
 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, 6. 3. 2012 

ZAPISNIK 
 
tretje seje sveta šole, ki je bila v torek, 5. 3. 2013 ob 17.00 v Srednji gostinski in turistični šoli 
Radovljica. 
PRISOTNI : 
Marjan Bohinc, Ivan Damjan Mašič, Nataša Vidic, Zdenka Kersnik, Klavdija Bijelid, Jože Sovič, 
Elvisa Halačevid, Lea Novak, Jan Čejvanovič, ravnateljica Marjana Potočnik, 
računovodkinja Tjaša Zupan 
ODSOTNI: 
Matjaž Škaper, Brita Sodja, Marija Dolenc, Edina Murko 
 
Predsednik sveta je ugotovil, da je svet šole sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Dnevni red seje so člani sveta šole prejeli skupaj z vabilom, nanj ni bilo pripomb. 
Člani sveta šole so sprejeli  
 
SKLEP: 
Dnevni red se potrdi.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta SGTŠ Radovljica,  
2. Pregled, obravnava in potrditev Finančnega poročila za leto 2012, 
3. Potrditev cenikov: 

 za oskrbnino v Dijaškem domu Bled v letu 2013, 

 za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2013/14, 

 za oddajo oziroma najem šolskih prostorov v letu 2013, 

 za izposojo oziroma najem gostinske opreme, 
4. Razno. 

 
 
K TOČKI 1 

Predsednik sveta šole je prebral sklepe  zapisnika 2. seje, katerega  so člani prejeli po 
pošti  in nanj ni bilo pripomb, zato je svet šole sprejel  

 
SKLEP: Zapisnik 2.  seje sveta šole, se potrdi. 
 
 

 



K TOČKI 2 
Poslovno poročilo so člani sveta šole prejeli po elektronski oziroma navadni pošti. 
Ravnateljica je povedala, da vsako leto šola mora pripraviti in svet šole potrditi Poslovno 
poročilo. Ker se poročilo dela za tekoče leto, v bistvu zajema dve šolski leti in sicer konec 
šolskega leta 2011/12 in začetek šolskega leta 2012/13. V šolskem letu 2012/13 imamo 
nekoliko večje število dijakov, ker se je v prve letnike vpisalo več učencev osnovnih šol in 
imamo tri od štirih oddelkov nadnormativne. 
V Dijaškem domu smo v šolskem letu 2011/12 imeli dve vzgojni skupini, v šolskem letu 
2012/13 pa eno nadnormativno. 
Šola je financirana po metodologiji MoFAS, kar pomeni, da denar dobivamo po pogodbi 
glede na število dijakov. Za izvajanje vzgojne dejavnosti v Dijaškem domu smo bili  
do 31. 12. 2012  financirani glede na število vzgojnih skupin. Od 1. 1. 2013 dalje pa prav tako 
glede na število dijakov, ki bivajo v Dijaškem domu. 
Da bi finančno uspešno zaključili leto, bi morali imeti po 6 oddelkov, v katerih je 26 dijakov. 
Ker imamo dijakov le 410 je z denarjem, ki ga dobimo z ministrstva težko pokriti vse stroške. 
Zato smo se že v lanskem letu lotili varčevanja na več področjih:  
- Ob koncu šolskega leta 2011/12 smo morali ugotavljati presežne delavce iz poslovnih 
razlogov: učitelj športne vzgoje v celoti, organizator delovne prakse višek za 40%, 
vzdrževalec učne tehnologije višek za 20%.  
- Prav tako smo zmanjšali porabo plina, vode, elektrike. 
- Oktobra 2012 sta se dva delavca upokojila, namesto njiju pa nismo na novo zaposlovali, 
temveč smo izvedli notranje prerazporeditve.  
- Ukvarjamo se tudi s tržno dejavnostjo, oddajamo šolske prostore in organiziramo 
izobraževanje odraslih, s čimer dobimo nekaj denarja za pokritje stroškov.  
- V lanskem letu nismo nabavljali veliko opreme. Učilnice smo opremili z računalniki, ker smo 
prešli na elektronski dnevnik in redovalnico, za te potrebe pa smo uporabili tudi nekaj starih, 
predelanih računalnikov. Zaradi varčevanja v lanskem letu tudi nismo belili šole. 
 
