
 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, 9. 10. 2012 

ZAPISNIK 
 
druge seje sveta šole, ki je bila v ponedeljek, 8. 10. 2012 ob 17.00 v Srednji gostinski in 
turistični šoli Radovljica. 
PRISOTNI:  
Člani: Marjan Bohinc, Ivan Damjan Mašič,  Jože Sovič, Zdenka Kersnik, Klavdija Bijelić, 
Marija Dolenc, Edina Murko, Matjaž Škaper, Elvisa Halačević , ravnateljica Marjana 
Potočnik 
ODSOTNI: 
Brita Sodja, Nataša Vidic 
Svet šole še vedno ni popoln, saj kljub večkratnim prošnjam Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport svojih predstavnikov še ni imenovalo. 
 
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 1. seje, 
2. Pregled in potrditev Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za leto 2011/12, 
3. Pregled in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/13, 
4. Poročilo komisije za kakovost, 
5. Potrditev komisij za šolsko leto 2012/13, 
6. Potrditev spremembe Finančnega načrta za leto 2012, 
7. 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 1.  seje sveta šole, se potrdi. 

 
K TOČKI 2 
Člani sveta šole so po elektronski pošti prejeli Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2011/12, ravnateljica pa ga je predstavila.  
 
 
 
 
 

 



POROČILO 

Na začetku šolskega leta smo na šoli imeli 386 dijakov. Na šoli je bilo 15 oddelkov ter dve 
vzgojni skupini v dijaškem domu. 
Ob koncu šolskega leta je bil uspeh 88 %, kar je bilo bolje kot leto poprej. Najmanj uspešni so 
dijaki v prvih letnikih. 
V šolskem letu 2010/11 smo izvajali tudi dodatno strokovno pomoč za 11 dijakov,  ki imajo 
odločbe o usmeritvi in individualiziran načrt izobraževanja. 
Nekaj dijakov na šoli je imelo status športnika, nekaj pa status dijaka z večjimi 
obremenitvami. S pedagoško pogodbo je bilo vpisanih 21 dijakov. 
Ob koncu šolskega leta so dijaki opravljali zaključni izpit oziroma poklicno maturo . 
Zaključni izpit so uspešno opravili vsi dijaki, ki so uspešno končali zaključni letnik, od vseh 
dijakov, ki so opravljali poklicno maturo pa morajo le še štiri dijakinje opraviti po en 
popravni izpit poklicne mature. Tri dijakinje so dosegle 22 od 23 možnih točk na poklicni 
maturi in prejele spričevalo s pohvalo. 
Uspešnim dijakom so bile izrečene pohvale in podeljene knjižne 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 2011/12 peljali na celodnevni nagradni izlet. Precej dijakov 
je bilo ob zaključku šolskega leta odličnih. 
V šolskem letu 2011/12 smo izvajali subvencionirano malico v skladu z določili Zakona o 
šolski prehrani. Na  malice je bilo prijavljenih veliko dijakov. 
Večina dijakov naše šole je vozačev, saj le 17 dijakov lahko pride v šolo peš. 
Tudi v lanskem šolskem letu smo izvajali izobraževanje odraslih. 
Realizacija pouka je bila 98,52 %, kar je veliko bolje kot v preteklem šolskem letu.  Povprečni 
splošni učni uspeh je bil 3,16, kar je nekoliko boljše kot v preteklih letih. 
Ekskurzije smo realizirali po letnem delovnem načrtu, organizirali pa smo tudi dodatne 
ekskurzije - tridnevno ekskurzijo v Pariz in nagradno ekskurzijo v Novo mesto. 
Praktično usposabljanje z delom je bilo izvedeno po planu. 
Zelo dejavna je bila dijaška skupnost, dijaki pa so se udeležili tekmovanj na različnih 
področjih, kjer so dosegli vidne rezultate.  
Precej smo sodelovali z okoljem. 
Organizirali smo tekmovanje za Cankarjevo priznanje, organizirali šolska tekmovanja iz 
matematike, jezikov, športa, naravoslovja ter regijsko iz nogometa. 
Udeležili smo se tekmovanj iz matematike, jezikov, stroke - v Čatežu je potekal 58. GTZ, kjer 
smo se udeležili tekmovanja iz turizma, kuharstva in strežbe, tekmovanja iz mešanja pijač na 
Bledu, tekmovanje iz kuharstva v Celovcu na sejmu GAST. 
V okviru programa mobilnosti je pet dijakov naše šole delovno usposabljanje opravljalo v 
Španiji v hotelu Kempinski. Dve naši dijakinji sta v septembru opravljali delovno prakso na 
Malti. Vzpostavili smo tudi stik z gostinsko šolo iz Danske in imeli že prvi uvodni sestanek 
na Danskem.  Še naprej sodelujemo pri prenovi srednjega šolstva (program MUNUS) 
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. Temu pripisujemo tudi boljši vpis in večje zanimanje za našo šolo. 
Ob koncu šolskega leta smo ugotavljali viške - en delavec v celoti, dva pa v deležu zaposlitve. 
Delavci so se dodatno izobraževali in usposabljali po svojih željah. Na šoli je potekalo 
izobraževanje za uporabo elektronske redovalnice in dnevnika. 
Komisija za ugovore se je sestala dvakrat, o eni pritožbi je razpravljal tudi svet šole. 
V juniju se je konstituiral nov svet šole in pričel z delom.   
Za investicijska in vzdrževalna dela ministrstvo ni namenilo nobenih sredstev in vse stroške v 
zvezi z vzdrževanjem mora šola financirati sama. Vse učilnice smo opremili z računalniki. 



