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Povzemamo, katere naloge iz Načrta dela DVIG 2015 smo članice DVIG-a, najprej kot sekcija v

KUD Kosec, kasneje pa kot samostojna skupina DVIG, uresničile.
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Bralni krožek (vodja Alenka Logar Pleško)
V BK smo ostali zvesti slovenskim avtorjem, spoznali smo 11 novih,
srečali smo se s pisateljico Mirano Likar Bajželj, profesorico
slovenščine v osnovni šoli Log-Dragomer, na predstavitvi njene
knjige Glasovi v Knjižnici Šiška, sodelovali na pogovoru z Evelino
Umek in si ogledali gledališko predstavo Jugoslavija, moja dežela,
avtorja Gorana Vojnovića. Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali
tudi Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.

Člani bralnega krožka v prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani z Evelino Umek,
organizator srečanja Društvo slovenskih izobražencev, Trst

Letos smo stopili še korak v preteklost – leta 2012 smo začeli z
našimi srečanji v gostilni Šipca, potem smo bili nekaj let gostje
v občinski sejni sobi, hvala tedanjemu županu Mladenu Suminu, od
jeseni 2015 pa gostujemo v restavraciji Toscana v Dragomeru.
Zahvaljujemo se za brezplačno uporabo prostora.
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Pomoč učencem OŠ (vodja Nika Gams)
Mentorji so od januarja do maja leta 2015 namenili 150 ur pomoči
učencem naše osnovne šole pri učenju matematike in angleščine ter
80 ur pri učenju slovenščine. Pomoč je potekala v občinski sejni
sobi, večina pomoči pri slovenščini pa na domu ene od mentoric.

Občinska sejna soba kot učilnica
Šolski svetovalni službi se zahvaljujemo za sodelovanje, za
opravljeno prostovoljsko delo pa vsem stalnim mentorjem Danici
Jazbinšek, Jožici Grdadolnik, Juretu Zupanu, Niki Gams, Olgi
Drofenik, Tanji Prohinar ter občasnima mentoricama Mojci in Klari
Pezdir. Jeseni 2015 učna pomoč ni bila organizirana.

3

Tečaj angleščine (vodja Olga Drofenik)
Tečaj je potekal v dveh skupinah, eno je vodila profesorica
angleščine Milojka Babšek in drugo prof. Olga Drofenik.
Izpeljali sta skupno 100 ur tečaja, prof. Babškova 36 in prof.
Drofenikova 64 ur. V jeseni je v DVIG-u nadaljevala poučevanje
angleščine prof. Olga Drofenik, v KUD Kosec pa prof. Milojka
Babšek.
Študentke pri prof. O. Drofenik so se predstavile javnosti na
občinskem prazniku s pevskim nastopom treh angleških pesmi.

Študentke angleščine pri prof. Olgi Drofenik

Druge naloge
Izdaja druge številke revije Pogovori z občani: to je edina
nerealizirano naloga iz načrta dela 2015. Prvi intervju z. dr.
Matijem Gogalom smo izpeljali spomladi 2015, potem je bilo to delo
sekcije ustavljeno. Nadaljevali smo jeseni po izstopu sekcije DVIG
iz KUD Kosec z intervjuvanjem Milke Erbežnik in Jasne Vidakovič.
Revija Pogovori z občani št. 2 je izšla februarja 2016 in

jo lahko naročite po e-pošti dvig@iold.si.
Druge naloge: pripravili smo besedilo za dve zloženki: predstavitev
dela KUD Kosec v letu 2014 in o bralnem krožku v letu 2014. Obe
zloženki smo predstavili na stojnici KUD Kosec ob občinskem
prazniku.
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