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1.  NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

V šolskem letu 2019/20 smo izvajali vzgojno-izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu, ki ga je 
potrdil Svet zavoda Grm Novo mesto ⎼ center biotehnike in turizma. 

 

2. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

2.1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V ŠOL. L. 2019/20 

 

Skladno z ustanovnim aktom zavoda je Srednje šola za gostinstvo in turizem na Grmu Novo mesto – 
centru biotehnike in turizma ena od organizacijskih enot. Šola deluje na lokaciji Ulica talcev 3, Novo 
mesto. 

Na šoli smo v šolskem letu 2019/20 izvajali naslednje programe: 

- SSI, gastronomija in turizem, 
- PTI, gastronomija,   
- SPI, gastronomske in hotelske storitve. 
 

Programi so bili razporejeni v naslednje oddelke: 

Program Oddelek 

Gastronomija in turizem, SSI 1. a, 2. a, 3. a, 4. a 

Gastronomija, PTI 4. b, 5. a 

Gastronomske in hotelske storitve, SPI 1. b, 2. b, 3. b 

  

 

2.2. KADROVSKI POGOJI 
 

V šolskem letu 2019/20 je vzgojno-izobraževalno delo izvajalo 32 članov učiteljskega zbora.   

Učitelj Delovno mesto Poučuje 

1. Urška Mehle Učiteljica splošno 
izobraževalnih predmetov 

slovenščina 

2. Irena Gorše Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

angleščina, poslovno komuniciranje, 
družboslovje 
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3. Katarina Teršar Zalar Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

športna vzgoja, zdravstvena vzgoja 

4. Darinka Drmaž Lavrič Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

kemija, biologija, naravoslovje  

5. Marinka Bojanc Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

matematika 

6. Anica Oblak Janko Učiteljica praktičnega 
pouka 

praktični pouk kuharstva, organizatorica 
p.p. 

7. Maja Skubic Avsec Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov, , od 15. 1. 
2020 v. d. ravnateljice, od 
4. 2. 2020 ravnateljica 

slovenščina, nkd, zgodovina, od 15. 1. 2020 
v. d. ravnateljice, od 4. 2. 2020 ravnateljica 

8. Anica Pajer Učiteljica strokovnih 
predmetov 

prehrana v strokovnih modulih, nkd 

9. Alenka Lipej Kastrevec Učiteljica strokovnih 
predmetov 

ekonomija v strokovnih modulih 

10. Marija Turk Knjižničarka  knjižničarka, praktični pouk kuharstva, 
prehrana 

11. Irena Jarc Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

nemščina 

12. Marjeta Dolinar Učiteljica praktičnega 
pouka 

praktični pouk kuharstva in strežbe do 7. 4. 
2020, upokojitev 

13. Anita Beguš 

 

Svetovalna delavka svetovalna delavka, organizatorica 
prehrane, koordinacija IP 

14. Andrej Lapanje Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

športna vzgoja, zdravstvena vzgoja 

15. Jožica Medle Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

umetnost, umetnostna zgodovina 

16. Luka Novak Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

fizika 

17. Anica Strojin Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 

geografija, nkd 
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predmetov 

18. Slavica Šterk Učiteljica strokovnih 
predmetov in praktičnega 
pouka 

praktični pouk turizma, turizem 

19. Silvestra Zupančič Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

angleščina 

20. Urška Mihelič Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

matematika 

21. Andreja Dvojmoč Učiteljica praktičnega 
pouka 

praktični pouk kuharstva 

22. Teja Franko Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

informatika 

23. Franci Mežič Učitelj praktičnega pouka praktični pouk strežbe 

24. Rok Zupan Učitelj praktičnega pouka praktični pouk strežbe, organizator PUD-a 

25. Tatjana Ravnih Učiteljica praktičnega 
pouka 

praktični pouk kuharstva 

26. Drago Košak Učitelj strokovnih 
predmetov 

prehrana v strokovnih modulih 

27. Sebastjan Repnik Učitelj strokovnih 
predmetov 

turizem 

28. Jože Avsec Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

zgodovina, sociologija, ravnatelj do 15. 1. 
2020 

29. Kristina Bertok Učiteljica 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

italijanščina   (4. 11. 2019-15. 1. 2020) 

30. Nicola Patrone Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

italijanščina   (18. 2. 2019-24. 6. 2020) 

