
 SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA  ŠOLA                       
                            R A D O V L J I C A 
 
                                                 RADOVLJICA, Kranjska c.24 
                                                 telefon : 537-0600, fax : 537- 0654 

 

 

Radovljica, 7. 10. 2014 

ZAPISNIK 
 
dvanajste seje sveta šole, ki je bila v torek, 7. 10. 2014, ob 17.00 v Srednji gostinski in 
turistični šoli Radovljica. 
PRISOTNI : 
Ivan Damjan Mašič, Nataša Vidic, Zdenka Kersnik, Jože Sovič, Tomaž Vilfan, Elvisa Halačevid, 
Ana Dvoršak, Majda Hajnrihar, Marija Dolenc, Aleksander Kolar, ravnateljica Marjana 
Potočnik,  
ODSOTNI: 
Tomaž Šušteršič, Lea Novak, Jan Čejvanovič 
 
Predsednik sveta šole je predlagal zamenjavo vrstnega reda točk dnevnega reda in tako je bil 
sprejet sledeči: 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev novega člana predstavnika staršev v svetu šole, 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta SGTŠ Radovljica, 
3. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepa 11., korespondenčne seje sveta SGTŠ 

Radovljica, 
4. Pregled in potrditev Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za leto 2013/14, 
5. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za leto 2014/15, 
6. Razno. 

 
 
K TOČKI 1 
Ker je enemu predstavniku staršev potekel mandat v svetu šole, so starši na svoji prvi seji v 
šolskem letu 2014/15, ki je bila 2. 10. 2014 izvolili novega predstavnika. Predsednik sveta 
šole je predstavil novega predstavnika staršev v svetu šole, to je gospod Aleksander Kolar in 
svet šole je sprejel 
 
SKLEP: Novi predstavnik staršev v Svetu SGTŠ Radovljica je Aleksander Kolar. 
 
K TOČKI 2 
 
Zapisnik 10. seje so člani prejeli po pošti.  Predsednik sveta šole je prebral sklepe in nanj ni 
bilo pripomb, zato je svet šole sprejel  
 
SKLEP: Zapisnik 10. seje sveta šole se potrdi. 
 

 



K TOČKI 3 
Zapisnik 11., korespondenčne seje so člani prejeli po pošti.  Predsednik sveta šole je prebral 
sklepe in nanj ni bilo pripomb, zato je svet šole sprejel  
 
SKLEP 1:  Sklep 11. seje, ki se glasi:  »Svet šole se strinja z omejitvijo vpisa v program 
poklicno-tehniškega izobraževanja,  GASTRONOMSKI TEHNIK šolskem letu 2014/15« se 
potrdi. 
SKLEP 2: Zapisnik 11. seje sveta šole se potrdi. 
 
K TOČKI 4 
Člani sveta šole so po elektronski pošti prejeli Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2013/14, ravnateljica pa ga je predstavila.  
 
