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SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA 

Kranjska cesta 24 

4240  Radovljica 

 

 

POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

AKTIVI 

1. AKTIV DRUŽBOSLOVJA (Marjana Kralj, Majda Kuščer, Gabrijela Jošt, Anita Cizel) 

2. AKTIV EKNOMSKIH PREDMETOV (Mojca Vergelj, Marjana Pogačnik) 

3. AKTIV NARAVOSLOVJA (Zdenka Kersnik, Nataša Šetina) 

4. AKTIV MATEMATIKE (Barbka Ambrožič, Mateja Bončina, Aleš Smajić) 

5. AKTIV TUJIH JEZIKOV (Slavica Mišmaš, Janja Ravnik, Gregor Markič, Jana Zdešar, Dušanka 

Jagič) 

6. AKTIV SLOVENŠČINE (Anita Pristov, Dušanka Jagič, Zdenka Markelj) 

7. AKTIV STREŽBE (Boris Lindič, Simon Malc) 

8. AKTIV KUHARSTVA (Andreja Lavrič, Marija Arh Ivanšek, Tone Tušek, Jože Sovič) 

9. AKTIV ŠPORTNE VZGOJE (Nataša Vidic, Sandi Savnik) 

 

PODROČJA 

10. DIJAŠKI DOM NA BLEDU (Lilijana Gabrič Hvasti) 

11. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM - PUD (Fehrudin Rizvanović) 

12. PROJEKT ERASMUS (Gabrijela Jošt) 

13. VPIS V SGTŠ RADOVLJICA (Mateja Šparovec) 

14. USPEŠNOST DIJAKOV IN REALIZACIJA UR V SGTŠ RADOVLJICA (Marjana Potočnik) 

15. REZULTATI ANKETE O POUKU NA DALJAVO (Mateja Šparovec) 

16. REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU DIJAKOV S ŠOLO IN RAZLOGIH ZA VPIS 

NA SGTŠ RADOVLJICA (Fehrudin Rizvanović) 

 

Zaradi razglašene epidemije v začetku meseca marca 2020 se je delo aktivov spremenilo in bilo 

usmerjeno v sodelovanje in realizacijo aktivnosti, ki so bile vezane na vzgojno izobraževalno 

delo na daljavo (urejanje spletnih učilnic, video konference, spletna gradiva, komunikacija 

preko e pošte in telefona). 

 

1. POROČILO O DELU AKTIVA DRUŽBOSLOVJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Marjana Kralj, Majda Kuščer, Gabrijela Jošt, Anita Cizel) 

 Sodelovanje in udeležba na tekmovanjih:   

o Zlata medalja - GATUS v Poreču,  

o 2. mesto - GTZ v Ljubljani, 

o Tuševa zvezdica,  

 sodelovanje pri dogodkih:  Vrtiljak poklicev,  projekt  Erasmus+ Španija,  Županov sprejem, 

Martinovanje v Kranjskih rovih, Božično novoletni sejem v Radovljici, organizacija Dneva 

odprtih vrat, 

 aktivno sodelovanje pri pripravi maturitetnih nalog in pol za 4. predmet, 

 animacije za učence osnovnih šol Gorenjske  

 priprava ekskurzije za dijake - tridnevna ekskurzija Bavarska in Južna Tirolska. 

 

2. POROČILO O DELU AKTIVA EKONOMSKIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 

2019/20 (Mojca Vergelj, Marjana Pogačnik) 

 Organizacija ekskurzij (Mednarodni obrtni sejem v Celju, obisk  sejma Natour Alpe Adria v 

Ljubljani), 

 vodenje šolskega sklada, 

 aktivnosti tajnice poklicne mature,  
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 priprava maturitetnih vprašanj za ustni del izpita gastronomija in turistične storitve, 

 priprava gradiva  za kandidate izobraževanja odraslih, 

 sodelovanje ob dnevu odprtih vrat, 

 sodelovanje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, 

 aktivnosti v zvezi z informativnim dnevom. 

3. POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOSLOVJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Zdenka Kersnik, Nataša Šetina) 

 sodelovanje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, 

 sodelovanje pri projektnih tednih, 

 priprava novoletnih daril, 

 organizacija akcije zbiranja električnih in elektronskih naprav, 

 članstvo v komisiji za kakovost. 

