ki so zaprosili za prilagoditve,  so imeli različne težave: neznanje slovenskega jezika (2), 

izjemno neugodne socialne okoliščine (3), vrhunski športniki s stalnimi odsotnostmi od pouka (2), 

prešolani iz drugih programov (2), daljša odsotnost zaradi bolezni (3), čakajoči na odločbo o usmeritvi 

(4). 

 

Pripravila sem Zapis-e pogovora z otrokom in Poročilo/a o otroku  za dijake, ki nadaljujejo v poklicno 

tehniškem izobraževanju in za dijake, ki so tekom srednje šole začeli postopek usmerjanja. 

 

2. Sodelovanje v inovacijskih in razvojnih projektih 

 

Delo je tudi  v šolskem letu 2015/16  koordinirala prof. Jasmina Velikanje, sama pa sem sodelovala v 

vlogi svetovalne delavke.  

 

V  sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo  sem na šoli vodila razvojni projekt Uvajanje ključnih 

kompetenc učenja učenja (KKUU). V začetku je celoten UZ pripravila predavanje mag. Cvetka 

Bizjak, naša šolska skrbnica. V začetku šolskega leta smo v oddelku 1. b testirali zmožnost in znanje 

dijakov za samostojno uporabo bralnih učnih strategij (BUS) pri slovenščini, biologiji in geografiji. 

Nato smo vse leto dijake sistematično poučevali, kako se učiti s pomočjo različnih BUS pri vseh 

predmetih. Na koncu smo ponovno preverili, kako učinkovito dijaki samostojno uporabljajo te 

strategije.  Članice projektnega tima, pa tudi nekateri drugi učitelji smo se preizkušali z uvajanjem 

formativnega spremljanja učencev.  To je način učenja, kjer je dijak v središču učnega procesa in 

aktivno sodeluje v vseh fazah: načrtovanje, cilji, kriteriji uspešnosti, načrtovanje učnih poti, dokazi o 

doseganju ciljev, izbira načinov ocenjevanja znanja, vrednotenje dosežkov, povratne informacije, 

poročanje o napredku…. O svojem delu in vrednotenju le tega smo poročale na srečanjih na ZRŠ v  

Ljubljani in poročila objavljale v spletni učilnici SIO.SI. Svoje delo smo predstavile v aktivih.  
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3. Promocija šole, informativni dan, vpis v srednjo šolo 

 

Koordinirala sem  obiskovanje  osnovnih šol, katerih učenci se vpisujejo k nam. Sama sem predstavila 

GJV na eni šoli.   

 

Za informativni dan sem na novo pripravila  poročila o dosežkih ter učitelje, izvajalce na gimnaziji  

opremila z informacijami o pomembnih datumih v zvezi z vpisom  in poteku sprejemnega postopka v 

primeru omejitve vpisa.   Aktivno sem sodelovala na predstavitvi programov strojni tehnik in 

mehatronik operater.  

 

Po navodilih ministrstva in skladno z rokovnikom za vpis sem (za šolsko leto 2016/17) vpisala 54 

učencev v 1. letnik programa gimnazija, 27 v 1. letnik programa strojni tehnik in 17 v program 

mehatronik operater. V poklicni program se je vpisala dijakinja s Kosova, ki še ne obvlada slovenščine 

in dijak iz Makedonije,  dobili smo novega dijaka iz Bosne (v 1. gimnazije).  Pri tem sem opravila 

zahtevno delo  priznavanja izobraževanja za nadaljnje izobraževanje. 

 

Izvedla sem anketo z dvema  generacijama maturantov:  s prvo tik pred zaključkom šolanja in ob 

začetku študija ter drugo,  ki naj bi bila vpisana v 2. letnik. S prof. Bogataj  sva poročilo izdelali v 

okviru evalvacijskega poročila šole.  

 

4. Pomoč pri vključitvi, izstopu, preusmerjanju 

 

Med šolskim letom, ob koncu pouka in konec šolskega leta sem pomagala pri preusmeritvi, oz. izstopu 

iz šole, šestim  učencem. Iz  poklicnega progama je bil med šolskim letom en dijak izključen, eden pa 

se je tik pred tem izpisal. Dijak s pozitivnim uspehom se je prešolal v drug poklicni program.  Iz 

gimnazije se je izpisala ena dijakinja in se prešolala v strokovni program na drugi šoli. Iz programa 

strojni tehnik so se izpisali trije dijaki (od tega eno dekle), dva zaradi neuspeha, eden pa zaradi 

neugodnih prometnih povezav.   Dijakom sem pomagala in svetovala pri prošnjah za 3. izpitni rok in 

preusmeritvah na druge šole. 

 

Za dijake -  tujce sem organizirala 35 urni tečaj slovenščine za tujce, ki ga je uspešno izvedla prof. 

Kokošarjeva.   Veliko smo sodelovali z razredniki, ki so imeli v oddelku dijake tujce.  

 

5. Delo z nadarjenimi dijaki 

 

Na 1. roditeljskem sestanku  prvih letnikov sem starše okvirno seznanila s konceptom dela z 

nadarjenimi.  

 

Pripravila sem zbirnike nadarjenih dijakov po oddelkih in jih posredovala koordinatorki in 

razrednikom. 

