
Nekaj informacij o šoli

Gimnazija Jurija Vege  
Idrija



IDRIJSKO SREDNJE ŠOLSTVO SKOZI ČAS

1901 1926 1948-54 1952 1971 1988 2000 2020

ustanovitev 
prve slovenske

realke
1901

izgradnja
realčne
stavbe
1903

poleg učiteljišča 
v Tolminu edina 
srednja šola na 

Primorskem 
(331 dijakov)

1920

zadnji vpis v 1. razred 
višje realke 

1922/23

zaključijo 
zadnji 
realčani
1926

ponovno
vpis v višjo
gimnazijo
1952/53

prvi povojni
maturanti

(skupno na šoli 
123 dijakov)

1956

gradijo se 
srednje šole 

drugod,
vpad vpisa 

(prva kriza),
le 20% idrijske 

populacije se 
vpiše v gimnazijo

1970

Ustanovitev ŠC Idrija, Pionirski dom, Dijaški dom
porast vpisa, Idrija je srednješolsko središče

1971

Realka

1901-1926

Višja gimnazija 

1952-1958

Gimnazija 

1958-1979

SNMŠ 

1980-88 88-90

SŠJV Gimnazija Jurija Vege Idrija

1991 -

vzgojiteljska 1971-1988

administrativna 1971-1979

dislociran oddelek strojnega tehnika (strojna) 1972-1990

oblikovalec kovin (kovinarska) 1980-2006 

Uvedba usmerjenega
Izobraževanja (UI)

1980

mehatronik operater 2006-

1993-99 

strojni tehnik 2002-

dijakov 584, 
21 oddelkov
(8 gim., 10 vzg., 
2 str.teh.,1 adm.)
1975/76

dijakov 387, 
15 oddelkov
1988

ukinitev programa
vzgojiteljic
1988

ukinitev 
UI
1990

EIO (enota za izobraževanje odraslih) 1978-

dijakov 518
(401 gim.,
70 kovin.
47 čipk.)
1995/96

evropski oddelek
2006-2014

prenova 
poslopja 
realke
2006-2008

čipkarska šola 1972-1992 2000-

V poslopju 
realke 
deluje 

Rudarska 
šola

1948-54

1948-
1948-1954

Rudarska šola



GJV danes; 15 oddelkov, cca 350 dijakov

Gimnazija; 8. oddelkov

Strojni tehnik; 4. oddelki

Mehatronik operater; 3. oddelki

Čipkarska šola – posebna javna služba

EIO – Enota za izobraževanje odraslih

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA DANES



• Vizija - Šola, ki na temeljih občečloveških vrednot 

pripravlja na izzive sodobnega časa.

Vrednote na katerih gradimo ustvarjalno in prijazno okolje 
so strokovnost, vztrajnost, etično in trajnostno mišljenje, 
inovativnost ter odprtost v lokalno okolje in svet. 

Z njimi lahko posamezniku nudimo možnosti za razvoj 
njegovih potencialov in jim odpiramo vrata za karierni 
razvoj v domačem okolju.

VIZIJA IN VREDNOTE ŠOLE



ORGANIZACIJA IN 
DEJAVNOSTI ŠOLE



 dopoldanski pouk

 urnik prilagojen voznim redom

 možnost konzultacij

 napovedano pisno in ustno 

ocenjevanje znanja 

 Možnost izposoje računalnika za 

delo doma

ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

ORGANIZACIJA DELA SODOBNI PRISTOPI K POUČEVANJU

UČINKOVITI NAČINI UČENJA

 stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev 

in izvajanje pridobljenih sodobnih znanj v 

svoji praksi:

 poudarek na kvalitetni povratni informaciji

 učenje učenja (aktivna vloga dijaka)

 spodbujanje razvoja vseživljenjskih veščin 

 razvijanje kritičnega mišljenja



ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

STROKOVNA RAST ZAPOSLENIH

 Redna strokovna izobraževanja

 Izobraževanja v tujini (Erasmus+ projekti)

 Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v strokovnih programih

 Usposabljanje na področju sodobnih pristopov poučevanja

 Timsko delo, povezovanje predmetov



 1.LETNIK: drugi tuji jezik

 2. in 3. LETNIK: možnost izbire med ITS (interdisciplinarni tematski sklopi) in 
izbirnimi predmeti

 4. LETNIK: dva maturitetna predmeta, višji ali osnovni nivo matematike, višji 
nivo angleščine 

ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

ŠIROKA IZBIRA PREDMETOV - GIMNAZIJA



 Obisk podjetij

 Praktično usposabljanje v tujini

 Predmetnik sledi najnovejšim trendom v industriji (3D meritve, robotika, 
učinkoviti viri energije,…)

 Sodobno opremljene strokovne učilnice

ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

Sledimo potrebam gospodarstva – STROKOVNI PROGRAMI



ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

INTERESNE DEJAVNOSTI

 podjetniški in tehnološki krožek

 orientacija in rekreacija

 mala gledališka šola

 skupina za skeč

 fotografski krožek  

 filmski krožek

 dijaški abonma

 likovno ustvarjanje

 novinarski krožek (Cajtng)

 robotika in programiranje



ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

STROKOVNA IN OSEBNOSTNA RAST DIJAKOV

 najrazličnejše interesne dejavnosti (Bazar interesnih dejavnosti)

 športna tekmovanja in dogodki

 skrb za nadarjene
 možnost oblikovanja INDEP-a

 spodbujanje ustvarjalnosti (Kulturni maraton, 
Mavrica generacij,)

 ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj 
potencialov



ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

STROKOVNA IN OSEBNOSTNA RAST DIJAKOV

 kvaliteten pouk

 priprava na tekmovanja 

 spodbujanje sodelovalnega 

 učenja in raziskovalnega dela

 vrstniška pomoč

 dijaška skupnost

 vpletenost dijakov v kulturno 

dogajanje na šoli in izven nje

 vključenost v prostovoljne 

dejavnosti 



ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI

EKSKURZIJE

 Prekmurje (1.letnik)

 Dunaj ( 2. letnik)

 Firence (3. letnik)

 München (4. letnik)

 Maturitetna ekskurzija



TEDNI ŠPORTA

Dolenjske toplice (1.letnik)

Forni di Sopra (2.letnik)

Nerezine (3.letnik)



PREDNOSTI
Majhnost je naš prednost!



PREDNOSTI ŠOLE

ODNOS UČITELJ - DIJAK STATUSI - PRILAGODITVE

 status športnika, kulturnika, 
raziskovalca

 možnost oblikovanja prilagojenega 
programa



PREDNOSTI ŠOLE

ODLIČNA OPREMA



 izvajanje fizikalnih laboratorijskih vaj na 
podjetjih

 možnost počitniškega dela pod 
mentorstvom (raziskovalne naloge)

 sodelovanje pri (mednarodnih) projektih

 štipendije 

 donacije

 delo z nadarjenimi

 povezovanje z OŠ in drugimi ustanovami

PREDNOSTI ŠOLE

POVEZANOST ŠOLE Z LOKALNIM GOSPODARSTVOM IN LOKALNO 
SKUPNOSTJO



 narodna in mednarodna izmenjava 
dijakov (po želji)

 sodelovanje šole v projektih Erasmus+

 MUN (Model of United Nations)

 Mednarodna konferenca mladih 
raziskovalcev naravoslovcev  (YRONS)

PREDNOSTI ŠOLE

ODPRTOST V LOKALNO IN MEDNARODNO OKOLJE



ZA ZAKLJUČEK …

• Ni pomembno samo izobraževanje uma in razuma, 

pomembno je tudi izobraževanje srca!