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 krajši razpravi je ravnateljica pojasnila, da bomo vse naštete projekte peljali še naprej. 
 
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 2011/12 se potrdi.  

 
K TOČKI 3 
LETNI DELOVNI NAČRT: 

 
Šolsko leto 2012/13 začenjamo enim oddelkom več kot v prejšnjem šolskem letu, na šoli je 
več dijakov kot lani (letos 410), v Dijaškem domu pa imamo le eno vzgojno skupino, lani pa 
smo imeli dve. V Dijaškem domu imamo sistemiziranega samo enega vzgojitelja, dela pa je le 
za enega človeka preveč, zato moramo imeti zaposlenega še en del vzgojitelja, ki ga moramo 
financirati sami.  
Trije prvi letniki so nadnormativni, kar pomeni, da je v njih več dijakov kot je določeno z 
normativi in zanje imamo tudi dovoljenje s strani ministrstva. Če bi imeli možnost, bi 
napolnili še en oddelek, a te možnosti nimamo.  
Zaposlenih imamo manj delavcev, saj smo ob koncu prejšnjega šolskega leta ugotavljali 
viške, dve delavki pa dopolnjujeta delovno obveznost na drugih šolah. 
Izobraževanje ob delu poteka za vse programe, kot pri rednem izobraževanju.  
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. 
Pouk začenjamo ob 8.00, kar je 15 minut kasneje kot lani. Za to smo se odločili zato, ker vse 
okoliške šole pričenjajo s poukom takrat in so vozni redi avtobusov in vlakov prilagojeni 
temu. Skrajšali smo glavni odmor in sedaj traja 30 minut. 
Dijaške malice so letos drugače subvencionirane kot lani. Ker je manj subvencij za malico, je 
tudi manj dijakov naročenih na šolsko malico. V šolski kuhinji smo začeli prodajati sendviče, 
štručke.  Vse te spremembe smo zapisali v novih Šolskih pravilih in so objavljena na šolski 
spletni strani.  
V letošnjem letu je bolje subvencioniran prevoz za dijake, ki se v šolo vozijo z vlakom ali  
avtobusom.  
Ekskurzije in tabori ostajajo tisti ki so navedi v Letnem delovnem načrtu. Dodatna je letos 
ekskurzija v Amsterdam. Imeli bomo tri športne dneve.  
V šolskem letu 2012/13 bosta dve delovni soboti, ko se nadomešča en dan v decembru in en 
dan v maju. Zaključni letniki imajo še eno delovno soboto v marcu, ko se piše predpreizkus 
poklicne mature. 
Določeni so izpitni roki, konference, roditeljski sestanki in govorilne ure, termini praktičnega 
usposabljanja.  
Tekmovanja so enaka kot v lanskem šolskem letu. Namesto tekmovanja za Tuševo kuharsko 
zvezdo bo medšolsko tekmovanje iz kuharstva in strežbe, kjer bodo sodelovale gostinske šole  
Slovenije. Ekipe dijakov se že pripravljajo za tekmovanje na Gostinsko turističnem zboru v 
Radencih. 