4. POROČILO O DELU AKTIVA MATEMATIKE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Barbka Ambrožič, Mateja Bončina, Aleš Smajič) 

 veliko ur dodatnega izobraževanja dijakov s posebnimi potrebami, 

 sodelovanje v projektu Pedagogika 1:1, 

 spremstvo pri ekskurzijah ( Verona, Bavarska), 

 priprava ustnih vprašanj za poklicno maturo, priprave na maturo  in izpeljava mature, 

 članstvo v komisiji za kakovost. 

 

5. POROČILO O DELU AKTIVA TUJIH JEZIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Slavica Mišmaš, Janja Ravnik, Gregor Markič, Janja Zdešar, Dušanka Jagič) 

 Udeležba na  tekmovanjih za bralne značke iz  

o angleščine (EPI Reading Badge) – zlato priznanje  in  

o nemščine (Pfiffikus) – 5 priznanj,  

  sodelovanje v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, 

 izvedba tečajev nemščine in italijanščine v okviru projekta Munera, 

 prevajanje gradiva za tekmovanje GATUS,  

 soorganizacija  projektnih tednov, vrtiljaka poklicev, dneva odprtih vrat, informativnega dneva, 

 zbiranje gradiv za šolsko kroniko. 

 

6. POROČILO O DELU AKTIVA SLOVENŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Anita Pristov, Dušanka Jagič, Zdenka Markelj) 

 Pomoč pri organizaciji krvodajalske akcije, 

 organizacija projektnih tednov, 

 organizacija kulturnih dni (ogled filma) ter kulturnega programa ob praznikih in pomembnih 

dogodkih, 

 dijakinje prostovoljke so  obiskovale učence s prilagojenim programom v OŠ Antona Janša v 

Radovljici in jim pomagale pri učenju, obiskovale  so tudi oskrbovance Doma dr. Janka Benedika 

in jim pripravile kulturni program, 

 sodelovanje  pri projektu Rastem s knjigo. 

 

7. POROČILO O DELU AKTIVA STREŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Boris Lindič, Simon Malc) 

 Udeležba na tekmovanjih: Tuševa zvezda v Izoli, GATUS v Poreču, GTZ v Ljubljani, Pokal Bleda 

– barmani,  

 organizacija in izvedba tekmovanja Tuševa zvezda, 

 catering – EKO praznik občine Radovljica, Dan medu v kulinariki, okrogla miza: Razvoj 

ekološkega semenarstva v Sloveniji, rojstni dan župana, dom Matevža Langusa ob obletnici doma, 

Županov sprejem v baročni dvorani, FZAB, podelitev diplom na Jesenicah,  

 izobraževanje: tečaj o pripravi kave za dijake, 
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 promocija šole in predstavitve poklicev: Dan odprtih vrat, Informativni dan, Vrtiljak poklicev, 

kosila za osnovne šole in predstavitve naše šole na osnovnih šolah, razne pogostitve v šoli in 

izven. 

 

8. POROČILO O DELU AKTIVA KUHARSTVA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20  

(Andreja Lavrič, Marija Arh Ivanšek, Tone Tušek, Jože Sovič) 

 Udeležba na tekmovanjih: GATUS v Poreču, GTZ Ljubljana, »Grilfest« na Češkem, Tuševa 

zvezdica v Izoli (1.mesto) in Radovljici (2.mesto), 

 pomoč pri organizaciji tekmovanja za osnovnošolce - Zlata kuhalnica, 

 catering – EKO praznik občine Radovljica, Dan medu v kulinariki, pecivo za Kranjsko hišo, 

Županov sprejem, Kranjski rovi – peka kruha, okrogla miza - Razvoj ekološkega semenarstva v 

Sloveniji, rojstni dan župana,  FZAB - podelitev diplom na Jesenicah,  

 seminarji oz. delavnice: RAGOR – Med v kulinariki, Žganci, Kruh, Peka potice,  

 promocija šole in predstavitve poklicev: Dan odprtih vrat, Informativni dan, Vrtiljak poklicev,  

kosila za osnovne šole, predstavitve naše šole na osnovnih šolah, 

 organizacija in izpeljava dogodkov: več kuharskih delavnic za O.Š. (Antona Janša, Ivan Grohar, 

Montessori),  razne pogostitve v šoli in izven, zdrav zajtrk OŠ Žirovnica. 