31. Robert Pečarič Učitelj praktičnega pouka praktični pouk strežbe in kuharstva 

32. Gregor Kastelic Učitelj 
splošnoizobraževalnih 
predmetov 

Slovenščina (od 15. 1. 2020 dalje) 

 

Poleg strokovnih delavcev na šoli opravljajo dela še: Dušanka Lapanović (administratorka), Jela Maletić in 
Milena Kabur (čistilki), Roman Tratar (vzdrževalec učne tehnologije), Ivan Juršič (hišnik). 
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2.3. POGOJI ZA DELO DIJAKOV NA ŠOLI 
 

Pouk je večinoma potekal v dopoldanskem času. Izjemoma so se posamezne aktivnosti v zvezi s 
praktičnim poukom, strokovnimi ekskurzijami in podobno, izvajale tudi v popoldanskem času ali med 
vikendom. Prostori šole se odpirajo ob 6.00 uri zjutraj, zapirajo pa praviloma do 20.00 ure. Večji del 
dijakov se v šolo vozi z avtobusom in vlakom. V šoli nimamo prostora, kjer bi se dijaki, ki prihajajo v šolo 
pred začetkom pouka ali pa pouk končajo pred prevozom domov, zadrževali, razen hodnikov. 

Pouk poteka na treh lokacijah, in sicer v matični stavbi na Ulici talcev3, stavbi sosednje ekonomske šole 
Ulica talcev 3 a in v Hiši kulinarike in turizma na Glavnem trgu 30, kjer je tudi potekal praktični pouk 
kuharstva in strežbe. 

 

2.4. PREHRANA DIJAKOV 
 

Na šoli imamo tudi šolsko kuhinjo za pripravo toplih malic za dijake in delavce šole naše šole ter dijake in 
delavce ekonomske šole. Jedilnica in razdelilnica malic se nahajata v stavbi ekonomske šole. Iz državnega 
proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka iz socialno manj 
vzpodbudnega okolja.  

 

3. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA – MLADINA 
 

3.1. ŠTEVILO DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 PO PROGRAMIH 
 

Dijaki so bili razporejeni v 9 oddelkov SSI programa, gastronomija in turizem, SPI programa, 
gastronomske in hotelske storitve in PTI programa, gastronomija. Razporejeni so bili v naslednje oddelke: 

Program Oddelek Št. dijakov 

Gastronomija in turizem 1. a 10 

Gastronomske in hotelske storitve 1. b 17 

Gastronomija in turizem 2. a 18 

Gastronomske in hotelske storitve 2. b 14 

Gastronomija in turizem 3. a 24 

Gastronomske in hotelske storitve 3. b 22 

Gastronomija in turizem 4. a 17 

Gastronomija 4. b 30 

Gastronomija 5. a 16 

SKUPAJ  168 
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V šolskem letu 2019/20 je bilo vpisanih 168 ali 24 manj kot v šolskem letu 2018/19, ko je bilo vpisanih 
skupaj 192 dijakov. 

 

3.2. PREUSMERJANJE IN PRENEHANJE IZOBRAŽEVANJA 
 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 168 dijakov. Med šolskim letom sta se vpisala 2 dijaka, izpisalo 
se je 13 dijakov, 2 od teh sta spremenila program izobraževanja. Ob koncu šolskega leta je bilo 159 
dijakov. 

 

4. ANALIZA UČNEGA USPEHA V  ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

4.1. UČNI USPEH OB KONCU POUKA IN ŠOLSKEGA LETA 
 

a) Ob koncu šolskega leta 2019/20 so oddelki dosegli sledeči uspeh: 

Oddelek % uspešnih dijakov 
ob koncu pouka 

% uspešnih dijakov 

ob koncu šolskega leta 

1. a 77,8 100 

1. b 81,3 81,3 

2. a 56,3 87,5 

2 .b 86,7 93,3 

3. a 75 87,5 

3. b 100 100 

4. a 94,1 100 

4. b 41,7 62,5 

5. a 81,3 93,8 

SKUPAJ 77,1            89,54 

 

 Preteklo šolsko leto je bil učni uspeh šole v povprečju 88,7 %. 

b) Učni uspeh po izobraževalnih programih 
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Srednje strokovno izobraževanje: GASTRONOMIJA IN TURIZEM       

Oddelek 

 

