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Radovljica, 17. 6. 2015 

ZAPISNIK 
 
šestnajste, korespondenčne seje sveta šole, ki je bila sklicana po elektronski pošti v torek,  
16. 6. 2015. 
 
Dnevni red: 
 
1. omejitev vpisa v program gastronomija, 
2. potrditev cenika za izdajo izpisa iz evidence. 
 
 
Članom sveta šole je bil po elektronski pošti v potrditev poslan obrazloženi sklep glede 
omejitve vpisa v program GASTRONOMIJA, ter cenik izdaje izpisa iz evidence. 
 
Od 13 – ih članov sveta šole se jih je do 17. 6. 2015 odzvalo 11. 
 
 
K TOČKI 1 
Do dne 22. 5. 2015 smo na šolo prejeli 37 prijav za vpis v nadaljevalni program poklicno-
tehniškega izobraževanja GASTRONOMIJA (3+2); dne 12. 6. 2015, ko je bil rok za prenose 
prijav, je število prijavljenih kandidatov ostalo nespremenjeno. Torej imamo za ta program 
prijavljenih 9 kandidatov več, kot je razpisanih prostih mest (skupaj prijavljenih 37 
kandidatov, prostih mest za novince je 28). 
 
Gospa Halačevič je želela vedeti, če obstaja možnost, da bi bili vsi prijavljeni dijaki sprejeti. 
 
Ravnateljica je odgovorila: 
 
Žal na tem programu (nadaljevalnem) Ministrstvo ne odobri dodatnega oddelka, če ni več 
kot 15 dijakov preveč vpisanih. Pri nas jih je preveč samo 9. Poleg tega še nimajo vsi 
zaključenega letnika (imajo popravne izpite, oz. še delajo zaključne izpite), kar pomeni, da jih 
bo še manj kot 9 preveč. Tudi mi si ne želimo dodatnega oddelka z manj kot 15 dijaki, ker je 
za šolo predrag, ker dobimo denar na število dijakov, z 9 dijaki pa ne pokrijemo stroškov 
izobraževanja za celoten oddelek. 
 
Svet šole je sprejel 
 
SKLEP: Svet šole se strinja z omejitvijo vpisa v program poklicno-tehniškega izobraževanja 
GASTRONOMIJA. 

 



 
K TOČKI 2 
 
Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v 
srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki izgubi spričevalo oziroma 
obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno 
javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo razlogi za izdajo 
nadomestne javne listine. 
Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Cenik je bil članom sveta šole posredovan po elektronski pošti. 
 
 
SKLEP: Svet šole SGTŠ Radovljica potrjuje predlagani Cenik izdaje izpisa iz evidence. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      mag. Ivan Damjan Mašič    