 

9. POROČILO O DELU AKTIVA ŠPORTNE VZGOJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

(Nataša Vidic, Aleksander Savnik) 

 Udeležba na šolskih športnih tekmovanjih: športno plezanje, Ljubljanski maraton, mali nogomet, 

košarka, plavanje,  

 organizacija šolskih športnih tekmovanj: področno prvenstvo v malem nogometu za dijake in 

dijakinje, 

 organizacija športnih dni, 

 pridobitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, 

 priprava projektnega tedna, sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi informativnega dne,  

 treningi za pripravo na tekmovanja. 

 

10. POROČILO O DELU DIJAŠKEGA DOMA NA BLEDU ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

(Lilijana Gabrič Hvasti, zaposleni na SGTŠR) 

 Izvajanje interesnih dejavnosti: nogomet, košarka, fitnes, namizni tenis, streljanje z zračno puško 

(slednje v sodelovanju z zunanjim mentorjem), organizacija domskega turnirja v namiznem 

nogometu in organizacija domskih prireditev, 

 redno izvajanje in organizacija pomoči pri učenju, medsebojna učna pomoč, spodbujanje dijakov k 

izboljšanju učnih in delovnih navad, dobrim medsebojnim odnosom, pozitivni komunikaciji, 

izboljšanju samopodobe, osveščanje o odvisnostih (alkohol, droga, splet, hrana), 

 učni uspeh: od 31 dijakov jih je uspešno zaključilo letnik 30,      

 sodelovanje in povezovanje z lokalnim in širšim okoljem (knjižnica, gasilski dom, občina, ZD, 

DD Kranj, DD Škofja Loka, ZPMS, Strelsko društvo Radovljica), 

 devet dijakov je dobilo nagrade za aktivno sodelovanje na področju domske skupnosti, 

 domske prireditve in aktivnosti: sprejem dijakov novincev, voden ogled Bleda za dijake novince, 

pozdrav jeseni - kostanjev piknik, novoletna svečana večerja, zaključna večerja - slovo 

maturantov, 

 strokovna izobraževanja zaposlenih, 

 redna investicijska in vzdrževalna dela, 

 poletni turizem v času šolskih počitnic (hokejisti). 

 

11. POROČILO O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM (PUD) ZA ŠOLSKO LETO 

2019/20 (Fehrudin Rizvanović) 

 Praktično usposabljanje z delom (PUD) zaradi okužbe s Covid-19 ni bilo realizirano po planu 

PUD za šolsko leto 2019/20. Le za en razred (1. GAT) nam je uspelo PUD realizirati v celoti. Za 
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en razred (3.c) pa nam je uspelo PUD realizirati le delno. Ostalim razredom (8 razredov) pa smo 

PUD zaradi novonastale situacije v zvezi z okužbo z virusom Covid-19, PUD v celoti priznali, 

 aktivnosti v zvezi s projektom pridobitve novega programa na naši šoli (kozmetični tehnik), 

 aktivnosti v zvezi s prireditvijo Gourmet Cup Ljubljana, ki je bil organiziran s strani Jezeršek 

d.o.o. na smučišču Krvavec, 

 aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo Tehničnega dneva na Brdu pri Kranju v januarju 2020, 

 organizacija in izvedba predavanja za starše dijakov prvih in drugih letnikov, ki so bili predvideni 

za PUD ob koncu šolskega leta (1. četrtek v februarju 2020), 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji informativnega dneva v februarju 2020. Sodelovalo je 10 

podjetij: Sava turizem Bled, HIT Alpinea Kranjska Gora, JGZ Brdo Brdo pri Kranju, Hiša 

kulinarike Jezeršek  Medvode, Gostilna Lectar Radovljica, Gostilna Kunstelj Radovljica, Javni 

zavod za turizem Radovljica, Gostišče Tulipan Lesce, Restavracija Tabor Podbrezje in Turistično 

društvo Bohinj, 

 aktivnosti pri organizaciji dveh projektnih tednov, ki sta bila predvidena za marec 2020 in sta 

zaradi situacije povezane s Covid-19 žal odpadla. 