Še naprej bomo sodelovali v projektih, dodatno smo se odzvali vabilu gostinske šole iz 
Poljske za sodelovanje v projektu o zdravem načinu življenja. Gre za večleten projekt, v 
mesecu juniju je na to temo potekal pripravljalni sestanek na Danskem. Sodelovali bomo v 
projektih Pozorni na okolje, Rastem s knjigo, projekt Mobilnosti. 
Pedagoške konference bodo predvidoma vsak prvi četrtek v mesecu, prav tako popoldanske 
govorilne ure.  
Tretji zaključni letniki imajo v 21 tednov prakse in 15 tednov pouka. Ker imamo dva oddelka 
je en oddelek sedaj na praksi, drugi pa v šoli, potem pa se zamenjata. Dijaki tistega oddelka, 
ki imajo sedaj pouk bodo lahko v decembru opravljali praktični del druge enote zaključnega 
izpita, v zimskem izpitnem roku pa bodo lahko opravljali prvo enoto zaključnega izpita, to je 
slovenščino. Zagovor druge enote zaključnega izpita pa bodo opravljali v spomladanskem 
izpitnem roku. 
Še naprej bomo sodelovali z okoljem in osnovnimi šolami. Sodelovali bomo  na prireditvi 
Vrtiljak poklicev, osnovnošolci nas bodo obiskali na šoli mi bomo obiskali njih.  
Svet šole še vedno ni popoln, saj ustanovitelj še ni imenoval svojih dveh predstavnikov. 
 
V razpravi je ravnateljica povedala, da precej dijakov prijavljenih na malico ne hodi jest, pa 
tudi odjavijo se ne. V takem primeru plačajo polno ceno, četudi imajo priznano subvencijo. 
Kako bo z malicami v bodoče se ne ve, saj se določila ministrstva hitro spreminjajo. Najprej 
je šola morala dijakom zagotoviti malico in vsi dijak so imeli polno subvencijo. Zato smo 
šolsko kuhinjo dodatno opremili in zaposlili kader. Potem je bilo subvencij vse manj, sedaj pa 
so je deležni le tisti z najnižjimi dohodki. Ne vemo, če bo kuhinja v bodoče še rentabilna, pa 
tudi za več kot eno leto naprej se ne da načrtovat dela. 
Vsi dijaki, tudi tisti, ki niso prijavljeni na šolsko malico imajo možnost nakupa hrane v šolski 
kuhinji. Na šolsko malico je prijavljenih največ dijakov prvih letnikov. 
Na šoli imamo kar nekaj neplačnikov, zato smo staršem povedali, da se dijakom ni potrebno 
udeležit ekskurzij, če to zanje predstavlja preveliko finančno breme. V Dijaškem domu na 
Bledu smo prav tako imeli težave z neplačevanjem in smo dvema dijakoma odpovedali 
pogodbo.  
 
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 2012 / 13 se potrdi.  

 
K TOČKI 4 
Na šoli imamo komisijo za kakovost, ki preverja delo na posameznih področjih. Pregledali so 
delo aktivov za preteklo šolsko leto, poročilo o praktičnem usposabljanju z delom, primerjali 
obseg vpisa po šolskih letih ter realizacijo pouka po posameznih predmetih. 
Aktivi so bili zelo aktivni in so sodelovali na veliko dogodkih in prireditvah. Izvedli so šolska 
in nekateri regijska tekmovanja, urejali šolsko dokumentacijo za redni inšpekcijski nadzor. 
Praktično usposabljanje z delom je bilo v celoti realizirano po planu.   
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 2011/2012 ko smo vpisali štiri oddelke. 
Primerjava uspešnosti dijakov po šolskih letih je pokazala, da je največja možna pričakovana 
uspešnost nekje med 88%-90%.  
V lanskem šolskem letu smo realizacijo pouka močno dvignili. Poskrbeli smo, da pouk ni 
odpadal, manjkajoče učitelje pa so nadomeščali prisotni. V nekaterih oddelkih je bila 
realizacija celo več kot 100%. Nemogoče pa je doseč sto odstotno realizacijo v zaključnih 



letnikih, saj zaključijo s poukom že konec maja in imajo dejansko štiri tedne pouka manj, kot 
pa jih je predvidenih pri izračunu realizacije. 
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 in ga potrdil. 