Računovodsko poročilo je podrobneje pojasnila računovodkinja. 
Zajema bilanco stanja in izkaz prihodkov ter odhodkov ter priloge.  
V bilanci stanja so izkazana sredstva in obveznosti.  
Na podlagi sklepa popisne komisije smo odpisali okvarjeno, zastarelo in neuporabno opremo 
in drobni inventar v skupni nabavni vrednosti 62.254,20 €. To so pomivalni stroj, tiskalnik, 
računalnik, drobni inventar, zastareli in izgubljeni učbeniki. Vsa odpisana oprema je bila v 
celoti amortizirana, zato je sedanja vrednost 0,00 evrov. 
Nabavno vrednost sredstev, pridobljenih v letu 2012 je v višini 5% financiralo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ostale stroške nabave in investicij pa smo financirali 
iz razporejenega presežka preteklih let. 
Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo predvsem terjatve do športnih klubov ter do 
fizičnih oseb. V letu 2012 je bilo z vsemi klubi dogovorjeno, da naredijo sanacijske načrte za 
poplačilo dolga. Vložili smo tudi izvršbe za odprte terjatve do fizičnih oseb, poleg tega smo v 
letu 2012 odpisali terjatve v višini 527,56 evrov. 
Konec leta je bilo v kuhinji nekaj zalog živil, potrošnega in čistilnega materiala. 
 
Šola je zavezanec za plačilo davka od dobička za del prihodkov, ustvarjenih s pridobitno 
dejavnostjo, vendar v  letu 2012 šola nima obveznosti za plačilo tega davka, saj smo 



uveljavljali olajšave za zaposlovanje invalidov in olajšave za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.  
Dosežen poslovni izid v letu 2012 znaša 6.046,84 evrov in je za 2.716,25 evrov manjši od 
doseženega v preteklem letu. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 1.965,90 
evrov, iz naslova tržne dejavnosti pa 4.080,94 evre. 
 
Predlaga se, da se presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 50% razporedi 
za pokrivanje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja, 50% pa v soglasju z 
ustanoviteljem za povečano delovno uspešnost zaposlenih. Presežek iz naslova delovanja 
javne službe pa se v celoti prerazporedi za pokrivanje tekočega in investicijskega 
vzdrževanja. 
 
Računovodkinja je predstavila  obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2012« iz katerega je 
razvidno, da je bilo v letu 2012 izplačanih akontacij za delovno uspešnost v višini 1.979,00 
evrov in znaša razlika med dovoljenim in izplačanim  akontativnim obsegom sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.051,00 evrov. 
 
