
 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, 11. 10. 2013 

ZAPISNIK 
 

osme seje sveta šole, ki je bila v četrtek, 10. 10. 2013 ob 18.30 v Srednji gostinski in turistični 

šoli Radovljica. 

PRISOTNI:  

Člani: Marjan Bohinc, Ivan Damjan Mašič, Vidic Nataša, Joţe Sovič, Zdenka Kersnik, Matjaţ 

Škaper, Elvisa Halačević, Lea Novak, Jan Čejvanovič,  ravnateljica Marjana Potočnik 

ODSOTNI: 

Marija Dolenc, Ana Dvoršak, Tomaţ Vilfan, Tomaţ Šušteršič 

 

Predsednik sveta je ugotovil, da je svet šole sklepčen in lahko prične z delom. 

Dnevni red so člani sveta šole dobili skupaj z vabilom. Nanj ni bilo pripomb in tako je bil 

dnevni red potrjen. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta SGTŠ Radovljica,  

2. Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov pete, šeste in sedme korespondenčne seje 

sveta šole, 

3. Potrditev spremembe Finančnega načrta za leto 2013, 

4. Pregled in potrditev Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za leta 2012/13, 

5. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za leto 2013/14, 

6. Razno. 

 

K TOČKI 1 

Zapisnik so vsi člani sveta šole dobili po pošti in ga prebrali. Nanj ni bilo pripomb ali 

komentarjev, zato je bil sprejet  

 

SKLEP: Zapisnik 4.  seje sveta šole, se potrdi. 

 

K TOČKI 2 

 

Predsednik sveta šole prebral zapisnike in sklepe pete, šeste in sedme seje sveta šole. Vse 

naštete seje so bile korespondenčne, člani sveta šole pa na zapisnike in njihove sklepe niso 

imeli pripomb, zato so sprejeli naslednje sklepe: 

SKLEP 1:  

Člani sveta šole potrjujejo zapisnik in sklepa pete seje sveta šole, ki se glasita:  

1. Svet šole potrjuje Finančni načrt za leto 2013. 

2. Svet šole potrjuje Poročilo o poslovanju šolskega sklada v letu 2012.  

 

 



SKLEP 2: 

Člani sveta šole potrjujejo zapisnik in sklep šeste seje sveta šole, ki se glasi:  

Svet šole potrjuje Polletno finančno poročilo za leto 2013. 

 

SKLEP 3: 

Člani sveta šole potrjujejo zapisnik in sklep sedme seje sveta šole, ki se glasi: 

Svet šole SGTŠ Radovljica soglaša z ugotavljanjem presežnih delavcev-odpoved 

pogodbe iz poslovnega razloga na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica.  

 

K TOČKI 3 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta šole dobili po elektronski pošti. 

Ravnateljica je podala razloge za spremembo finančnega načrta za leto 2013. 

Šola je za svojo dejavnost financirana od Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport glede 

na število dijakov na šoli. Postavljena je cena na dijaka in vsakič, ko ministrstvo spremeni 

ceno na dijaka (navzdol), mora šola spremeniti finančni načrt.   

Glede na spremenjen finančni načrt kaţe, da bomo poslovali z izgubo, za pokritje le-te pa 

bomo črpali zaloge iz preteklih let. 

Ţe več let poskušamo varčevati na vseh področjih. Delavce, ki se upokojijo ali ki so preseţki 

nadomestimo z obstoječimi delavci in ne zaposlujemo novih. V avgustu smo ugotavljali 

preseţne delavce in učiteljica nemškega jezika je dobila odpoved iz poslovnih razlogov. Na 

šoli sta bili zaposleni dve učiteljici nemškega jezika, ur nemščine pa je ţe nekaj let samo za 

eno, zato smo zaposlitev druge učiteljice reševali z dopolnjevanjem učne obveznosti na 

sosednji Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica ter za opravljanjem del vzgojiteljice v 

Dijaškem domu Bled. V Dijaškem domu je letos samo ena vzgojna skupina s sistemiziranim 

delovnim mestom enega vzgojitelja, zato je drugi vzgojitelj postal višek. Ker pa en vzgojitelj 

ne more pokriti vsega dela v Dijaškem domu, smo vrzel zapolnili tako, da učitelji v 

popoldanskem času deţurajo in tako nadomeščajo odsotnost med počitnicami. 