 
K TOČKI 5 
Na šoli imamo več komisij, ki so navede v Letnem delovnem načrtu, še posebej pa jih mora 
potrditi svet šole. 
 

• Komisija za kakovost v sestavi: 
Barbka Ambrožič 
Nataša Šetina 
Fehrudin Rizvanović 
Rok Jezeršek 
Eva Tavčar 
Šušteršič Tomaž 

 
Na sestavo komisije člani sveta šole niso imeli pripomb in sprejeli 
 
SKLEP: Komisija za kakovost v predlagani sestavi se potrdi. 

 
• Komisija za ugovore 

Mateja Šparovec, 
Gabrijela Jošt, 
Irena Pungerčar, 
dodatni član, ki ga določi ravnateljica. 

 
Na sestavo komisije člani sveta šole niso imeli pripomb in sprejeli 
 
SKLEP: Komisija za ugovore v predlagani sestavi se potrdi. 

 
• Komisija za varstvo pravic 

Mateja Šparovec, 
Gabrijela Jošt, 
Irena Pungerčar. 

Na sestavo komisije člani sveta šole niso imeli pripomb in sprejeli 
 
SKLEP: Komisija za varstvo pravic v predlagani sestavi se potrdi. 

 

• Komisija za priznavanje neformalne izobrazbe 
Marjan Bohinc, 
Mateja Šparovec, 
Gabrijela Jošt. 

 
Na sestavo komisije člani sveta šole niso imeli pripomb in sprejeli 
 
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. 

 
Na sestavo komisije člani sveta šole niso imeli pripomb in sprejeli 
 
SKLEP: Komisija za formalno obravnavanje spolnega in drugega nadlegovanja v 

predlagani sestavi se potrdi. 

 

K TOČKI 6 
Finančni načrt se za novo leto sicer sprejema v marcu in tudi za leto 2012 je bilo tako. Zakon 
za uravnoteženje javnih financ pa je prinesel nekaj novosti glede financiranja, zato je Finančni 
načrt za leto 2012 potrebno popraviti. Čeprav bi morali do konca decembra dobiti več denarja, 
ker imamo več dijakov, ga bomo v resnici dobili manj. Poslovali verjetno ne bomo pozitivno, 
ali pa bo šlo zelo na tesno. V Finančnem načrtu smo predvideli varčevanje, zmanjšanje 
stroškov dela, ker jer manj zaposlenih in nižje plače. Rezervo imamo v tržni dejavnosti, saj 
poleti oddajamo Dijaški dom na Bledu, med letom oddajamo šolske prostore, tržimo pa tudi 
razne dogodke katere izvajamo. 
Dva delavca se bosta upokojila, kar za šolo predstavlja strošek, saj denar za odpravnino mora 
dati šola in ga ne dobimo z ministrstva. 
Finančni načrt smo že poslali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
članica sveta šole Elvisa Halačević je tudi prosila za izvod in ji bo poslan po pošti. 
 
Glede sprememb Finančnega načrta za leto 2012 ni bilo pripomb in svet šole je sprejel  
SKLEP: Spremembe Finančnega načrta za leto 2012 se potrdijo. 

 
K TOČKI 7 
 
A)Ravnateljica Srednje gostinske in turistične šole Radovljica  je prosila za soglasje za 
poučevanje na Ljudski univerzi Kranj. 
Svet šole je sprejel 
 
SKLEP: 

Ravnateljici Srednje gostinske in turistične šole Radovljica se dovoli poučevanje na 

Ljudski univerzi Kranj. 

 

B) Ravnateljica je pojasnila, da delavec, ki opravlja delo nočnega varnostnika v Dijaškem 
domu Bled, konec oktobra odhaja v pokoj. Po zakonu je za novo zaposlitev potrebno pridobiti 
dovoljenje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, potem pa še soglasje Sveta 
šole. 
Ravnateljica je že avgusta zaprosila ministrstvo za dovoljenje za zaposlitev novega delavca, a 
odgovora kljub vnovičnemu posredovanju še ni, zato tudi soglasje sveta šole še ni možno. Ko 
bomo z ministrstva dobili odgovor bomo imeli korespondenčno sejo na to temo. 
C)  V treh prvih letnikih imamo nadnormativne oddelke, veliko pa imamo tudi prošenj za 
vpis, a teh otrok ne moremo sprejeti na šolo, ker v prvih letnikih nimamo prostora. Zato bi v 
šolskem letu 2013/14 poskusili še povečat vpis. Do 19. oktobra moramo na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport poslat naš predlog vpisa za šolsko leto 2013/14. 