V razpravi so člani sveta šole govorili o terjatvah šole do pravnih in fizičnih oseb. Največ 
terjatev ima šola do klubov, ki imajo najeto športno dvorano, najemnine pa ne plačujejo. 
Gre za klube radovljiške občine: rokometni klub, košarkarski klub, Odbojkarski klub Kropa. 
Čeprav klubi ne plačujejo svojih obveznosti jim šola ne more zapreti vrat, saj je delni lastnik 
športne dvorane občina, le-ta pa vztraja na tem, da klubi trenirajo pri nas. Za odbojkarski 
klub Kropa smo vložili izvršbo. Po posredovanju župana občine Radovljica so plačali 4.000,00 
evrov, šola pa je umaknila izvršbo. Od takrat dalje pa spet ne plačujejo nič. Edino rokometni 
klub plačuje tekoče obveznosti in po dogovoru odplačuje dolg iz preteklih let. 
Včasih je občina denar, namenjen plačevanju najemnine nakazovala direktno šoli. Odkar pa 
denar nakazuje klubom, so se pojavile težave z neplačevanjem, ker očitno denar porabijo v 
druge namene. V pogodbah s klubi imamo zapisano, da v primeru odpovedi treninga klub za 
tisti čas za dvorano ne plača nič. V bodoče bo potrebno v pogodbe zapisati, da se jim 
zaračuna rezervacija dvorane tudi v primeru, da v dogovorjenem terminu klub ne bo imel 
treningov. 
Za upravljanje s športno dvorano imamo ustanovljen odbor, v katerem so po en predstavnik 
občine, ministrstva in šole. Radovljiški župan je obljubil, da bo prišel na sestanek, ki bo v 
marcu da se bodo dogovorili , kako bi lahko občina pomagala klubom poravnati dolgove in 
tekoče obveznosti, čeprav se tudi občini sredstva krčijo. Lahko da bo predstavnica 
ministrstva na tem sestanku kaj vplivala na župana. 
Športno dvorano ne oddajamo samo omenjenim klubom, temveč tudi drugim uporabnikom-
nogometni klub (pozimi), mažoretke, Osnovna šola ima v njej valeto, gostili smo Perpetum 
Jazzile in podobno. Čeprav imajo pri najemu dvorane prednost radovljiški klubi pa bo 
potrebno poskrbeti, da bo v bodoče športna dvorana čim bolj zasedena tudi z ostalimi 
uporabniki.  
Terjatve do fizičnih oseb predstavljajo neplačane obveznosti naših dijakov, neplačane 
šolnine ter neplačevanje oskrbnin v dijaškem domu.  Največji problem predstavlja 
neplačevanje oskrbnin v dijaškem domu. Dva dijaka smo zaradi nastalega dolga izključili iz 
dijaškega doma in vložili izvršbo. Vendar izvršbe stojijo, saj starši nimajo izkazanega 



premoženja, izogibajo pa se tudi udeležbe na sodišču. En od teh dveh dijakov stanuje v 
privatni namestitvi, kjer očitno lahko plačuje najemnino. 
 
Običajno je bilo v tem času potrebno narediti tudi Finančni načrt za novo leto, letos pa se je 
to nekoliko zamaknilo. Od ministrstva vsak mesec sproti dobivamo anekse k pogodbi o 
financiranju. Aprila naj bi bile pripravljene nove pogodbe o financiranju za leto 2013 in tudi 
navodila o delitvi sredstev. Denarja bo nekaj manj kot do sedaj, ne vemo pa koliko. Prav tako 
v tem trenutku še ne vemo, koliko dijakov bomo imeli s prvim septembrom 2013; šola pa 
dobi denar glede na število dijakov.  
 
Ker člani sveta šole na Poslovno poročilo niso imeli pripomb,  je svet šole sprejel  
 
SKLEPA: 
1)Poslovno poročilo Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za leto 2012 se potrdi. 
2)»Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev za leto 2012« se potrdi. 
 
K TOČKI 3 
Predsednik sveta šole je predlagal svetu šole v potrditev naslednje cenike: 
 

a) Ceno oskrbe v dijaškem domu, določi ministrstvo, svet šole pa jo samo potrdi in za 
leto 2013 znaša 208,00 €, 

b) Cenik storitev v dijaškem domu za leto 2013 (tržna dejavnost) je izdelan in je priloga 
zapisniku.  

c) Cenik za oddajanje šolskih prostorov je izdelan in je priloga zapisniku, 
d) Cenik izposoje drobnega inventarja je izdelan in je priloga zapisniku. 
e) Cenike izobraževanja odraslih določi in potrdi svet šole. Za šol. leto 2013/4 

            predlagamo podaljšano veljavnost dosedanjih cenikov. 
 
Na predlagane cenike člani sveta šole niso imeli pripomb in svet šole je sprejel 
 
SKLEP:  Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica soglasno potrdi: 

 Cenik za oskrbnino v dijaškem za leto 2013, 

 Cenik storitev v dijaškem domu za leto 2013, 

 Cenik za oddajanje oziroma najem šolskih prostorov v letu 2013, 

 Cenik izposoje drobnega inventarja v letu 2013, 

 Cenik za izobraževanje odraslih za šolsko leto 2013/14. 
 