POROČILO 
V šolskem letu 2013/2014 smo imeli 16 oddelkov in vzgojno skupino v dijaškem domu.  
V 16-ih oddelkih je bilo na začetku šolskega leta vpisanih 417 dijakov. 
Izobraževali smo za tri programe, tako dijake kot odrasle: srednje poklicno izobraževanje, 
srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje. Največ dijakov smo 
imeli na srednjem strokovnem izobraževanju, saj izobraževanje traja 4 leta. 
Ob koncu šolskega leta pa je bil uspeh dijakov  slabši kot v preteklih letih. Ob koncu šolskega 
leta, na ocenjevalni konferenci po dodatnem izpitnem roku dne 5. 9. 2014, smo ugotavljali, 
da je uspešnih 327 dijakov (79 %), neuspešnih pa 87 dijakov (21 %).  
Eden od razlogov za slabši uspeh je tudi ta, da se je v lanskem šolskem letu izpisalo manj 
dijakov in so nadaljevali izobraževanje po pedagoški pogodbi ocene pa so pridobivali med 
letom po izpitih. Ti dijaki so bili v večini primerov neuspešni, v statistiko pa se štejejo. 
Iz šole se je izpisalo manj dijakov kot prejšnja leta. Letos bomo skušali uspeh dijakov 
povečati.  
V šolskem letu 2013/14 smo izvajali dodatno strokovno pomoč za 21 dijakov, ki imajo 
odločbe o usmeritvi in individualiziran načrt izobraževanja. 
Na šoli imamo vsako leto tudi nekaj dobrih športnikov, ki imajo status dijaka športnika.  
Že tretje leto zapored smo izbranim dijakom podeljevali tudi  t.i. status gostinca – to je dijak, 
ki zaradi svojih znanj, spretnosti, sposobnosti in motiviranosti izstopa od ostalih in zaradi 
dodatnih obveznosti (sodelovanje na dogodkih, ki jih organizira in izvaja šola) pridobi status 
dijaka z večjimi obremenitvami in je obenem evidentiran tudi kot nadarjeni dijak.  
V šolskem letu 2013/14 smo izvajali tudi tečaj slovenščine za tujce za 4 dijake. 
V šolskem letu 2013/14 je 37 dijakov pristopilo k opravljanju zaključnega izpita, od tega je 
bilo uspešnih 36 dijakov.  
Od vseh dijakov, ki so opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku, sta bila le 2 dijaka 
neuspešna pri enem predmetu; ta dva sta oba uspešno opravila maturo v jesenskem roku. 
Od štirih dijakov, ki so opravljali maturo v celoti v jesenskem roku, so bili trije uspešni.  
Štirje dijaki so bili še posebej uspešni: dva sta dosegla vse možne točke (23), dva pa sta 
dosegla 22 točk. Ponosni smo tudi na tri dijake, ki so dosegli vse točke pri angleščini – med 
13 dijaki v Sloveniji. 
V šolskem letu 2013/14 je bilo 19 dijakov odličnih, kar je podobno kot lani in v preteklih 
letih. Vsi odličnjaki so dobili pohvale in knjižne nagrade za odličen uspeh. Dijake, ki so s 
svojim delom in prizadevnostjo pokazali dobre rezultate in krepili ugled šole v širši javnosti, 



smo tudi v šolskem letu 2013/14 peljali na celodnevni nagradni izlet, tokrat so obiskali 
znameniti Minimundus in Opičjo goro (Affenberg) na avstrijskem Koroškem. 
V tem šolskem letu smo izrekli tudi 3 pogojne izključitve iz šole zaradi storjenih najhujših 
kršitev (v vseh primerih je bil razlog neopravičeno izostajanje od pouka).  
Noben dijak ni bil izključen iz šole zaradi kršenja šolskih pravil. 
V šolskem letu 2013/14 je bilo na malico prijavljenih vsak mesec v povprečju okoli 240 
dijakov, kar predstavlja skoraj 2/3 dijakov na šoli. 
V šolo v Radovljico se je od 414 dijakov vozilo 405 dijakov (le 9 dijakov je prihajalo v šolo 
peš).  
Tudi v šolskem letu 2013/14 smo izvajali izobraževanje odraslih. 
 

Realizacija pouka je bila 97,50 %.  Najboljša v prvih in drugih letnikih programa 
gastronomske in hotelske storitve (čez 100%), najnižja pa v tretjem letniku programa 
gastronom hotelir (90,3%). Oba oddelka 3. letnika tega programa imata samo 15 tednov 
pouka, zato je zelo težko realizirati pouk v celoti. Pri vseh ostalih oddelkih pa je realizacija 
nad 95 %. 
Splošni učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil 3,18, kar je podobno kot v preteklih letih. 
Vse ekskurzije so bile organizirane in izpeljane po programu. 
Poleg obveznih ekskurzij smo organizirali tudi dodatne ekskurzije: 

 tridnevno ekskurzijo v Berlin, 

 nagradno ekskurzijo v Minimundus Avstrija. 
Ker se dijaki v velikem številu udeležijo dodatnih ekskurzij, bomo tudi v naslednjem šolskem 
letu organizirali nove in še bolj zanimive programe. 
 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) smo v šolskem letu 2013/14 realizirali po programu. 