Predlagali bomo vpis v tri oddelke programa gastronomija in turizem (štiriletni) in tri oddelke 
programa gastronomske in hotelske storitve (triletni).  Za omenjeni predlog potrebujemo 
podporo sveta staršev, sveta šole in tudi Obrtne zbornice. 
Člani sveta šole se s predlogom strinjajo in so sprejeli 
 
SKLEP: Svet šole se strinja s povečanjem vpisa v šolskem letu 2013 / 2014. 

 

D) Predstavnica dijakov je povedala, da je program eAsistent nekaterim dijakom sicer všeč, 
nekateri pa mislijo, da ni dobro, da starši vedo vse, kar se z dijaki dogaja v šoli. Tudi 
sprememba ure začetka pouka ni vsem dijakom všeč. Opozorila je, da je na straniščih včasih 
mokro po tleh in niso počiščena. 
V razpravi je ravnateljica povedala, da nekaterim dijakom res ni všeč, da starši dobijo podatke 
o ocenah in izostankih. Mogoče bodo tisti dijaki, ki so sicer večkrat neopravičeno izostali od 
pouka sedaj manjkali manj. Kljub temu, da starši po elektronski pošti lahko dobijo podatke o 
svojem otroku, pa je potrebno ohranit stik s šolo. Starši morajo prihajati na govorilne ure in 
sodelovati z razrednikom in učitelji. Odzivi na eAsistenta s strani staršev so pozitivni.  
Glede začetka pouka je ravnateljica povedala, da nekaterim ni bilo všeč, da se je pouk pričel 
ob 7.45 drugim pa ni prav, da se začne ob 8.00. Nikoli ni možno narediti tako, da bi bili prav 
vsi zadovoljni. Zadnja ura pa se letos konča prej kot lani, ker je glavni odmor krajši.  
Na straniščih je težava v tem, da dijaki iz papirja naredijo kepe in jih vržejo v školjke. Zato se 
stranišča zamašijo in ne požirajo, voda pa pljuska čez školjke in je mokro. Če bo v straniščih 
mokro naj dijaki pridejo takoj povedat, saj je tudi pomembno, ali se to zgodi že zjutraj, ali čez 
dan. Vemo, da dijaki včasih na straniščih tudi kadijo in bomo morali poostriti nadzor.  
Dijaki bi radi imeli na voljo avtomat za kavo, a ga po zakonu šola ne sme imeti.  
 
E)Dana je bila pobuda, da bi na šolo dobili kakšne nove programe.  

Nobene možnosti ni, da bi na šolo dobili nove izobraževalne programe. Po mnenju 
ravnateljice tudi ne bi bilo dobro, da bo na šoli imeli programe, ki nimajo povezave z 
gostinstvom in turizmom in je bolje dvigniti vpis pri obstoječih programih.  
Intenzivno delamo na promociji šole, imamo kuharske tečaje za osnovnošolce in izvajamo 
tekmovanje za Zlato kuhalnico, kjer iz kuharstva tekmujejo učenci osnovnih šol. Z mlajšimi 
otroki pa naši profesorji težko delajo, ker za to niso usposobljeni, zato bi bilo zelo težko 
samostojno  izvest kuharske tečaje za predšolske otroke. V tem primeru bi morale biti prisotne 
vzgojiteljice iz vrtca.  
Ob koncu šolskega leta imajo radovljiški vrtci mini olimpijado in v tistem času bi se naša šola 
lahko povezala z vrtcem, da bi se dogovorili za sodelovanje. 
 
F)Višja šola za gostinstvo in turizem Bled bo imela na naši šoli praktičen pouk toliko časa, da 
adaptirajo hotel Astoria na Bledu. Njim zaračunamo samo stroške, ne pa najema učilnice. 
 
Drugih pripomb in pobud ni bilo in seja se je zaključila ob 18.30.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednik sveta šole: 
Janja Zdešar                                                                                      Marjan Bohinc    