 
K TOČKI 4 
ŠOLSKI SKLAD: 
 
Ustanovljen imamo šolski sklad, prispevki s strani staršev in donatorjev pa so prostovoljni. Za 
delo šolskega sklada skrbi odbor, sestavljen iz treh predstavnikov staršev, enega dijaka in 
treh zaposlenih. Dvema članoma odbora, Mariji Arh Ivanšek ter Alešu Smajiču je potekel 
mandat, a ker je bil to njun prvi, je ravnateljica predlagala, da se jima članstvo v odboru 
podaljša. Člani sveta šole so se s tem predlogom strinjali in sprejeli  



SKLEP: Odboru šolskega sklada v sestavi: 
 
Starši: Murko Edina                                          Zaposleni: Arh Ivanšek Marija 
             Šmid Roman                                                              Smajič Aleš 
            Pogačnik Melita                                                         Pogačnik Marjana 
             
Dijakinja: Marija Dolenc 
 
 se podaljša mandat. 
 
V razpravi je član sveta šole povedal, da je dobil informacijo s strani naših dijakov, da 
delodajalci v času opravljanja obvezne delovne prakse kršijo zakonodajo in dijaki morajo 
delati več ur, kot pa je predpisano. Starši in dijaki o tem ne želijo obvestiti šole in 
delodajalcev, ker se bojijo, da bi prišlo do zamer. 
Ravnateljica je pojasnila, da ob začetku opravljanja delovne prakse delodajalec, dijak in šola 
sklenejo pogodbo, v kateri so napisani pogoji dela. V primeru kršitve pogodbe je o tem 
potrebno obvestiti organizatorja delovne prakse in on nadalje ureja stvari. V primeru 
pritožbe je potrebno vedeti točno za katerega delodajalca gre, da se stvari urejajo 
individualno. Če se pokaže potreba lahko delodajalca tudi zamenjamo. Opravljanje delovne 
prakse naši učitelji praktičnega pouka in pa organizator delovne prakse nadzorujejo tako, da 
obiskujejo dijake, ko opravljajo prakso.  
Potrebno pa je vedeti, da se naši dijaki izobražujejo za poklice v gostinstvu in turizmu ter da 
jim že ob vpisu povemo, da je to zahteven poklic, ki zahteva delo tudi izven načrtovanega 
delovnega časa ter v času, ko so ostali ljudje prosti. Tudi na šoli z dijaki organiziramo 
dogodke, ki včasih trajajo do poznih večernih ur. V takih primerih morajo dijaki prav tako 
ostati do konca. Nekateri dijaki opravljajo delovno prakso v hotelu Kempinski v Španiji in pa 
na Malti, kjer morajo prav tako delati dokler delo ni končano. 
Kadar pride do konflikta med delodajalcem in dijakom je vpletenih več dejavnikov. Vse 
težave se lahko rešujejo z individualnem pristopom. Dijaki, ki so si sami priskrbeli delodajalca 
za opravljanje obvezne prakse pa včasih res težje rečejo, da jim kaj ni všeč, saj so sami hoteli 
k izbranemu delodajalcu. Včasih pa se tudi zgodi, da dijaki nočejo delat ob določenem času 
in iščejo izgovore, ko jim kakšna stvar ne odgovarja. 
 
Predstavnica dijakov je opozorila na nečistočo na straniščih in na verjetnost, da so školjke 
pokvarjene, ker je okrog njih vedno voda. 
Ko je ravnateljica na podlagi pritožbe dijakov na 2. seji sveta šole preverjala čistočo stranišč 
je ugotovila, da vsa stranišča delujejo. Predlagala je dijakinji naj pregledajo stranišča zjutraj 
in po glavnem odmoru. Dejstvo je, da dijaki ne znajo paziti na čistočo in naj se na razrednih 
urah in na sestanku dijaške skupnosti pogovorijo o pravilih obnašanja in o higieni. Dobro bi 
bilo, da bi v okviru dijaške skupnosti določili tudi sankcije v primeru neupoštevanja pravil 
obnašanja in naj sami predlagajo, kako bi pri dijakih dosegli večjo motiviranost za 
vzdrževanje čistoče.   
Dopoldne je na šoli samo ena snažilka, ki pa ne more ves čas čistiti samo stranišč.  
 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      Marjan Bohinc    