 

12. POROČILO O UDELEŽBI NAŠE ŠOLE V PROJEKTU ERASMUS+ ZA ŠOLSKO LETO 

2019/20 (Gabrijela Jošt) 

 V mesecu maju 2019 smo dobili potrjen nov dvoletni Erasmus+ projekt V SVETU NOVIH 

IZKUŠENJ – »IN THE WORLD OF NEW EXPERIENCES«, preko katerega bomo 24 dijakom 

omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) oz. delovne prakse in 

pridobivanje novih izkušenj v Salamanci v Španiji. Za novo destinacijo smo se odločili predvsem 

zaradi izmenjave izkušenj, ki si jih podajo dijaki po vrnitvi, ter vključitve posebnosti tujih kuhinj v 

šolski kurikulum. 

Prva skupina 9-ih dijakov se je odpravila V Salamanco v začetku septembra 2019 s ciljem: 

o pridobivati nove izkušnje, 

o pridobiti vpogled v način dela v tujini, 

o dosegati višje kakovosti izobraževanja in več praktičnih znanj, 

o stremeti k večji osebnostni in poklicni rasti ter osebni izpopolnitvi, 

o nadgraditi sposobnosti komuniciranja v tujem jeziku, spoznati in upoštevati kulturno in 

socialno okolje drugega naroda, 

o razvijati medkulturni dialog 

Izkušnje, ki so jih pridobili so zelo dragocene, saj so poleg izkušenj v kuhinjah in restavracijah 

spoznali tudi tuj jezik, ki se ga ne učijo v šoli in osnove jezika, ki ga bodo lahko uporabili pri gostih iz 

špansko govorečih držav, ki obiskujejo Slovenijo. 

Druga skupina dijakov bi morala oditi v Salamanco v mesecu maju in tretja v mesecu septembru 2020, 

vendar pa bomo morali ti dve mobilnosti zaradi razmer COVID-19 prestaviti na pomlad 2021. V 

primeru, da mobilnosti tudi takrat ne bodo možno izvesti bomo zaprosili za podaljšanje projekta in 

izvedli mobilnosti takoj, ko bodo razmere to dopuščale. 

 

13. VPIS V SGTŠ RADOVLJICA – PO ŠOLSKIH LETIH IN PO SPOLU 

Šolsko leto 
Število 

oddelkov 
Vpisani* Moški % Ženske % 

1999/2000 8 222 168 75,7 54 24,3 

2000/2001 8 253 152 60,0 101 40,0 

2001/2002 9 277 177 63,9 100 36,1 

2002/2003 8 240 155 64,6 85 35,4 

2003/2004 8 234 143 61,1 91 38,9 

2004/2005 8 226 137 60,6 89 39,4 

2005/2006 7 208 122 58,6 86 41,4 

2006/2007 6 176 102 58,0 74 42,0 
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2007/2008 5 117 66 56,4 51 43,6 

2008/2009 3 80 43 53,8 37 46,2 

2009/2010 3 96 50 52,1 46 47,9 

2010/2011 4 114 81 71,1 33 28,9 

2011/2012 4 108 70 64,8 38 35,2 

2012/2013 4 120 68 56,7 52 43,3 

2013/2014 4 113 55 48,7 58 51,3 

2014/2015 5 130 68 52,3 62 47,7 

2015/2016 4 114 68 59,6 46 40,4 

2016/2017 4 100 55 55,0 45 45,0 

2017/2018 4 88 47 53,4 41 46,6 

2018/2019 4 92 47 51,1 45 48,9 

2019/2020 4 109 64 58,7 45 41,3 

Op.: * Podatki v stolpcu »Vpisani« se nanašajo na dijake, ki so bili vpisani v 1. letnik 

 