% uspešnih dijakov 
ob koncu pouka 

% uspešnih dijakov ob 
koncu šol. leta 

1. a 77,8 100 

2. a 56,3 87,5 

3. a 75 87,5 

4. a              94,1 100 

SKUPAJ 75,8 93,75 

 

 

Poklicno-tehniško izobraževanje:GASTRONOMIJA 

Oddelek 

 

% uspešnih dijakov ob 
koncu pouka 

% uspešnih dijakov 
ob koncu šol. leta 

4. b 41,7 62,5 

5. a 81,3 93,8 

SKUPAJ 61,5 78,15 

 

 

Srednje poklicno izobraževanje:  GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE 

Oddelek 

 

% uspešnih dijakov 
ob koncu pouka 

% uspešnih dijakov ob 
koncu šol. leta 

1. b 81,3 81,3 

2. b 86,7 93,3 

3. b 100                  100 

SKUPAJ 89,3 91,53 

 

Iz podatkov je razvidno, da je bil učni uspeh ob koncu pouka 77,1 %, kar predstavlja za 7,2 % boljši učni 
uspeh kot lansko šolsko leto (69,9 %). Ob koncu šolskega leta  (po treh rokih izpitov in 3. dodatnem toku 
za SSI in PTI program) je bil učni uspeh 89,54  (prejšnje šolsko leto 88,7 %, kar predstavlja za 0,84  % boljši 
učni uspeh). 
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Učni uspeh ob koncu šolskega leta v poklicno-tehniškem izobraževanju je bil 78,15, kar je 5,95  % slabše 
kot leto prej (84,1 %), v srednjem strokovnem izobraževanju 93,75 % (0,65 % slabše kot lansko leto - 94,4 
%) ter v srednjem poklicnem izobraževanju 91,53 (7,13 % boljše kot lansko leto - 84,4 %). 

Povprečna zaključena ocena na šoli ob koncu šolskega leta je 3,3, kar je za 0,2 boljše kot predhodno 
šolsko leto (3,1). Po letnikih in oddelkih pa: 

Letnik Povprečna zaključena ocena 

1. 3,5 

2. 3,3 

3. 3,3 

4. 3,1 

5. 3,2 

 

Oddelek Povprečna zaključena ocena 

1. a 3,7 

1. b 3,4 

2. a 3,3 

2. b 3,3 

3. a 3,1 

3. b 3,5 

4. a 3,5 

4. b 2,9 

5. a 3,2 

 

 

4.2. NAGRADE IN PRIZNANJA DIJAKOV 
 

V šolskem letu 2019/20 smo dijakom podelili nagrade, pohvale in priznanja za dosežke na tekmovanjih, 
prizadevnost pri delu, učnih uspeh, delo v oddelčni skupnosti,  za sodelovanje pri šolskih projektih in 
dejavnostih ter drugo. 

Skupno je bilo podeljenih 71 knjižnih nagrad, pohval in priznanj za: odličen uspeh, prav dober uspeh, 
pomoč sošolcem, delo v oddelčni skupnosti, dosežki/sodelovanje na razl. tekmovanjih.  
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Nagrade in priznanja dijakov po oddelkih: 

Oddelek Vrsta nagrade Število dijakov 

1. a Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

2 

1 

1. b Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

4 

1 

2. a Pisna pohvala 

Knjižna nagrada  

Pisno priznanje 

                 6 

3 

3 

2. b Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

Pisno priznanje 

4 

0 

3 

3. a Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

Pisno priznanje 

5 

5 

0 

3. b Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

0 

7 

4. a Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

Pisno priznanje 

0 

10 

3 

4. b Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

Pisno priznanje 

0 

4 

4 

5. a Pisna pohvala 

Knjižna nagrada 

Pisno priznanje 

0 

5 

1 

Skupaj 36 knjižnih nagrad, 21 pohval, 14 prizanj. 
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4.3. IZOSTANKI OD POUKA 
 
Izostanki po oddelkih: 

Oddelek Štev. dijakov Število opravičenih Število neopravičenih 

1. A 10 485 15 

1. B 17 746 1399 

2. A 18 1199 199 

2. B 14 1044 585 

3. A 24 1753 897 

3. B 22 687 12 

4. A 17 1870 161 

4. B 30 4217 956 

5. A 16 643 313 

SKUPAJ 164 12644 4537 

 

Opravičenih je bilo 12644 ur ali 69,2 %, neopravičenih je 4537 ali 24,9 %. Vseh izostankov skupaj je bilo 
17181 ali povprečje izostankov na dijaka 108,05 ure. Kar je v primerjavi s preteklim šolskim leto za 14,45 
ure manj na dijaka, kar gre pripisati zlasti delu na daljavo od doma. 