V šolskem letu 2013/2014 so pri delu dijaške skupnosti sodelovali dijaki, predstavniki vseh 
oddelkov na šoli. Srečanja so potekala vsako zadnjo sredo v mesecu 6. šolsko uro.  
Dijaki so se v letošnjem šolskem letu redno udeleževali sej dijaškega parlamenta ter se o tem 
pogovarjali na sestanku dijaške skupnosti. V svetu šole sta bili dijakinji Marija Dolenc in Ana  
Dvoršak. 
Udeležili smo se tekmovanj, sodelujemo z Zavodom za turizem Kranj, organizirali smo vrtiljak 
poklicev, obiskali starostnike v domu Janka Benedika v Radovljica, udeležili smo se 
krvodajalske akcije, organizirali tečaj kuharstva za osnovnošolce in podobno. Izpeljali smo 
informativni dan 
Dvakrat v šolskem letu smo na šoli organizirali bazar. 
Naša šola je že četrto leto sodelovala v projektu »EVROPSKA UČNA POT DO VRHUNSKIH 
STORITEV V GOSTINSTVU IN TURIZMU« s skupino dijakov, ki pod strokovnim vodstvom 
mentorice Gabrijele Jošt nabira delovne izkušnje (oz. opravlja delovno prakso – PUD) v tujini. 
V preteklem šolskem letu sta se dva dijaka naše šole udeležila praktičnega usposabljanja V 
Španiji in dva na Malti.  
Tretje leto smo sodelovali v projektu ločevanja odpadkov. V šolskem letu 2013/2014 smo 
osvojili prvo mesto v ločenem zbiranju odpadkov na Gorenjskem.  
Za nedoločen čas je bilo zaposlenih 42 delavcev, ena delavka pa je bila zaposlena za določen 
čas do konca marca, od 1. 4. 2014 dalje pa za nedoločen čas. 
Dve zaposleni sta delo dopolnjevali  na drugih šolah. 
Z ugotavljanjem presežnih delavcev je bila ena delavka s 1. 9. 2013 tehnološki višek. Marca 
2014 se je en delavec upokojil. 



V preteklem šolskem letu smo nabavljali samo opremo, ki smo jo nujno rabili za nemoteno 
delo šole. 
 
V razpravi je ravnateljica pojasnila, da zelo dobro sodelujemo tudi z Zavodom za turizem 
Radovljica, ki ga vodi naša bivša sodelavka. Sodelujemo na festivalu čokolade, v okviru 
projektnih tednov obiščemo Šivčevo hišo. Dobro sodelujemo tudi z drugimi radovljiškimi 
organizacijami kot je na primer Čebelarski center Lesce. 
 
Člani sveta šole na poročilo niso imeli pripomb in so z dvigom rok sprejeli 
 
SKLEP: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta v šolskem letu 2013/14 se potrdi.  
 
K TOČKI 5 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 so člani sveta šole prejeli po elektronski pošti, 
ravnateljica pa ga je predstavila: 
 
LETNI DELOVNI NAČRT: 
V šolskem letu 2014/15 imamo v šoli 17 oddelkov in vzgojno skupino v dijaškem domu, kar 
je več kot v preteklem letu. 
Šolskega koledarja nismo spreminjali, dijaki imajo eno soboto delovno, zaključni letniki 
programa gastronomija in turizem pa dodatno soboto v marcu, ko  imajo poskusno poklicno 
maturo. 
Izobražujemo za programe: Gastronomija in turizem, Gastronomske in hotelske storitve ter 
nadaljevalni program Gastronomija. 
Še naprej bomo izvajali izredno izobraževanje. V program se lahko vključijo udeleženci 
izobraževanja, ki so uspešno zaključili osnovno šolo oz. program nižje poklicne šole. 
Pouk imamo organiziran v dopoldanskem času. Prva šolska ura se začne ob 8.00, pouk se 
večinoma zaključi ob 14.10. Predure dijaki nimajo. Praktični pouk je organiziran po skupinah, 
zato nekatere skupine pouk končajo kasneje.  
Dijaki imajo vsak dan toplo malico (10.25 – 10.55). 
Učitelji dežurajo po razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole.  
Dežurstvo dijakov na recepciji je organizirano tako, da vsak dan dežurata dva dijaka iz 1. 
oziroma 2. letnika. 
Dežurstvo dijakov v šolski kuhinji je organizirano tako, da vsak dan dežurata dva dijaka iz 3., 
4. in 5. letnika.  
V šolskem letu 2014/15 imamo ob začetku pouka 18 dijakov, ki jim je bila izdana odločba o 
usmeritvi in imajo dodeljeno dodatno strokovno pomoč in določene prilagoditve pri 
izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Za 3 dijake 1. letnika še čakamo odločbe, ki so 
že v pripravi na Zavodu za šolstvo RS.  
V dijaškem domu deluje ena nadnormativna vzgojna skupina z 32 dijaki in dijakinjami. 
Tako kot vsako šolsko leto bomo tudi v šolskem letu 2014/2015  spodbujali dijake k udeležbi 
na tekmovanjih.  
Na šoli že nekaj let razvijamo prostovoljno delo dijakov. V okviru te dejavnosti bomo 
organizirali prostovoljno delo v Domu dr. Janka Benedika in v OŠ Antona Janše.  
Gostinske šole iz Celja, Radencev, Zagorja, Radovljice in Ljubljane sodelujejo v konzorciju za 
izpeljavo projekta Erasmus+. Projekt traja dve leti, od 2014 do 2016. Sodeluje tudi turistično 
gostinska zbornica Slovenije. 