14. USPEŠNOST DIJAKOV IN REALIZACIJA UR V SGTŠ RADOVLJICA – PO ŠOLSKIH 

LETIH  

Šolsko leto 
Uspešnost * 

(v %) 
Razlika 

Realizacija ur 

(v %) 
Razlika 

2001/2002 86 - - - 

2002/2003 84 - 2,00 - - 

2003/2004 84 0,00 - - 

2004/2005 85 + 1,00 - - 

2005/2006 84 - 1,00 - - 

2006/2007 88 + 4,00 - - 

2007/2008 90 + 2,00 - - 

2008/2009 81 - 9,00 - - 

2009/2010 85 + 4,00 - - 

2010/2011 86 + 1,00 ** 94,43 - 

2011/2012 88 + 2,00 ** 99,29 + 4,86 

2012/2013 85 - 3,00 98,81 - 0,48 

2013/2014 79 - 6,00 97,50 - 1,31 

2014/2015 85 + 6,00 98,50 + 1,00 

2015/2016 84 - 1,00 99,08 + 0,58 

2016/2017 85 + 1,00 98,50 - 0,58 

2017/2018 84 - 1,00 98,25 - 0,25 

2018/2019 88 + 4,00 99,16 + 0,91 

2019/2020 87 - 1,00 99,00 - 0,16 

Op.1: * Podatki za uspešnost dijakov se nanašajo na uspešne (pozitivno ocenjene) dijake ob koncu 

šolskega leta 

Op.2: ** Podatki v stolpcu »Realizacija ur« za šolsko leto 2010/2011 in 2011/2012 so povprečni 

podatki, ki se nanašajo na realizacijo le pri predmetih Slovenščina, Matematika in Angleščina 
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15. REZULTATI ANKETE O POUKU NA DALJAVO (Mateja Šparovec) 

Vsem dijakom (razen razreda 3.c, ki je bil na PUD) smo zaradi novonastale situacije v zvezi z okužbo 

Covid 19 ob koncu meseca marca 2020 poslali anketo, v kateri so podali svoj pogled na neobičajno 

šolsko delo oz. delo na daljavo. Skupaj je bilo k izpolnjevanju ankete povabljenih 336 dijakov (62 % 

oz. 207 dijakov je izpolnilo anketo). Anketa je obsegala 5 vprašanj: 

1. Koliko časa na dan v povprečju porabiš za šolsko delo? 

2. Za vsakega od predmetov označi, koliko dela imaš. 

3. Kako ti ustreza pouk na daljavo? 

4. Pri katerih predmetih imaš največ težav pri učenju na daljavo? 

5. Kakšno je tvoje mnenje glede pouka na daljavo? 

 Ustreza mi, ker sam razporejam čas za učenje in domače naloge, 

 Rad bi, da tako ostane do konca šolskega leta, 

 Zdi se mi, da v tem času bolj zavzeto delam za šolo, 

 Rad bi, da se čimprej vrnemo v šolske klopi, 

 Pogrešam razlago učitelja, 

 Pogrešam sošolce in prijatelje, 

 Preveč sem obremenjen z delom za šolo, 

 Imam težave pri delu z računalnikom, 

 Nimam dobre internetne povezave, 

 Veliko gradiva moramo natisniti doma. 

 

Glavne ugotovitve so:  
1. Dijaki so v povprečju delali za šolo od 2 do 5 ur dnevno.  

2. Pri vseh predmetih so imeli dela za šolo ravno prav ali malo – izjemi sta fizika (dijaki 1.a GT in 1.b 

GT) in kuharstvo (predvsem dijaki oddelka 2. GAT).  

3. Največ težav so imeli dijaki pri predmetih fizika (82 %), matematika (68 %) in nemščina (53 %). Ti 

predmeti predstavljajo večje probleme tudi v času rednega, običajnega pouka in prav pri teh predmetih 

je vsako leto tudi največ popravnih izpitov.  

4. Več kot polovica dijakov navaja, da jim ustreza, da sami razporejajo čas za učenje in domače 

naloge.  

5. Več kot polovica dijakov želi, da se čimprej spet začne redni pouk v šoli. Razlogi za to so različni 

pri dijakih nižjih in višjih letnikov: dijaki nižjih letnikov pogrešajo druženje s sošolci in prijatelji, 

dijaki višjih letnikov pa bolj kot to pogrešajo razlago učitelja. Pri tem se vidi osebnostna zrelost 

dijakov – predvsem dijake zaključnih letnikov skrbi poklicna matura in možnost vpisa na višje in 

visoke šole.  