V letu 2014 se bo upokojil še en delavec in tudi namesto njega ne bomo zaposlili novega 

delavca, ampak se bo delo razdelilo med ostale ţe zaposlene delavce.  

 

Člani sveta šole so sprejeli  

 

SKLEP:  Spremembe Finančnega načrta za leto 2013 se potrdijo. 

 

K TOČKI 4 

Člani sveta šole so po elektronski pošti prejeli Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 

za šolsko leto 2012/13, ravnateljica pa ga je na kratko predstavila.  

 

 

POROČILO 

Na začetku šolskega leta smo na šoli imeli 410 dijakov. Na šoli je bilo 16 oddelkov ter dve 

vzgojni skupini v dijaškem domu. 

Ob koncu šolskega leta je bil uspeh 85 %, kar je bilo nekoliko slabše kot leto poprej.  

V šolskem letu 2012/13 smo izvajali tudi dodatno strokovno pomoč za dijake,  ki imajo 

odločbe o usmeritvi in individualiziran načrt izobraţevanja. 

Nekaj dijakov na šoli je imelo status športnika, nekaj pa status dijaka z večjimi 

obremenitvami. S pedagoško pogodbo je bilo vpisanih 31 dijakov. 

Ob koncu šolskega leta so dijaki opravljali zaključni izpit oziroma poklicno maturo .  



Uspešnim dijakom so bile izrečene pohvale in podeljene knjiţne nagrade. Dijaki, ki so s 

svojim delom in prizadevnostjo pokazali dobre rezultate in krepili ugled šole tudi v širši 

javnosti, smo tudi v šolskem letu 2012/13 peljali na celodnevni nagradni izlet. Precej dijakov 

je bilo ob zaključku šolskega leta odličnih. 

V šolskem letu 2012/13 smo izvajali subvencionirano malico v skladu z določili Zakona o 

šolski prehrani. Na  malico je bilo v začetku šolskega leta prijavljenih le 179 dijakov (44%), 

saj je bila zaradi varčevanja malica zastonj le za dijake, katerih druţinski mesečni dohodek ne 

presega 42% od neto povprečne plače v RS, ostali pa so plačevali celotno ceno. Od januarja 

2013 je bila ponovno popravljena zakonodaja, ki je spet uvedla 3 razrede subvencij, zato se je 

v drugi polovici šolskega leta 2012/2013 spet več dijakov prijavilo na šolsko malico. (okoli 

230). 

Večina dijakov naše šole je bilo vozačev, saj je le 12 dijakov prihajalo v šolo peš. 

Tudi v lanskem šolskem letu smo izvajali izobraţevanje odraslih. 

Realizacija pouka je bila 98,81 %, kar je bolje kot v preteklem šolskem letu.  Povprečni 

splošni učni uspeh je bil 3,13, kar je podobno kot v preteklih letih. 

Ekskurzije smo realizirali po letnem delovnem načrtu. 

Praktično usposabljanje z delom je bilo izvedeno po planu. 

Zelo dejavna je bila dijaška skupnost, dijaki pa so se udeleţili tekmovanj na različnih 

področjih, kjer so dosegli vidne rezultate.  

Precej smo sodelovali z okoljem. 

Udeleţili smo se tekmovanj iz matematike, jezikov, stroke - v Čateţu je potekal 58. GTZ, kjer 

smo se udeleţili tekmovanja iz turizma, kuharstva in streţbe, tekmovanja iz mešanja pijač na 

Bledu, tekmovanje iz kuharstva v Celovcu na sejmu GAST. 

V okviru programa mobilnosti je skupina dijakov naše šole delovno usposabljanje opravljala v 

Španiji v hotelu Kempinski, v septembru pa sta dijakinji smeri turizem opravljali delovno 

prakso na Malti.  

Velik poudarek smo posvetili promociji šole. Na šolo smo povabili učence zaključnih 

razredov osnovnih šol in zanje pripravili delavnice. Obiskovali smo osnovne  šole in se jim 

predstavili.  

Dva delavca sta se upokojila. 

Delavci so se dodatno izobraţevali in usposabljali po svojih ţeljah.  

Komisija za ugovore se je sestala dvakrat in uspešno rešila pritoţbe dijakov in njihovih 

staršev. 