 

4.4. VZGOJNA PROBLEMATIKA 
 

V šolskem letu 2019/20 so bile najbolj pogoste težave povezane z neopravičenim izostajanjem od pouka 
in z osebnostnimi in družinskimi težavami. 

V šolskem letu 2019/20 je bilo podeljeno 23 vzgojnih ukrepov: 

- 17 opominov razrednika, 
- 6  ukorov razrednika. 
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Po oddelkih so bili vzgojni ukrepi podeljeni: 

RAZRED VRSTA ŠTEVILO 

1. b Opomin razrednik 

Ukor razrednika 

2 

1 

2. b Opomin razrednika 3 

3. a Opomin razrednika 

Ukor razrednika 

11 

2 

4. a Opomin razrednika 1 

4. b Ukor razrednika 3 

 

 

5. REALIZACIJA POUKA  
 

V šolskem letu 2019/20  smo dosegli naslednjo realizacijo pouka: 

Razred % 

1. a, gastronomija in turizem 97,93 

1. b, gastronomske in hotelske storitve 99,73 

2. a, gastronomija in turizem 103 

2. b, gastronomske in hotelske storitve 99,52 

3. a, gastronomija in turizem 101,87 

3. b, gastronomske in hotelske storitve 103,6 

4. a, gastronomija in turizem 104,37 

4. b, gastronomija 103,53 

5. a, gastronomija 103,41 

Skupaj 101,88 

 

Realizacija pouka na nivoju šole je bila 101,88, kar predstavlja za 1 % višjo realizacijo kot  šolsko leto 
2018/19 (100,8 %). 
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6. CERTIFIKATI ZAUPANJA VREDEN 

 

V šolskem letu 2019/20  so bili posameznim dijakom za dosežke pri praktičnem pouku  (kuharstvo, 
strežba, turizem) podeljeni tudi certifikati zaupanja vreden (I., II. in III. certifikat). Skupaj je bilo podeljeno 
56 certifikatov. 

Oddelek I. certifikat II. certifikat III. certifikat 

1. a 0 0 0 

1. b 10 0 0 

2. a 8 0 0 

2. b 5 0 0 

3. a 1 1 0 

3. b 1 5 0 

4. a 1 3                   0 

4. b 5 1 0 

5. a 3 6 6 

skupaj 34 16 6 

 

 

7. REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

 

V šolskem letu 2019/20 so se izvajale interesne dejavnosti na podlagi izvedbenega načrta, izdelanega 
pred začetkom šolskega leta. Dejavnosti so bile določene na podlagi kataloga interesnih dejavnosti za 
srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje. Načrt je bil pripravljen glede na 
program in letnik izobraževanja. Del je bil organiziran kot obvezni del in je bil skupen dijakom 
posameznega programa oz. oddelka, del pa je bil prepuščen lastni izbiri dijakov. Delež obveznega 
enotnega in prosto izbirnega dela je določen v izvedbenem načrtu interesnih dejavnosti in je del letnega 
delovnega načrta šole. V okviru tega so se izvajale različne dejavnosti: športni dnevi, naravoslovni dnevi, 
ekološki dnevi, strokovne ekskurzije, filmske in gledališke predstave, obisk likovnih razstav, obisk 
študijske knjižnice v Novem mestu, obisk gostinsko-turističnega zbora, glasbene učne ure, zdravstvena 
vzgoja, ogledi proizvodnih obratov, predavanja v zvezi s poklicnim usmerjanjem, spoznavanje poklicnega 
področja, strokovne ekskurzije itd.   

Menimo, da so dijaki z raznovrstnimi dejavnostmi, ki smo jim jih organizirali, širili splošno znanje, 
poglabljali znanje svoje stroke z ogledom konkretnih obratov, sejmov, s čimer dijaki lahko povezuje v šoli 
pridobljeno teoretično znanje s prakso. Dijakom je bilo tudi omogočeno, da širijo znanje in svoje interese 
na področjih, ki niso opredeljena v programu. 
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Pregled realizacije po oddelkih je prikazan v nadaljevanju. Interesne dejavnosti se zaradi razglašene 
epidemije s koronavirusom niso v celoti realizirale, zato se dijakom na podlagi 2. odstavka 46. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) v celoti priznajo kot opravljene. 