6. Dijaki niso imeli težav zaradi dela z računalniki. Dejansko smo morali le petim dijakom posoditi 

strojno opremo (2 stacionarna računalnika in 3 tablične računalnike). Prav tako niso imeli težav z 

internetno povezavo.  

7. Preveč dijakov (57 %) poroča, da so morali doma tiskati gradiva.  

 

Usmeritve za naprej:  
1. Učitelji bodo poenotili komunikacijo z dijaki.  

2. Učitelji bodo ob začetku šolskega leta dijakom razložili, na kakšne načine bo potekal pouk in 

ocenjevanje znanja, če bo ponovno prišlo do pouka na daljavo.  

3. Učitelji bodo več uporabljali spletne učilnice, v katerih bodo preko video-razlage dijakom 

omogočili boljše razumevanje snovi.  

4. Učitelji bodo v razredih imeli računalnike opremljene s kamerami.  

5. Razredniki bodo ob začetku šolskega leta identificirali dijake, ki bi v primeru pouka na daljavo 

potrebovali strojno opremo.  

6. Učitelji bodo spremljali in beležili prisotnost dijakov v spletnih učilnicah. Za dijake, ki pouka ne 

bodo redno spremljali in izpolnjevali svojih obveznosti, bodo morali njihovi starši opravičevati 

izostanke razredniku.  
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7. Učitelji bodo poskrbeli, da dijakom doma ne bo potrebno tiskati gradiv oziroma bodo morali tiskati 

le najbolj nujne stvari.  

 

16. REZULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU DIJAKOV S ŠOLO IN RAZLOGIH ZA 

VPIS NA SGTŠ RADOVLJICA (Fehrudin Rizvanović) 

V mesecu septembru 2020 smo izvedli krajšo anketo o zadovoljstvu naših dijakov s šolo in razlogih za 

vpis na Sgtš Radovljica. Anketirali smo 15 od 16 razredov (razen razreda 3.c, ki je bil na PUD), skupaj 

266 od 368 dijakov t.j. 72,3%. Anketa je vsebovala naslednja vprašanja: 

1. Zakaj si se odločil/a za vpis na Sgtš Radovljica? (Možnih je več odgovorov) 

 frekvenca % 

1. Ker imam rad/a gostinski in/ali turistični poklic 

in uživam v tem 
130 49% 

2. Ker imam rad/a potovanja in mi to ta šola 

omogoča 
82 31% 

3. Ker bi tudi sam/a rad/a po končani šoli imela 

svojo gostilno ali turistično agencijo 
74 28% 

4. Ker se v gostinstvu/turizmu z lahkoto dobi 

služba 
57 21% 

5. Zaradi bližine šole mojemu stalnemu 

prebivališču (domu) 
47 18% 

6. Ker se doma ukvarjamo z 

gostinstvom/turizmom (imamo gostilno, 

penzion…) oz. so starši tudi gostinci/turistični 

delavci 

38 14% 

7. Ker je v okolici (Bled, Kranjska Gora) veliko 

hotelov in so velike možnosti zaposlitve 
34 13% 

8. Ker na šoli delajo dobri in strokovno 

usposobljeni učitelji 
29 11% 

9. Ker se nisem mogel/mogla vpisati drugam 28 11% 

10. Ker je na šoli velika in lepa telovadnica in imam 

rad/a šport 
24 9% 

11. Drugo 19 7% 

12. Ker so starši želeli da se vpišem na gostinsko-

turistično šolo 
11 4% 

13. Ker so se za to odločili sošolci (prijatelji) z 

osnovne šole oz. znanci 
10 4% 

14. Ker je šola relativno nova in lepo urejena 10 4% 

Skupaj 593 N=266 

 

2. Kateri predmeti oz. področja iz predmetnika so ti najbolj všeč na Sgtš Radovljica?  

(Možnih je več odgovorov) 

 frekvenca % 

1. Strokovni predmeti (kuharstvo, strežba, turizem, 

PUD-Praktično usposabljanje z delom) 
150 57% 

2. Športna vzgoja 96 37% 

3. Tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina) 79 30% 

4. Splošni predmeti (slovenščina, geografija, 

zgodovina…) 
52 20% 

5. Drugo 13 5% 

Skupaj 390 N=266 

 