Za investicijska in vzdrţevalna dela ministrstvo ni namenilo nobenih sredstev in vse stroške v 

zvezi z vzdrţevanjem mora šola financirati sama.  

Z okoljem smo sodelovali na mnogih področjih. V Radovljici sodelujemo pri vseh 

pomembnih dogodkih. Sodelovali smo na Festivalu čokolade v Radovljici ter aktivno 

sodelujemo s čebelarji. Sodelovanje šole iz leta v leto povečujemo in izboljšujemo. 

 

V razpravi je tekla beseda o šolski malici. Nekateri dijaki še vedno čakajo na odločbe o 

subvenciji, zato na malico niso prijavljeni in raje sproti kupujejo sendviče. Kadar imajo dijaki 

pripombe glede malice jih rešujemo sproti, dejstvo pa je, da se bo vedno našel kdo, ki mu 

malica ne bo všeč. Dijaki imajo v šoli toplo malico in lahko izbirajo med tremi jedilniki. V 

menzo hodijo na malico in kosilo tudi učitelji in hrano zelo pohvalijo. 

Zadnje čase ugotavljamo, da dijaki precej bolj redno hodijo na malico, da več pojedo in je tudi 

manj ostankov. 

Dobro bi bilo, da bi dijak, ki se glede malice pritoţuje tudi sam šel v kuhinjo kuhat, da bi 

videl kako delo poteka in kako zgleda kuhati za toliko ljudi. 

 



Člani sveta šole na Poročilo niso imeli pripomb in so ga z dvigom rok potrdili in sprejeli  

SKLEP: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2012/13 se 

potrdi.  

 

K TOČKI 5 

LETNI DELOVNI NAČRT: 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 so člani sveta šole prejeli po elektronski pošti, 

ravnateljica pa  jim ga je predstavila. 

 

Šolsko leto 2013/14 začenjamo s 16 oddelki, v Dijaškem domu imamo eno vzgojno skupino. 

Iz Dijaškega doma se je konec septembra ena dijakinja izpisala, ker ni imela plačanih 

obveznosti še za lansko leto. 

Zadovoljni smo z vpisom  v prve letnike, saj  imamo polne oddelke. 

Zaposlenih imamo manj delavcev, saj smo ob koncu prejšnjega šolskega leta ugotavljali 

viške. 

Izobraţevanje ob delu poteka za vse programe, kot pri rednem izobraţevanju.  

Vsi predmetniki so predstavljeni v Letnem delovnem načrtu, načrti ocenjevanja znanja, urniki, 

programi strokovnih aktivov, plan praktičnega usposabljanja, učna obveznost učiteljev ter 

plan dela v Dijaškem domu Bled pa so priloge. Letni delovni načrt, Poročilo, načrti 

ocenjevanja znanja, urniki, šolski koledar ter šolska pravila  bodo objavljeni tudi na šolski 

spletni strani. 

Ekskurzije in tabori ostajajo tisti ki so navedi v Letnem delovnem načrtu.  

Določeni so izpitni roki, konference, roditeljski sestanki in govorilne ure, termini praktičnega 

usposabljanja.  

Tekmovanja so enaka kot v lanskem šolskem letu. Dijaki so ţe tekmovali na Gostinsko 

turističnem zboru v Podčetrtku. Pripravlja se tekmovanje  med gostinskimi šolami v Sloveniji, 

katerega se bomo tudi udeleţili. V letošnjem letu je veliko zanimanje dijakov za udeleţbo na 

ljubljanskem maratonu. V torek, 22. 10. 2013 bo na naši šoli potekala prireditev Vrtiljak 

poklicev, kjer se bodo predstavile srednje strokovne in poklicne šole Gorenjske. 

Še naprej bomo sodelovali v projektih. Sodelovali bomo v projektih Pozorni na okolje, 

Rastem s knjigo, projekt Mobilnosti in ostalih. Udeleţili se bomo Slanikove pojedine v 

Ljubljani na pepelnično sredo. Lani je skupina naših dijakov na tej prireditvi osvojila zlato 

medaljo. 

Precej dijakov je v septembru ţe sodelovalo na Eurobasketu, kar je za šolo dobra promocija in 

za dijake dobra izkušnja.  

Sava hoteli Bled so razpisali pet štipendij za naše dijake, kar kaţe na dobro sodelovanje. 

Pedagoške konference bodo predvidoma vsak prvi četrtek v mesecu, prav tako popoldanske 

govorilne ure.  

