
SPOŠTOVANI KOLEGI, LIKOVNI PEDAGOGI, 

bliža se čas, ko se bodo devetošolci odločili za svoje nadaljnje šolanje, za vpis na srednje šole. Z njimi bi želeli 
vzpostavi: s:k v živo, a nas časi usmerjajo v e-različice srečanj. Zato bi vam radi posredovali kontakte, prek 
katerih se lahko z njimi in vami povežemo na daljavo, in naslove, na katerih so zapisane ključne informacije o 
vpisu na našo šolo. 

V februarju pripravljamo informa:vni dan, v marcu preizkus nadarjenos:, pred njim že tradicionalen 
ogrevalni dan. 

Zakaj je vpis na našo šolo v šolskem letu 2021/22 za nas še prav posebej pomemben? 

Vaše učence vabimo v svoje vrste v letu, ko pripravljamo obeležitev 20. obletnice, odkar je bila prav na naši 
gimnaziji in na pobudo našega tedanjega ravnatelja s sodelavci (v šolskem letu 2001/02) prvič v Sloveniji 
uvedena smer likovne smeri. 

Živimo v času in svetu, ki sta nasičena z vizualnimi informacijami različnih kvalitet, v situaciji, ki kliče h 
kul:vaciji vizualnega prostora. Ustvarjalci s področja likovne umetnos: in njenega s:ka s tehniko postajajo 
pomembni avtorji rešitev in zamisli, prijaznih do narave in do človeštva. 

Ključni del likovne izobrazbe in stras: za likovno ustvarjanje pridobimo ob primerni vzpodbudi v osnovni šoli 
in v čast nam bo, če bodo vaši učenci postali del naše krea:vne ekipe in pri nas pridobili srednješolsko znanje, 
potrebno za vzpostavitev ver:kale med osnovno šolo in visokošolskim študijem ter prihodnostjo. 

Po zaključku šolanja na naši umetniški gimnaziji likovne smeri se velik del dijakov odloča za umetniške 
poklice. Maturan: nadaljujejo svoje izobraževanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, na fakultetah za arhitekturo in ostalih umetniških smereh univerz, kjer zelo uspešno opravijo 
sprejemne izpite. Veliko naših bivših dijakov je danes uspešnih ustvarjalcev na področju likovne in vizualne 
umetnos:, oblikovanja in arhitekture. Naša šola je znana tudi po tem, da dijake zelo kvalitetno opremi s 
klasičnim likovnim znanjem kot tudi z znanjem uporabe sodobne tehnologije za namene oblikovanja, videa in 
animacije. 

Zahvaljujemo se vam za vašo pomoč pri posredovanju naših informacij vašim učencem in za vaše dosedanje 
delo z njimi. Veseli bomo tudi, če nam še pred informa:vnim dnem posredujete svoja morebitna vprašanja 
ali pobude. 

Učitelj vpliva na neskončnost;  

nikoli ne more določi4, kje se konča njegov vpliv.  

(Henry Brooks Adams) 



PODROBNE INFORMACIJE: 
Devetošolci lahko potrebne informacije poiščejo na spletni strani Šolskega centra Velenje, Gimnazija: 

 hQps://gimnazija.scv.si 

in na internetni strani, ki smo jo posebej za namen informa:vnega dneva 2021 pripravili na šoli; 
 hQps://informaVvni.scv.si/umetniska-gimnazija-likovna-smer/  

ROKOVNIK je na strani: 
hQps://informaVvni.scv.si/pomembni-datumi/-datumi/ 

GIMNAZIJSKI YOUTUBE KANAL: 
UTRIP NA UMETNIŠKI GIMNAZIJI (link) 
PREDSTAVITEV UMETNIŠKE GIMNAZIJE SKOZI DIJAŠKO USTVARJALNOST (link) 

INFORMATIVNI DAN, petek, 12. 2. in sobota, 13. 2. 2021 

- predstavitev Gimnazije: virtualni sprehod skozi gimnazijo: 

 GIM – V živo – InformaVvni dnevi ŠCV (scv.si)  

POGOVORI V ŽIVO: 

- povezava do zoom sestankov 
hQps://informaVvni.scv.si/gim-v-zivo/   

- predstavitev likovne smeri umetniške gimnazije (preizkus nadarjenosV, ogrevalni dan, zanimivosV):  

• petek, 12. 2. 2021: 

POGOVOR V ŽIVO: 10.30, na spletni povezavi: hQps://arnes-si.zoom.us/j/92224751004 

POGOVOR V ŽIVO: 16.00, na spletni povezavi: hQps://arnes-si.zoom.us/j/94623150954 

• sobota, 13. 2. 2021: 

POGOVOR V ŽIVO: 10.30, na spletni povezavi: hQps://arnes-si.zoom.us/j/97260372653 

https://gimnazija.scv.si
https://informativni.scv.si/umetniska-gimnazija-likovna-smer/
https://informativni.scv.si/pomembni
https://www.youtube.com/watch?v=bja3Rk5Xbao
https://www.youtube.com/watch?v=Dkp_UNT-5as
https://informativni.scv.si/gim-v-zivo/
https://informativni.scv.si/gim-v-zivo/
https://arnes-si.zoom.us/j/92224751004
https://arnes-si.zoom.us/j/94623150954
https://arnes-si.zoom.us/j/97260372653


Preizkus likovne nadarjenosV: 

Preizkus likovne nadarjenos: bo po vsej verjetnos: potekal na daljavo. O načinih in nalogah bodo devetošolci 
spro: obveščeni.  

Ogrevalni dan (kreaVvnost in druženje) 

Pred preizkusom nadarjenos: navadno organiziramo ogrevalni dan,  na katerem se devetošolci malce 
spoznajo, znebijo treme pred preizkusom nadarjenos: in skupinsko ustvarjajo. 

Z lepimi pozdravi, 

ak:v učiteljev umetnos:, Gimnazija Velenje; 

Aleksandra Dolenec Gojević, u. d. i. a., prof.,  

Janja Hren, univ. prof. zg. in umzg.,  

mag. Željko Opačak, akad. slik, prof.,  

Franc Purg, akad. kip., 

mag. Nataša Tajnik Stupar, akad. slik., prof. 

Velenje, 5. 2. 2021 


