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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE LEDINA V ŠOLSKEM LETU 2021/22, 

ki je potekala 6. oktobra 2021 od 17. do 19. ure v šolski veliki telovadnici in sočasno 
preko videokonferenčnega sistema ZOOM 
 
Prisotni člani sveta staršev: lista prisotnih je priloga tega zapisnika. 
 
Vabljeni: ravnatelj Gimnazije Ledina Roman Vogrinc 
 
Predlagani dnevni red: 

1. izvolitev predsednika/-ice Sveta staršev Gimnazije Ledina in 
predstavnikov/-ic staršev v Svetu Gimnazije Ledina in Upravnem odboru 
šolskega sklada; 

2. seznanitev in razprava o Poročilu o delu Gimnazije Ledina v šolskem letu 
2020/21; 

3. predstavitev Letnega delovnega načrta Gimnazije Ledina v šolskem letu 
2021/22 in oblikovanje mnenj o delovnem načrtu ter o spodbujanju zdrave 
kulture prehranjevanja ter odločanje o nadstandardnih elementih; 

4. potrditev okvirov delovanja šolskega sklada; 
5. razno. 

 
Ravnatelj je na začetku seje ugotovil, da je Svet staršev Gimnazije Ledina sklepčen 
in člane pozval k volitvam. 
 
K 1. točki 
Ravnatelj je za predsednico sveta staršev predlagal Anjo Boc, predstavnico 4. a, ki je 
to funkcijo opravljala v preteklih dveh šolskih letih. Po javnem glasovanju je svet 
staršev sprejel 
 
SKLEP št. 1: Svet staršev Gimnazije Ledina je za predsednico Sveta staršev 
Gimnazije Ledina soglasno izvolil Anjo Boc, predstavnico staršev dijakov 4. a. 
 
Novoizvoljena predsednica sveta staršev (v nadaljevanju predsednica) se je zahvalila 
za zaupanje in prevzela vodenje seje. Člane sveta staršev je pozvala k izvolitvi novega 
predstavnika staršev in predlagala, da naj bo zaradi kontinuitete dela v prihodnjih 
letih novi predstavnik iz nižjih letnikov. Za mesto je kandidirala Katarina Kralj, 
predstavnica 1. b. Po javnem glasovanju je svet staršev sprejel 
 
SKLEP št. 2: Svet staršev Gimnazije Ledina je za predstavnico staršev v Svetu 
Gimnazije Ledina soglasno izvolil Katarino Kralj, predstavnico staršev dijakov 1. b. 
 
SKLEP št. 3: Svet staršev Gimnazije Ledina ugotavlja, da so predstavniki staršev v 
Svetu Gimnazije Ledina v šolskem letu 2021/22 Katarina Kralj, predstavnica staršev 
dijakov 1. b, Valentin Lapanja Furlan, predstavnik staršev dijakov 4. g in Anja Boc, 
predstavnica staršev dijakov 4. a. 
 
Predsednica je člane sveta staršev pozvala še k izvolitvi novega predstavnika staršev 
v Upravnem odboru šolskega sklada. Za mesto je kandidirala Milka Hafner, 
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predstavnica 1. f. Po javnem glasovanju je svet staršev sprejel 
 
SKLEP št. 4: Svet staršev Gimnazije Ledina je za predstavnico staršev v Upravnem 
odboru šolskega sklada Gimnazije Ledina soglasno izvolil Milko Hafner, 
predstavnico staršev dijakov 1. f. 
 
K 2. točki 
Člani sveta staršev so Poročilo o delu Gimnazije Ledina v šolskem letu 2020/21 prejeli 
kot delovno gradivo preko e-pošte že pred sejo. Letnega delovnega načrta Gimnazije 
Ledina v šolskem letu 2021/22 
Ravnatelj je poudaril naslednje točke:  

 Šola je bila polno zasedena, povprečno število dijakov v oddelku je bilo nad 
29 (normativ je 26). 

 Šola je med epidemijo uspešno delovala. Pouk je bil realiziran v 96,5 %; 
večino časa je potekal na daljavo, e-učilnice so dobro delovale. 

 Učni uspeh je bil tradicionalno dober, a slabši kot leto prej. Vpliv epidemije 
se je pokazal v 4 % dijakov s popravnim izpitom in majhnim, enotretinjskim 
deležem uspešnih na junijskem popravnem roku. Končna uspešnost je bila 
99,1 %; 3 dijaki so ponovno vpisani v isti letnik kot lani. 