3. Kako si zadovoljen/zadovoljna s šolo oz. kakšno je tvoje trenutno počutje v šoli? 
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 frekvenca delež 

1. Zadovoljen/zadovoljna 154 58% 

2. Zelo zadovoljen/zadovoljna 57 21% 

3. Nisem zadovoljen/zadovoljna 21 8% 

4. Navdušen/a sem 15 6% 

5. Drugo 10 4% 

6. Rad bi se prepisal/a drugam 9 3% 

Skupaj N=266 100% 

 

4. Kakšne načrte imaš po končani srednji šoli? 

 frekvenca delež 

1. Nadaljeval/a bom šolanje na višji/visoki šoli 

izven gostinstva/turizma 
77 29% 

2. Nadaljeval/a bom šolanje na višji/visoki šoli v 

gostinstvu/turizmu 
69 26% 

3. Zaposlil/a se bom v gostinstvu/turizmu 50 19% 

4. Zaposlil/a se bom izven gostinstva/turizma 24 9% 

5. Drugo 24 9% 

6. Nadaljeval/a bom šolanje na srednji šoli v 

gostinstvu/turizmu 
22 8% 

Skupaj N=266 100% 

 

5. Kakšen uspeh oz. ocene si dosegel/dosegla v zadnjem razredu osnovne šole? 

 frekvenca delež 

1. Dober 118 44% 

2. Prav dober 108 41% 

3. Zadosten 24 9% 

4. Odličen 16 6% 

Skupaj N=266 100% 

 

6. Spol 

 frekvenca delež 

1. Ženski 137 52% 

2. Moški 129 48% 

Skupaj N=266 100% 

 

7. Leto rojstva 

 frekvenca delež 

1. 2004 67 25% 

2. 2003 59 22% 

3. 2002 55 21% 

4. 2005 44 17% 

5. 2001 35 13% 

6. 2000 3 1% 

7. 1999 2 1% 

8. Drugo (2006) 1 0% 

Skupaj N=266 100% 

 

8. Letnik izobraževanja oz. razred (Možna sta 2 odgovora) 

 frekvenca delež 

1. Drugi (2.a, 2.b, 2.c, 2.d) 80 30% 

2. Prvi (1.a, 1.b, 1.c, 1.d) 74 28% 
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3. Četrti (4.a, 4.b, 1.GAT) 58 22% 

4. Tretji (3.a, 3.b, 3.d) 38 15% 

5. Peti (2.GAT) 16 5% 

6. Drugo 266  

Skupaj (N=266) 532 100% 

 

Komentar:  
1. Spodbudno je, da se je kar polovica dijakov odločila za vpis na našo šolo zato, ker imajo radi svoj 

bodoči poklic. Dijake zanimajo potovanja, radi bi pa po končani šoli krenili na samostojno pot oz. 

imeli svoje podjetje ali pa doma nadaljevali gostinsko-turistično dejavnost. Možnosti zaposlitve v 

gostinstvu/turizmu so tudi zelo pomemben moment, tudi zaradi velikega števila hotelov na 

Gorenjskem. Tudi lokacija šole ima relativno veliko vlogo pri vpisu. 

2. Dijaki imajo radi predvsem strokovne predmete, všeč jim je šport in tudi tuji jeziki. Malo manj pa 

splošni predmeti. 

3. Počutje dijakov je dokaj splošno. Zadovoljnih dijakov z izbiro šole je kar 85% in samo 3% dijakov 

bi se prepisalo drugam. 

4. Kar 63% dijakov bo nadaljevalo šolanje, 28% dijakov pa se bo zaposlilo (19% v 

gostinstvu/turizmu in le 9% izven) 

5. Naši dijaki imajo radi svoj poklic, zato v predmetniku dati še več poudarka strokovnim 

predmetom, dodatnim znanjem iz stroke, raznim tekmovanjem, obiskom sejmov,… 

6. Dijakom omogočiti še več ekskurzij in potovanj s šolo (predvsem strokovnih) čim več v tujino 

(tuji jeziki), ker se relativno visok % dijakov vpisuje na našo šolo, ker imajo radi potovanja in tudi 

tuje jezike. 

 

 

Radovljica, september 2020 

 

Komisija za kakovost SGTŠ Radovljica 