Organizatorica interesnih dejavnosti v šolskem letu 2019/20 je bila  Urška Mehle. 

 

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 1. a 

Ure: obvezni del  – 75, prosta izbira dijaka – 20, skupaj – 95; realiziranih 41 ur obveznega dela 

Dejavnost Izvajalec Število 
ur 

Čas 

Športni dan – jesenski SŠGT 6 10. 9. 2019 

Športni dan – čolnarjenje po Krki in 
pohod 

SŠGT 6 27. 9. 2019 

Gledališka predstava Vihar v glavi Program KC Janez 
Trdina 

3 18. 9. 2019 

Filmska predstava Bučko Program KC Janez 
Trdina 

3 28. 11. 2019 

Filmska predstava Ne bom več 
luzerka 

Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Seznanitev s kult. in zgo. 
znamenitostmi v šolskem okolju 

SŠGT 6 26. 9. 2019 

Zdravniški pregled ZD Novo mesto in SŠGT 6 6. 11. 2019 

Ozaveščanje in boj proti 
diskriminaciji Romov 

  1 11. 1. 2019 

Zdravstvena vzgoja ZD Novo mesto 1 11. 1. 2019 

Metode učenja SŠGT 6 22.1.2020 (1 ura) 

29.1.2020 (4 ure) 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
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Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 2. a 

Ure: obvezni del  – 69, prosta izbira dijaka – 30, skupaj – 99; realiziranih 17 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Športni dan – pohod na Mirno 
goro/čolnarjenje po Krki 

SŠGT 8 17. 10. 2019 

Gledališka predstava Julija Program KC Janeza 
Trdine 

3 20. 2. 2020 

Gledališka predstava Pravica biti 
človek 

Program KC Janeza 
Trdine 

3 18. 10. 2019 

Filmska predstava Ne bom več 
luzerka 

Cineplexx 3 2. 9. 2019 

  

 

 

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 3. a 

Ure: obvezni del  – 66, prosta izbira dijaka – 28, skupaj – 94; realiziranih 34 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Športni dan – pohod na Mirno 
goro/čolnarjenje po Krki 

SŠGT 6 17. 10. 2019 

Gledališka  predstava Julija Program KC Janeza 
Trdine 

3 20. 2. 2020 

Gledališka predstava Baal Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 12. 2019 

Filmska predstava Ne bom več 
luzerka 

Cineplexx 3 2. 9. 2019 
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Zdravstvena vzgoja ZD Novo mesto 6 20. 9. 2019 

Zdravstvena vzgoja ZD Novo mesto 1   

Strokovna ekskurzija (GTZ) SŠGT 6 12. 11. 2019 

Spoznavanje poklicnega področja 

(Štajerska in Prekmurje) 

SŠGT 6 7.10 2019 

  

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM, 4. a 

Ure: obvezni del – 64, prosta izbira dijaka – 0, skupaj – 64,  realiziranih 32 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur   

Športni dan – čolnarjenje po Krki in 
pohod 

SŠGT 6 27. 9. 2019 

Gledališka predstava Baal Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 12. 2019 

Gledališka  predstava Julija Program KC Janeza 
Trdine 

3 20. 2. 2020 

Filmska predstava Ne bom več 
luzerka 

Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Strokovna ekskurzija (GTZ) SŠGT 6 12. 11. 2019 

Spoznavanje poklicnega področja 
(Štajerska in Prekmurje) 

SŠGT 6 7.10. 2019 

Predavanje o krvodajalstvu Rdeči križ Slovenije 1 23. 1. 2020 

Poklicno usmerjanje SŠGT 4 september–
marec 
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Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 1. b 

Ure: obvezni del  – 53, prosta izbira dijaka – 15, skupaj – 68; realiziranih 35 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Športni dan SŠGT 6 10. 9. 2019 

Športni dan – čolnarjenje po Krki in 
pohod 

SŠGT 6 27. 9. 2019 

Filmska predstava Ne bom več luzerka Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Gledališka predstava Vihar v glavi Program KC Janeza 
Trdine 

