
 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, 29. 6. 2012 

ZAPISNIK 
 
prve seje sveta šole, ki je bila v četrtek, 28. 6. 2012 ob 17.00 v Srednji gostinski in turistični 
šoli Radovljica. 
PRISOTNI : 
Marjan Bohinc, Ivan Damjan Mašič, Nataša Vidic, Zdenka Kersnik, Klavdija Bijelić, Matjaž 
Škaper, Edina Murko, Elvisa Halačević 
ravnateljica Marjana Potočnik 
ODSOTNI: 
Brita Sodja, Jože Sovič, Marija Dolenc 
 
 
Uvodno sejo sveta šole je sklicala ravnateljica. Prebrala je poročilo o izidu volitev 
predstavnikov staršev, delavcev in dijakov, ki so potekale 25. 5. 2012. Občinski svet občine 
Radovljica je imenoval predstavnico lokalne skupnosti, ki je bila prisotna na seji, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa smo zaprosili za imenovanje dveh njihovih 
predstavnikov, a odgovora še nismo prejeli, zato smo sklicali sejo brez njiju.  
Svet se lahko konstituira, če je prisotnih več kot polovica članov in ravnateljica je ugotovila, 
da je ta pogoj izpolnjen. 
V skladu poslovnikom je sejo nadaljeval najstarejši član sveta, to je gospod Marjan Bohinc.  
 
Dnevni red seje so člani sveta šole prejeli skupaj z vabilom, po predlogu g. Bohinca pa je bila 
potrjena sprememba dnevnega reda: tretja točka postane prva. Tako se dnevni red glasi: 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Sprejem Poslovnika o delu Sveta Srednje gostinske in turistične šole Radovljica, 
2. Konstituiranje sveta šole, 
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta šole, 
4. Seznanitev z ugotavljanjem presežnih delavcev, 
5. Razno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



K TOČKI 1 
Prisotni člani so na seji prejeli Poslovnik o delu Sveta SGTŠ Radovljica. 
Člani sveta šole na Poslovnik niso imeli pripomb in tako sprejeli  
 
SKLEP: Poslovnik o delu sveta Srednje gostinske in turistične šole Radovljica se sprejme. 

 
Po seji bo novi predsednik sveta te poslovnike tudi podpisal. 
 
K TOČKI 2 
G. Bohinc je predstavil člane sveta šole, ki ga sestavljajo: 
 predstavniki delavcev: 

1. Marjan Bohinc 
2. Ivan Damjan Mašič 
3. Nataša Vidic 
4. Zdenka Kersnik 
5. Jože Sovič 

 
predstavniki staršev: 

1. Brita Sodja 
2. Edina Murko 
3. Matjaž Škaper 

 
predstavniki dijakov: 

1. Klavdija Bijelić 
2. Marija Dolenc 

 
predstavniki ustanovitelja: 

1. 
2. 
 
Predstavnika ustanovitelja bosta imenovana naknadno. 
 
Svet Srednje gostinska in turistične šole Radovljica je konstituiran za mandat od 1. 7. 2012 
do 30. 6. 2016. 
 
K TOČKI 3 
V skladu z 9. členom Poslovnika naj bi bil predsednik sveta delavec zavoda, njegov 
namestnik pa predstavnik ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti. Člani sveta šole so za 
predsednika izvolili gospoda Marjana Bohinca, za njegovo namestnico pa gospo Elviso 
Halačević, predstavnico lokalne skupnosti in tako sprejeli 
 
SKLEP:  Predsednik Sveta Srednje  gostinske in turistične šole Radovljica je gospod Marjan 

Bohinc, njegova namestnica je gospa Elvisa Halačević. 

 
Ravnateljica je namestnici predsednika pojasnila njene naloge. 
 
 



K TOČKI 4 
Ravnateljica je že na zadnji seji prejšnjega sveta šole ugotovila, da bo na šoli potrebno 
ugotavljati viške in vse kaže, da bo res tako. To bomo storili še pred dopustom, lahko pa se 
postopek ugotavljanja viškov tudi ustavi, če se izkaže, da delavec lahko svojo delovno 
obveznost dopolnjuje na drugi šoli. Vse kaže, da bodo viški sledeči: 

• Športna vzgoja – zaposleni so trije učitelji, šolskih ur pouka je za dva učitelja. Že v 
šolskem letu 2011/2012 je en delavec dopolnjeval svojo obveznost na Srednji šoli 
Jesenice. 