 

Tudi to šolsko leto učitelji niso izpolnili niti ene ocenjevalne lestvice. Tako na ta način že tretje leto 

nismo evidentirali nobenega dijaka. Pogrešala sem tudi več timskega dela za nadarjene.  

 

6. Študijsko informiranje, usmerjanje in svetovanje 

 

V okviru študijskega usmerjanja so se tudi  letos  nekateri  dijaki tretjega in zaključnega  letnika 

gimnazije odločili za TŠI.  O rezultatih smo se z dijaki pogovorili.  V vsakem oddelku tretjega četrtega 

letnika sem opravila po tri šolske ure študijskega informiranja. Četrtošolci so,  posebno pred 

informativnim dnem, osebno prihajali na izračun točk in preverjanj dosegljivosti študijskih 

programov.   

 

Na osnovi delovnega lista, ki sem ga pripravila, so dijaki zaključnega letnika gimnazije in strojnega 

tehnika obdelali Razpis za vpis v študijsko leto 2016/17. Pouk smo za vse oddelke 4. letnika  izvedli v 

učilnici multimedija, saj je bil razpis objavljen samo v elektronski obliki. 
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Dijake zaključnega letnika poklicnega programa sem na razredni uri seznanila z možnostmi in pogoji 

nadaljnjega šolanja v programih poklicno tehniškega izobraževanja. Za njihove starše sem to 

predstavila na roditeljskem sestanku. O pomenu 3. letnika za  nadaljevanje šolanja oz. študija sem 

govorila na roditeljskem sestanku .Temo o nadaljevanju šolanja/študija sem kratko  predstavila tudi na  

roditeljskem sestanku 4. letnika. 

 

7. Sodelovanje z učitelji 

 

Pri svojem delu sem to šolsko leto največ sodelovala z učitelji in razredničarko 1. b razreda ob 

sistematičnem uvajanju BUS. Sledijo učitelji in razredniki,   katerih dijaki  so imeli učne težave in 

tisti, ki imajo vključene dijake s posebnimi potrebami, tujce  ter nadarjene dijake. Aktivno sem se 

vključila na roditeljske sestanke 1. letnikov na temo: prehod iz osnovne v srednjo šolo ter tretjih in 

četrtih letnikov s temami študijskega informiranja in usmerjanja. Z razredniki prvih letnikov sem 

sodelovala pri izvedbi razrednih ur na temo socialnih spretnosti in učenja učenja. Za učiteljski zbor 

sem izvedla delavnici na temo Zapiski in Grafični organizatorji.  

 

8. Sodelovanje z drugimi ustanovami 

 

Od izvenšolskih institucij smo največ sodelovali z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

(ure dodatne strokovne pomoči, slovenščina za tujce, vpis v 1. letnik, statistike ŠOL-S, Enic- naric 

center – priznavanje spričeval,. ..), Zavodom RS za šolstvo (izobraževanje svetovalnih služb, komisije 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje za tim KKUU), Zdravstvenim domom 

Idrija- šolsko zdravnico,  Centrom za socialno delo Idrija, Prijavno informacijsko službo univerze, 

posameznimi fakultetami in z Javno agencijo RS za razvoj kadrov, osnovnimi šolami. Za aktiv šolskih 

svetovalnih delavcev občin Idrija in Cerkno sem pripravila kratko predstavitev o ocenah pri prehodu iz 

osnovne šole v gimnazijo, predstavila sem delo na projektu Uvajanje ključnih kompetenc učenja 

učenja in organizirala ekskurzijo na UWC Adriatic Devin, Italija.  

 

9. Šolski sklad 

 

Tudi v tem šolskem letu je aktivno deloval šolski sklad. Kot svetovalna služba sem sprejemala vloge 

in  koordinirala delo komisij. Na osnovi sprejete sheme smo dijakom dodelili subvencije. Napisala 

sem sklepe za vse dijake ter jim jih poslala na dom.  Sodelovala sem na sestankih in napisala  

zapisnike sej upravnega odbora šolskega sklada. 

 

10. Svet staršev 

 

Pripravila sem nekatera gradiva za sestanke sveta staršev, sodelovala na sestankih  in napisala 

zapisnike.  

 

11. Izobraževanje 

 

Udeležila sem se študijskih skupin za svetovalno delo in izobraževanj za člane timov, ki uvajajo v 

pouk ključno kompetenco učenja učenja.  

 

12. matične knjige 

 

Uredila sem vpis vseh, v šolskem letu 2015/16,  na novo vpisanih dijakov v matične knjige.  

 

 13. ŠOL-S, druga statistična poročila 

 

V roku so bile izdelane statistike ŠOL-S na dan 15. 9. 2015  in ŠOL-S na dan 31. 8. 2015.  Ob 

redovalnih konferencah so bili izdelani zbirniki statistik in predstavljeni na svetih staršev. Izdelala sem 
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tudi Poročilo o dosežkih dijakov za prejšnje  (2014/15) šolsko leto. Za MIZŠ sem izdelala dva zbirnika 

Poročilo o dijakih z odločbami o usmeritvi in opravljenih urah dodatne strokovne pomoči.  

 

 

 

Idrija, 27. 9. 2016    Šolska svetovalna služba:  Cveta Tratnik, prof. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