3 18. 9. 2019 

Filmska  predstava Posledice Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 3. 2020 

Zdravniški pregled   6 19. 12. 2019 

Zdravstvena vzgoja ZD Novo mesto 1 19. 12. 2019 

Metode učenja SŠGT 6 13.12.2019 

16.1.2020 

20.1.2020 

7.2.2020 

Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji 
Romov 

 Društvo Romano 
Veseli 

1 11. 1. 2019 
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Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 2. b 

Ure: obvezni del  – 45, prosta izbira dijaka – 15, skupaj – 60; realiziranih 15 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število 
ur 

Čas 

Športni dan – čolnarjenje po Krki in 
pohod 

SŠGT 6 27. 9. 2019 

Filmska predstava Ne bom več luzerka Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Gledališka predstava Pravica biti človek Program KC Janeza 
Trdine 

3 18. 10. 2019 

Filmska predstava Posledice Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 3. 2020 

 

 

Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, 3. b 

Ure: obvezni del  – 30, prosta izbira dijaka – 0, skupaj – 30; realiziranih 11 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Zdravniški pregled ZD Novo mesto 8 3. 3. 2020 

Filmska predstava Ne bom več luzerka Cineplexx 3 2. 9. 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 Program: GASTRONOMIJA, 4. b 

Ure: obvezni del – 42, prosta izbira dijaka – 12, skupaj – 54; realiziranih 25 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Športni dan – pohod na Mirno 
goro/čolnarjenje po Krki 

SŠGT 6 17. 10. 2019 

Gledališka predstava Baal Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 12. 2019 

Filmska predstava Posledice Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 3. 2020 

Filmska predstava Ne bom več luzerka Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Strokovna ekskurzija (Štajerska in 
Prekmurje) 

SŠGT 6 16. 9. 2019 

Strokovna ekskurzija (GTZ) SŠGT 4 12. 11. 2019 

  

 

Program: GASTRONOMIJA, 5. a 

Ure: obvezni del – 30, prosta izbira dijaka – 12, skupaj – 42; realiziranih 23 ur obveznega dela 

 Dejavnost Izvajalec Število ur Čas 

Športni dan – pohod na Mirno 
goro/čolnarjenje po Krki 

SŠGT 6 17. 10. 2019 

Gledališka predstava Pravica biti 
človek 

Program KC Janeza 
Trdine 

3 18. 10. 2019 

Gledališka predstava Baal Program KC Janeza 
Trdine 

3 3. 12. 2019 
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Filmska predstava Ne bom več luzerka Cineplexx 3 2. 9. 2019 

Poklicno usmerjanje SŠGT 2 september–marec 

Strokovna ekskurzija (Štajerska in 
Prekmurje) 

SŠGT 6 16. 9. 2019 

Predavanje o krvodajalstvu Rdeči križ Slovenije 1 23. 1. 2020 

  

ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi, ki je bila napovedana za 11.-13. 3. 2020 za dijake 2. A in 3. B v CŠOD Vojsko, je bila zaradi 
širjenja koronavirusa odpovedana. 12. 3. 2020 je bila v RS razglašena epidemija.  

 

 

8. ANALIZA UČNEGA USPEHA OB ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM 

LETU 2019/20 

 

8.1. POKLICNA MATURA 
 

 Poklicna matura se je v šolskem letu 2019/20 opravljala v treh izpitnih rokih: 

 

a)   zimski izpitni rok od 3. 2. do 4. 3. 2020 

b)   spomladanski izpitni rok od 30. 5. do 7. 7. 2020 

c)   jesenski izpitni rok od 24. 8. do 8. 9. 2020 

 

8.1.1. Uspešnost kandidatov na zimskem izpitnem roku poklicne mature 2020  
 

Na zimski rok poklicne mature  so je prijavilo 7 kandidatov.  Vsi so izpolnjevali pogoje za opravljanje 
POM. 2 kandidatki sta opravljali POM v celoti, 4 kandidati pa so opravljali popravni izpit iz ene izpitne 
enote, en kandidat pa je opravljal popravni izpit iz dveh izpitnih enot. K zimskemu roku je pristopilo 6 
kandidatov. 
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USPEŠNOST KANDIDATOV GLEDE NA PROGRAM: 

