
 

 Pogosta vprašanja o oblikovanju oddelkov  
v prvem letniku Gimnazije Ledina 

 
 
Ali se bo upoštevala moja želja glede izbire drugega tujega jezika in izbirne skupine?  
Da, vendar moramo pri oblikovanju oddelkov upoštevati normativne in kadrovske 
omejitve naše šole. V primeru, da je kandidatov, ki si želijo npr. španščino kot drugi tuji 
jezik, več, kot je prostih mest, oblikujemo oddelke na podlagi števila doseženih točk oz. 
seštetih ocen iz 7., 8. in 9. razreda. Presežek dijakov preusmerimo na njihovo naslednjo 
željo. 
 
Ali sem lahko v oddelku skupaj s prijateljico/prijateljem? 
V obrazec Izbor izbirne skupine na Gimnaziji Ledina lahko vpišeš, s kom bi bil/-a skupaj 
v oddelku. Če obe/-a izbereta isto izbirno skupino in drugi tuji jezik, sta lahko v istem 
oddelku. Včasih imamo v posameznem oddelku tudi dva različna tuja jezika (npr. 
italijanščina in nemščina), v tem primeru sta lahko skupaj kljub različni izbiri drugega 
tujega jezika. 
 
Kako izvem, ali sem sprejet/-a na prvo izbiro glede izbirne smeri in drugega tujega 
jezika? 
Če si sprejet/-a na svojo prvo izbiro glede izbirne smeri in drugega tujega jezika, potem 
s strani šole ne prejmeš nobenega dodatnega obvestila. Če nisi sprejet/-a na svojo prvo 
izbiro izbirne smeri in drugega tujega jezika, te obvestimo po navadni pošti, na katero 
izbirno smer in drugi tuji jezik si sprejet/-a.  
 
Ali lahko naknadno menjam izbirno smer in drugi tuji jezik? 
Ne, saj na podlagi izpolnjenih obrazcev Izbor izbirne skupine na Gimnaziji Ledina 
oblikujemo oddelke, ki so stalni.  
 
Kako je z dijaško izkaznico?  
Navodila za dijaško izkaznico boš prejel/-a s sklepi in potrdili o vpisu po navadni pošti 
na domač naslov.  
 
Kako bo potekal prvi šolski dan? 
Informacije o prvem šolskem dnevu bomo konec avgusta objavili na naši spletni strani.  
 
Kdaj izvem, v katerem oddelku sem?  
Na spletni strani bomo po 25. avgustu objavili, kdaj in kako lahko to izveste. 

 
 

 

https://www.ledina.si/assets6572/wp-content/uploads/2020/06/priloga2-obrazec-izbor-izbirne-skupine.docx?x39240