 Končna uspešnost na maturi je bila 99, 5 %. Dijaki so v povprečju dosegli 
20,64 točk, kar je za 0,2 točke manj od slovenskega povprečja; 9 je bilo zlatih 
maturantov. Ravnatelj je pojasnil, da na to, da povprečni rezultat ni višji, 
vpliva tudi dejstvo, da so šolo zaključevali dijaki, ki ob vpisu niso imeli tako 
visoke omejitve kot je zadnja leta, ter da dijaki, če ugotovijo, da za vpis na 
želeno fakulteto zadostuje opravljanje mature na osnovnem nivoju, ne 
opravljajo izpitov na višjem nivoju. 

 
K 3. točki 
Člani sveta staršev so Letni delovni načrt Gimnazije Ledina v šolskem letu 2021/22 
prejeli kot delovno gradivo preko e-pošte že pred sejo. Predsednica je ravnatelja 
prosila, da izpostavi pomembnejše točke oziroma odgovori na morebitna vprašanja 
članov sveta staršev. Poudarjena so bila naslednja dejstva: 

 Na šoli je 834 dijakov, razporejenih v 28 oddelkov. Delež fantov je tudi letos 
majhen, okrog 30 %. 

 Vsi dijaki 4. letnika so bili razporejeni v želene skupine za izbirne maturitetne 
predmete. Za četrtošolce je organiziran tudi nivojski pouk matematike; na 
izbirnem višjem nivoju, ki ga izvajajo v dveh skupinah, sta 2 dodatni uri 
matematike tedensko. 

 Pouk se začenja ob 7:30. 
 Dijaki 1. in 2. letnika imajo v okviru tedenske učne obveznosti dodatne 0,5 

ure pouka likovne umetnosti in dodatne 0,5 ure glasbe (iz okvira obveznih 
kulturno – umetniških vsebin). 

 Zaradi vztrajajoče epidemije virusa SARS-CoV 2 so oblikovani štirje možni 
modeli poteka pouka. Pouk trenutno poteka v šoli, v oddelkih, v katerih je 
večini dijakov odrejena karantena, pa na daljavo. 

 Ocenjevanje bo praviloma potekalo v šoli. Ustno ocenjevanje se lahko izpelje 
tudi na daljavo, pisno pa le izjemoma in na način, ki onemogoča uporabo 
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nedovoljenih pripomočkov.  
 V šolskem koledarju je poleg prazničnih dni prost tudi 7. februar. Na dan 

šole, 14. novembra, bodo namesto pouka potekale različne dejavnosti. 
 Šolsko prehrano nudi podjetje Sovita. Na voljo je hladna malica in tudi topli 

obrok. Na pobudo staršev je dodan še 3. meni, ki vsebuje polnozrnato hrano, 
a je zanj zelo malo interesa. Šola spodbuja in krepi zdrav način 
prehranjevanja, zlasti v okviru projektov Eko šole, Zdrave šole in članstva v 
ASP mreži UNESCO šol. 

 V šoli se izvajajo različni projekti: projekt KaUč za kakovost slovenskih 
učbenikov, projekt PODVIG za razvijanje podjetnostnih kompetenc, projekt 
NA-MA POTI za udejanjanje strategij prožnih oblik učenja, projekt Sem »in, 
zdrav živim! za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in izboljšanje 
gibalne učinkovitosti. 12. novembra bo izveden nov šolski projektni dan pod 
imenom Trajnostna Ledina. 

 Rdeča nit Zdrave šole je letos Mi vsi za lepši (boljši) jutri. 
 Na šoli bodo potekale različne dejavnosti, ki bodo upoštevane kot obvezne 

izbirne vsebine. 
 Zaradi epidemičnih razmer tudi letos ne bo šolskih ekskurzij in taborov, 

razen tistih, ki so predpisani element učnih načrtov oziroma maturitetnih 
izpitov. 

 Šola ne organizira in ne izvaja maturantskih izletov. V šoli so zato 
prepovedane dejavnosti, povezane z maturantskimi izleti, še zlasti aktivnosti 
turističnih agencij. 

 
Med predstavitvijo načrta so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
SKLEP št. 5: Svet staršev Gimnazije Ledina soglasno podpira predlog ravnatelja, da 
se pouk na Gimnaziji Ledina v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 začenja ob 
7:30. 
 