Sodelovali bomo z okoljem in osnovnimi šolami.  

 

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 2013 / 14 se potrdi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na šoli imamo več komisij, ki so navede v Letnem delovnem načrtu in s potrditvijo le-tega se 

potrdijo tudi komisije:  

 

 Komisija za kakovost v sestavi: 

Barbka Ambroţič 

Nataša Šetina 

Fehrudin Rizvanović 

Rok Jezeršek 

Eva Tavčar 

Šušteršič Tomaţ 

 

 

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 

Marjan Bohinc, 

Mateja Šparovec, 

Gabrijela Jošt. 

 

 

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

 

 Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja 

Simon Luskovec, 

Mateja Šparovec, 

Marjan Bohinc. 

 

 



SKLEP: Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja v 

predlagani sestavi se potrdi. 

 

 

 

K TOČKI 6 

A) Na šoli imamo komisijo za kakovost, ki preverja delo na posameznih področjih. Pregledali 

so delo aktivov za preteklo šolsko leto, Poročilo o delu Dijaškega doma na Bledu za leto 

2012/13, Poročilo o praktičnem usposabljanju z delom, Poročilo o udeleţbi v projektu 

Leonardo da Vinci, Poročilo o uvedbi elektronskega zbiranja in obdelava podatkov s pomočjo 

programa »eAsistent«,  primerjali obseg vpisa po šolskih letih, uspešnost dijakov po šolskih 

letih ter realizacijo pouka po šolskih letih. 

Aktivi so bili zelo aktivni in so sodelovali na veliko dogodkih in prireditvah.  

V Dijaškem domu so izvedli precej aktivnosti za dijake: interesne dejavnosti s področja 

športa, ustvarjalne delavnice, domske prireditve, pomoč pri učenju, soorganizacija Domijade. 

Aktivno so sodelovali z okoljem in lokalno skupnostjo, v poletnih mesecih pa oddajali 

prostore v turistične namene. 

Praktično usposabljanje z delom je bilo v celoti realizirano po planu.   

Avgusta 2013 je pet dijakov opravljalo delovno prakso v Španiji, dve dijakinji pa konec 

septembra odhajata na opravljanje tritedenske prakse na Malto. 

Elektronsko vodenje dnevnika in redovalnice ima precej prednosti. Sproti se vodi statistika, 

vodi se realizacija pouka, evidence dijakov in njihovih staršev, učitelj lahko staršem hitro 

pošlje informacije o dijaku. 

Komisija je primerjala obseg vpisa na našo šolo od leta 1999/2000, ko smo na šolo vpisovali 

po osem (2001/2002 tudi 9) oddelkov, do 2012/2013 ko smo vpisali štiri oddelke. 

Primerjava uspešnosti dijakov po šolskih letih je pokazala, da je največja moţna pričakovana 

uspešnost nekje med 85% do 90%.  

Realizacija pouka  je precej visoka. 

Poročilo komisije bo objavljeno na internetni strani šole. 

 

Na poročilo člani sveta šole niso imeli pripomb in so sprejeli  

 

SKLEP: Svet šole se je seznanil s Poročilom komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13 

in ga potrdil. 

 

B) Član sveta šole, predstavnik ministrstva, je na šolo naslovil pismo, v katerem opozarja, da 

še ni dobil izplačanih sejnin in povračil drugih stroškov za udeleţbo na sejah sveta šole.  

Ravnateljica je za pojasnilo glede izplačevanja sejnin in povračila drugih stroškov zaprosila 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, a do te seje še ni dobila odgovora. Ko bo 

pojasnilo prispelo, bo posredovano članom sveta šole. 

 

C) Šolska knjiţničarka je na svet šole naslovila prošnjo za soglasje, da šola lahko do 10% 

vseh sredstev učbeniškega sklada v posameznem šolskem letu porabi tudi za nakup drugih 

učnih gradiv in pripomočkov, kot dovoljuje tudi 7. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov. 

 

Člani sveta šole niso imeli pripomb in so sprejeli  

 

SKLEP: 



Svet šole soglaša, da šola lahko največ 10% vseh sredstev učbeniškega sklada v 

posameznem šolskem letu porabi tudi za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov. 

 

Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 

Janja Zdešar                                                                                      Marjan Bohinc    