Ciljne skupine projekta so dijaki, učitelji praktičnega pouka in tujih jezikov ter mentorji v 
podjetjih. 
V šolskem letu 2014/2015 bodo prvi v projekt vključeni učitelji praktičnega pouka (december 
2014);  po dva dijaka iz vsake partnerske šole bosta šla na prakso februarja 2015 (Kanarski 
otoki) in julija 2015 (Španija); učitelji tujih jezikov aprila 2015 (Malta); mentorji junija 2015 
(Španija). 
Četrto leto bomo sodelovali v projektu ločevanja odpadkov. Projekt vodi in koordinira Sava 
tires iz Kranja.  
Vsi dijaki prvih letnikov bodo obiskali  Knjižnico A. T. Linharta v Radovljici. Projekt je 
namenjen spodbujanju bralne kulture med mladimi. 
Ker je v preteklih letih projekt promocije šole obrodil sadove, bomo z njim nadaljevali v 
novem šolskem letu. Organizirali bomo delavnice za učence osnovnih šol, pripravili med 
počitnicami tečaj kuhanja za učence, organizirali bomo informativni dan, obiskovali osnovne 
šole. 
V letošnjem šolskem letu so organizatorji Vrtiljaka poklicev dijaki in sodelavci Šolskega 
centra Kranj. Tudi mi se ga bomo udeležili z dvema delavnicama, ki so namenjene učencem 
osnovnih šol. 
S 1. 9. 2014 je na šoli skupno zaposlenih 41 delavcev; 32 strokovnih ter 9 tehnično-
administrativnih delavcev, vsi za nedoločen delovni čas. 
Ena naša učiteljica dopolnjujejo delovno obveznost na drugi šoli, dve učitelji, zaposleni na 
EGSŠ Radovljica pa dopolnjujeta delovno obveznost pri nas. 
Svet šole upravlja delo šole.  
Svet staršev šteje 18 članov. Vsak oddelek ima v svetu svojega predstavnika, izvolijo ga starši 
na 1. roditeljskem sestanku do 20. 9. Mandat sveta staršev je vezan na status dijaka. Poleg 
predstavnikov vsakega oddelka je v svetu staršev tudi predstavnik dijaškega doma. 
Ravnateljica šole je pedagoški in poslovodni organ šole. 
 
Na šoli so ustanovljene tudi komisije, ki jih potrdi svet šole: 

 Komisija za kakovost: 
Barbka Ambrožič 
Nataša Šetina 
Fehrudin Rizvanovid 
Rok Jezeršek 
Eva Tavčar 
Tomaž Šušteršič 
 

SKLEP: Komisija za kakovost v predlagani sestavi se potrdi. 
 

 Komisija za ugovore: 
Mateja Šparovec 
Gabrijela Jošt 
Irena Pungerčar 
dodatni član, ki ga določi ravnateljica 
 

SKLEP: Komisija za ugovore v predlagani sestavi se potrdi. 
 
 



 Komisija za varstvo pravic: 
Mateja Šparovec 
Gabrijela Jošt 
Irena Pungerčar 
 

SKLEP: Komisija za varstvo pravic v predlagani sestavi se potrdi. 
 