SKLEP št. 6: Svet staršev Gimnazije Ledina soglaša s spodbujanjem zdrave kulture 
prehranjevanja na Gimnaziji Ledina. 
 
SKLEP št. 7: Svet staršev Gimnazije Ledina soglasno podpira nadstandardne 
kulturne dejavnosti, načrtovane v šolskem letu 2021/2022. 
 
Po predstavitvi načrta je ga. Klaudia Urbančič, predstavnica 3. f, podala nekaj 
predlogov: 

 Šola naj se vključi v mrežo vodnih šol, ki spodbujajo pitje vode. 
Ravnatelj je odgovoril, da šola že spodbuja pitje vode v okviru dejavnosti Eko 
šole in Zdrave šole ter da je dejavnosti in projekte, ki so že zdaj številni, težko 
kadrovsko pokriti, da pa bo predlagal vodji Zdrave šole, da preveri delovanje 
mreže vodnih šol in smiselnost vključitve vanjo. 

 Šola naj bolj spodbuja gibanje dijakov. 
Ravnatelj je odgovoril, da šola to že počne, zlasti v okviru Zdrave šole, ki ima 
v okviru Mi vsi za lepši (boljši) jutri tudi temo spodbujanje gibanja, in v okviru 
projekta Sem »in, zdrav živim!, ki ga izvaja Fakulteta za šport. 
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 Šola naj izvaja preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja. 
Ravnatelj je odgovoril, da tudi to pokrivajo dejavnosti Zdrave šole in je zajeto 
v letošnjem letnem delovnem načrtu, tako pri različnih projektih in 
dejavnostih kot v okviru delovanja šolske svetovalne službe, ki pa je 
preobremenjena. 

 
K 4. točki:  
Lani zaradi oddaljenega pouka niso bile izdane položnice za vplačilo prispevka v šolski 
sklad, zato je ta precej izpraznjen, z izjemo zneska, namenjenega kritju finančnih 
potreb dijakov iz socialno šibkih družin. Upravni odbor šolskega sklada se v letošnjem 
šolskem letu še ni sestal in zato še ni oblikoval predloga višine zneska vplačila. 
Ravnatelj je nameraval predlagati enak znesek kot prejšnja leta, torej 57 evrov v 
obliki 3 obrokov po 19 evrov. Predstavniki staršev so predlagali zvišanje na 60 evrov, 
torej 3 obroke po 20 evrov. 
 
K 5. točki:  
Ga. Natalija Kocjančič, predstavnica 3. b, je vprašala, kako je v letošnjem šolskem 
letu s programom Erasmus. Ravnatelj je povedal, da šola kandidira, a še ni odgovora.
Zanimal jo je tudi prijavni postopek za obiskovanje izbirnega maturitetnega 
predmeta psihologija v 4. letniku. Ravnatelj je pojasnil, da je v zadnjih letih prijav več, 
kot je razpoložljivih mest (kadrovski pogoji omogočajo razpis treh izbirnih skupin). 
Posledično so dijaki na začetku prijavnega postopka seznanjeni, da se (tako kot pri 
ostalih izbirnih maturitetnih predmetih) kot kriterij upošteva doseženi učni uspeh. 
Kljub temu pa se v primerih, ko dijak zaradi svoje nadaljnje študijske poti nujno 
potrebuje opravljanje mature iz določenega izbirnega maturitetnega predmeta, 
poišče ustrezna rešitev. Predstavnica 3. b je tudi vprašala, ali lahko učitelji naložijo 
prezentacije učnih ur v spletno učilnico, da bi dijaki lažje spremljali pouk. Ravnatelj 
je odgovoril, da se morajo dijaki med drugim tudi naučiti delati zapiske. Seveda pa je 
način prezentacije učnega gradiva v domeni strokovne presoje vsakega učitelja. 
Predstavnike staršev je zanimalo še, ali šola spodbuja uporabo plačljive verzije e-
Asistenta in ali načrtuje nadgradnjo njegove uporabe. Ravnatelj je odgovoril, da šola 
dela tako, da zadostuje brezplačni paket in namerava tako delati tudi v prihodnosti. 
 
 
 
                                                      Anja Boc, predsednica Sveta staršev Gimnazije Ledina 
 

 

 

 

 

 