• Nemščina – zaposleni sta dve učiteljici, šolskih ur pouka je za eno učiteljico. Že v 
šolskem letu 2011/2012 je ena učiteljica dopolnjevala delovne obveznost v Dijaškem 
domu Bled in na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. 

• Vodja praktičnega usposabljanja z delom bo 50% višek.  

• Delež tajnice je 80%, zato bo v novem šolskem letu delovno obveznost dopolnjevala 
s poučevanjem angleščine. 

• Delež vzdrževalca učne tehnologije je 75%, ostalo je višek. 

• Polovica učitelja družboslovja-odvisno sicer od tega, koliko dijakov drugih letnikov se 
bo odločilo za smer turizem ter kakšno bo stanje po popravnih izpitih. 

 
O ugotavljanju viškov je potrebno obvestiti svet šole, sindikat, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport ter delavce. Delavci prinesejo dokazila, na podlagi katerih ugotavlja 
viške.   
Če delavcu, ki naj bi bil višek šola ponudi nadomestno zaposlitev, mora v roku 15 dni 
sporočiti, če ponujeno zaposlitev sprejme. Če je ne sprejme, lahko dobi odpoved delovnega 
razmerja. V primeru, da je delavec 100% višek je dolžina odpovednega roka odvisna od 
delavčeve delovne dobe. 
 
K TOČKI 5 
Ravnateljica je svetu šole predložila v obravnavo vlogo staršev dijaka 1.bGT razreda.  
Ko je kazalo, da bo dijak imel tri popravne izpite je mama prosila, da bi izpite opravljal 
predčasno, ker grejo v času izpitnih rokov na morje. Izkazalo se je, da bo dijak negativen pri 
petih predmetih, zato sta starša še pred prejetjem Obvestila o uspehu napisala prošnjo, ki jo  
je ravnateljica članom sveta šole v celoti prebrala, v kateri prosita, da se njunemu sinu dovoli 
opravljati več kot tri popravne izpite, ker ima status športnika in je zaradi športa zelo 
obremenjen in zato v šoli ni bil uspešen. Po prejemu te prošnje je ravnateljica pregledala 
redovalnico in ugotovila, da je dijak pri petih predmetih ocenjen negativno, pri nekaterih čez 
celo leto, drugje delno.  
Sklican je bil sestanek Programskega učiteljskega zbora, kjer so ugotovili, da je dijak pri petih 
predmetih negativno ocenjen, od pouka je opravičeno izostal 78 ur, neopravičeno pa 42 ur. 
Učitelji so povedali, da bi bil lahko še kje negativno ocenjen, če mu ne bi v nedogled dajali 
možnosti za popravo negativnih ocen. Ravnateljica je presodila, da bi bil lahko bolj uspešen v 
šoli, saj zaradi športa ni bil veliko odsoten od pouka.   
Na podlagi pridobljenih informacij ter v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih 
šolah in Šolskimi pravili ocenjevanja znanja,  je ravnateljica sprejela sklep, da se  prošnji ne 
ugodi in da ne more opravljati petih popravnih izpitov. V odgovoru je navedla tudi razloge za 
svojo odločitev. 
Po tem je prišla mama dijaka ponovno na razgovor k ravnateljici in povedala, da se bo 
pritožila. Poslala je ugovor na sklep in ravnateljica ga je prebrala članom sveta šole.  



Člani sveta šole so ugotovili, da je ravnateljica ravnala v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju 
znanja v srednjih šolah in Šolskimi pravili ocenjevanja znanja in upravičeno sprejela sklep, da 
dijak ne more opravljati petih popravnih izpitov. Zato je svet šole sprejel 
 
SKLEP: Svet Srednje gostinske in turistične šole je preveril postopek ravnateljice in 

ugotovil, da je bil postopek izpeljan v skladu z zakonodajo in da je odločitev ravnateljice 

dokončna. 

 
 
 
Ker nihče od članov sveta ni imel vprašanj in pripomb je predsednik sejo zaključil. 
 
Pred odhodom je predsednik sveta prisotnim članom podpisal njihove izvode Poslovnika o 
delu sveta Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      Marjan Bohinc    