 Komisija za priznavanje neformalne izobrazbe: 
Janja Zdešar 
Mateja Šparovec 
Gabrijela Jošt 
 

SKLEP: Komisija za priznavanje neformalne izobrazbe v predlagani sestavi se potrdi. 
 

 Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja: 
Simon Malc 
Mateja Šparovec 
Vergelj Mojca 

 
SKLEP: Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja v predlagani 
sestavi se potrdi. 
 
Strokovni delavci so prisotni na vseh izobraževanjih, ki jih organizirajo strokovne institucije 
za lažjo in boljšo organizacijo pouka in zaključek izobraževanja (Državni izpitni center, Center 
za poklicno izobraževanje, Zavod za šolstvo). 
  
Sodelujemo na strokovnih srečanjih z gostinskimi in turističnimi šolami Slovenije, kjer 
usklajujemo letne delovne načrte, načrte ocenjevanja, zaključke izobraževanj. 
 
Prednostna vzdrževalna dela v šolskem letu 2014/15 so: sanacija dvorišča dijaškega doma, 
sanacija kotlovnice šole, popravilo stopnišča pred šolo, nabava novih računalnikov in 
oprema vseh učilnic s projektorji in računalniki. 
Govorilne ure so organizirane vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri. Na govorilnih urah so 
prisotni vsi učitelji. Razpored govorilnih ur je objavljen na oglasni deski šole. Poleg tega ima 
vsak učitelj govorilno uro v dopoldanskem času. 
Razredniki so poleg uvodnega roditeljskega sestanka  dolžni sklicati v šolskem letu še 
najmanj enega, in sicer po prvem ocenjevalnem obdobju. Če je problematika v razredu 
pereča, pa več. O vsakem roditeljskem sestanku se piše zapisnik v dnevnik oddelka. 
 
Tudi v šolskem letu 2014/2015 bomo intenzivno sodelovali z ožjim in širšim okoljem. 
Šola se bo povezovala z vsemi strokovnimi institucijami s področja srednjega šolstva in 
ostala odprta za vse, ki bodo imeli interes z njo sodelovati in jo bogatiti. 
 
V razpravi je ravnateljica povedala, da so na sestanku sveta staršev starši izrazili željo, da bi 
položnice plačevali preko trajnika. Po pojasnilu računovodkinje starši to možnost imajo in 
bodo preko dijakov o tem tudi obveščeni. Ni pa možno plačevati šolskih položnic brez 
provizije. 



 

Člani sveta šole na letni delovni načrt niso imeli pripomb in so ga z dvigom rok potrdili in 
sprejeli 
 
SKLEP: Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 se potrdi.  
 
K TOČKI 6 
 
A) Ravnateljica je povedala, da se vsako leto v učbeniški sklad nabere nekaj denarja, ki je 
namenjen nakupu novih učbenikov. Ker pa rabljenih, a še uporabnih učbenikov ne 
zavržemo, nekaj denarja ostane. Na podlagi sedmega člena Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov je ravnateljica predlagala, da se 10%  vseh sredstev sklada v šolskem letu 
porabi za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov. 
Člani sveta šole so se strinjali in sprejeli  
 
SKLEP: 10%  vseh sredstev sklada v šolskem letu se lahko porabi za nabavo drugih učnih 
gradiv in pripomočkov. 
 
B) Na šoli deluje komisija za kakovost, ki spremlja delo aktivov na šoli, vpis dijakov, 
uspešnost dijakov ter realizacijo pouka. Komisija je sestavila Poročilo za šolsko leto 2013/14, 
ki so ga člani sveta šole prejeli na seji. Komisija je ugotovila, da je potrebno izboljšati 
realizacijo pouka ter uspeh dijakov.  
Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani šole. 
Člani sveta šole na poročilo niso imeli pripomb in so sprejeli  
 
SKLEP: Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2013/14 se potrdi.  
 
C) Člani sveta šole so pohvalili tudi naše bivše dijake, ki so zelo uspešni v svoji stroki tako v 
republiškem kot tudi v svetovnem merilu. 
Dijak naše šole je tudi član kuharske reprezentance Slovenije. 
 
D) Potrebno bo urediti šolsko spletno stran, saj javlja, da je na njej virus. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      mag. Ivan Damjan Mašič    


