
 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, 3. 3. 2015 

ZAPISNIK 
 
Trinajste seje sveta šole, ki je bila v torek, 3. 3. 2015 ob 17.00 v Srednji gostinski in turistični 
šoli Radovljica. 
PRISOTNI : 
Ivan Damjan Mašič, Majda Hajnrihar, Nataša Vidic, Zdenka Kersnik, Jože Sovič, Aleksander 
Kolar, Marija Dolenc, Lea Novak Kolman, Tomaž Vilfan, ravnateljica Marjana Potočnik, 
računovodkinja Tjaša Zupan 
ODSOTNI: 
Elvisa Halačević, Jan Čejvanovič, Ana Dvoršak, Tomaž Šušteršič 
 
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.  
Na predlog predsednika je bil sprejet sklep, da se zadnji dve točki dnevnega reda zamenjata. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje sveta SGTŠ Radovljica. 
2. Pregled in potrditev Finančnega poročila za leto 2014. 
3. Potrditev cenikov za leto 2015: Cenik storitev v Dijaškem domu, Cena oskrbe v 

Dijaškem domu, Cenik za oddajanje šolskih prostorov, Cenik izobraževanja odraslih, 
Cenik izposoje drobnega inventarja. 

4. Razno. 
5. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2014. 

 
K TOČKI 1 

A) Predsednik sveta šole je prebral sklepe  zapisnika 12. seje, katerega  so člani prejeli 
po elektronski pošti  in nanj ni bilo pripomb, zato je svet šole sprejel  

 
SKLEP: Zapisnik 12.  seje sveta šole, se potrdi. 
 
K TOČKI 2 
Poslovno poročilo so člani sveta šole dobili po elektronski pošti. 
Vsako leto mora šola pripraviti Poslovno poročilo za preteklo šolsko leto, svet šole pa ga 
potrdi.  
Računovodsko poročilo je podrobneje pojasnila računovodkinja. 
Zajema bilanco stanja in izkaz prihodkov ter odhodkov ter priloge.  
V bilanci stanja so izkazana sredstva in obveznosti.  

 



V letu 2014 smo investirali v obnovo kurilnice, nabavo knjig, računalniško opremo ter drobni 
inventar  
Na podlagi sklepa popisne komisije smo odpisali okvarjeno, zastarelo in neuporabno opremo 
in drobni inventar. Vsa oprema je bila v celoti amortizirana, tako je sedanja vrednost 
odpisane opreme 0,00 €. 
Terjatve do kupcev so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižale za 7,58 %. 
 
Dosežen poslovni izid v letu 2014 znaša 72.128,96€.  
Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 70.567,52€, iz naslova tržne dejavnosti 
pa 1.561,44€. 
Predlaga se, da se presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti in javne službe v 
celoti razporedi za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje zgradb. 
 
Računovodkinja je predstavila  obrazec »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2014« iz katerega je 
razvidno, da znaša razlika med dovoljenim in izplačanim  akontativnim obsegom sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 82,00€. 
Sestavni del poročila je tudi Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2014. V primerjavi 
s finančnim načrtom so se prihodki po obračunskem načelu v letu 2014 povečali za 2,3%, 
odhodki pa znižali za 0,4%. 
 
Ker člani sveta šole na Poslovno poročilo niso imeli pripomb,  je svet šole z dvigom rok 
sprejel 
 
SKLEPE: 
1)Poslovno in računovodsko poročilo Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za leto 
2014 se potrdi. 
2)»Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev za leto 2014« se potrdi. 
3) Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti in javne službe se v celoti razporedi 
za nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje zgradb. 
4) Poročilo o realizaciji Finančnega načrta za leto 2014 se potrdi. 
 
K TOČKI 3 
Predsednik sveta šole je predlagal svetu šole v potrditev naslednje cenike: 
 

a) Cenik storitev v dijaškem domu za leto 2015 (tržna dejavnost) je izdelan in je priloga 
zapisniku.  

b) Ceno oskrbe v dijaškem domu, ki jo določi ministrstvo, svet šole pa samo potrdi in za 
leto 2015 znaša 208,00 €, 

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.  

 
Gre za podaljšanje veljavnosti dosedanjih cenikov, saj vse cene ostanejo nespremenjene.  
 
 



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 storitev v dijaškem domu za leto 2015, 

 Ceno oskrbnine v dijaškem za leto 2015, 

 cenik za oddajanje oziroma najem šolskih prostorov v letu 2015, 

 cenik izposoje drobnega inventarja v letu 2015, 

 cenik izobraževanja odraslih 2015/16. 
 
K TOČKI 4 
A) Komisija šolskega sklada se je sestala in sestavila Poročilo o poslovanju Šolskega sklada 
SGTŠ Radovljica za leto 2014. Poročilo je prebral predsednik sveta šole in nanj ni bilo 
pripomb, zato je svet šole sprejel  
 
SKLEP: Poročilo o poslovanju Šolskega sklada SGTŠ Radovljica za leto 2014 se potrdi. 
 
B) Predsednici šolskega sklada, gospe Marjani Pogačnikovi, bo 9. 3. 2015 potekel mandat. 
Ker je to funkcijo pripravljena opravljati še naprej predlagamo, da se ji podaljša mandat 
predsednice Šolskega sklada SGTŠ Radovljica. 
Člani sveta šole na ta predlog niso imeli pripomb, zato je svet šole sprejel  
 
SKLEP: Marjani Pogačnik se podaljša mandat predsednice Šolskega sklada za štiri leta. 
 
C) Ravnateljici Marjani Potočnik bo 31. 12. 2015 potekel mandat. Aktivnosti glede razpisa za 
delovno mesto ravnatelja SGTŠ Radovljica bodo izpeljane pravočasno in preko 
korespondenčne seje. 
 
D) Ko bo pripravljen Finančni načrt za leto 2015 se bo le-ta potrjeval preko korespondenčne 
seje. 
 
K TOČKI 5 
Svet SGTŠ Radovljica je ugotavljal delovno uspešnost ravnateljice za leto 2014. Po Zakonu o 
interventnih ukrepih javnim uslužbencem tudi v letu 2014 ne pripada del plače za redno 
delovno uspešnost za leto 2014, vendar je potrebno postopek ugotavljanja uspešnosti 
izvesti. Člani sveta šole so po točkah skupno izpolnili Obrazec: Ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja/ravnateljice in po točkovanju je ravnateljica dosegla 100 % vrednosti 
meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.  
Obrazec je priloga zapisniku. 
 
Po izpeljanem postopku je svet šole sprejel 
 
SKLEP: Ravnateljica je dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno 
uspešnost. 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      mag. Ivan Damjan Mašič    