Uspešnost na POM 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

status število 

prijavljenih 

število kandidatov 

(pristop) 

pozitivno 

opravilo 

GASTRONOMSKO -  

TURISTIČNI TEHNIK 

odrasli 5 5 3 

GASTRONOMSKO -  

TURISTIČNI TEHNIK 

dijaka 1 1 1 

GASTRONOMSKI TEHNIK odrasli 1 0 / 

SKUPAJ   7 6 4 

 STANJE SKUPAJ: 

PRIJAVLJENI PRISTOPILI OPRAVILI NEUSPEŠNI 

7 6 4 (66,7 %) 2 (33,3 %) 

 

8.1.2. Uspešnost kandidatov na spomladanskem roku poklicne mature 2020  
 

Na spomladanski rok poklicne mature se je prijavilo 34 kandidatov. Pogoje za pristop na spomladanski 
rok poklicne mature je izpolnilo 31 kandidatov. 

Vsi kandidati so poklicno maturo opravljali prvič v celoti. 

USPEŠNOST KANDIDATOV GLEDE NA PROGRAM: 

Uspešnost na POM 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Status Število 
prijavljenih 

Število kandidatov- 

pristopilo 

Pozitivno 

opravilo 

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI 
TEHNIK 

dijaki 18 17 16 
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GASTRONOMSKI TEHNIK dijaki 16 14 14 

SKUPAJ  34 31 30 

 

STANJE SKUPAJ: 

PRIJAVLJENI PRISTOPILI OPRAVILI NEUSPEŠNI 

34 31 30 (97%) 1 (3%) 

 

8.1.3. Uspešnost kandidatov na jesenskem roku poklicne mature 2020  
 

Na jesenski rok poklicne mature so se prijavili 3 kandidati. Pogoje za pristop k POM so izpolnili 3 
kandidati, k poklicni maturi sta pristopila 2 kandidata. 2 kandidata sta  opravljala  PM v celoti, 1 kandidat 
je opravljal popravni izpit. 

Uspešnost kandidatov: 

Uspešnost na POM 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Status Število 

prijav 

Število 
kand. - 

pristop 

Pozitivno 

opravilo 

GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK dijaki 2 1 1 

GASTRONOMSKI TEHNIK dijaki 1 1 0 

SKUPAJ  3 2 1 

 

STANJE SKUPAJ: 

prijavljeni pristopili opravili neuspešni 

3 2 1 (50%) 1 (50%) 

 

8.2.  ZAKLJUČNI IZPIT 

 

Zaključni izpiti so bili razpisani v treh izpitnih rokih, potekali so v dveh: 

- zimski izpitni rok od  10. 2. do 14. 2., ni bilo prijav 
- spomladanski izpitni rok od 5. 6. do 13. 6.,  prijavljenih 20 kandidatov 
- jesenski izpitni rok od 26. 8. do 30. 8., prijavljeni 3 kandidati. 
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ZIMSKI IZPITNI ROK 

Ni bilo izpitov, nobene prijave. 

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 

Na zaključni izpit v spomladanskem roku se je prijavilo 24 kandidatov, pogoje za pristop k izpitu so 

izpolnjevali vsi, (22 dijakov 3.b, en kandidat kot občan in ena kandidatka izobraževanje odraslih). 

Splošni uspeh 

- Zaključni izpit so uspešno opravilo vsi (100%). 

- Dve kandidatki sta prejeli spričevalo s pohvalo, (dosegli maksimalno število točk). 

- Povprečna ocena vseh je 3,48. 

Uspeh Število kandidatov 

5 točk 2 

4,5 točke 2 

4 točke 3 

3,5 točke 8 

3 točke 6 

2,5 točke 1 

2 točki 2 

ni opravil 0 

SKUPAJ 24 

 

Uspeh po predmetih: 

Ocena SLO IZDELEK OZIROMA 

STORITEV IN ZAGOVOR 

odlično (5) 4 3 

prav dobro (4) 7 7 

dobro (3) 10 12 

zadostno (2) 3 2 

nezadostno (1) 0 0 

ni pristopil 0 0 

SKUPAJ 24 24 
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JESENSKI IZPITNI ROK 

Na zaključni izpit v jesenskem roku  se je prijavila ena  kandidatka, dijakinja 3.b. 

Splošni uspeh 

- Zaključni izpit je uspešno opravila, uspeh je  100%. 

- Povprečna ocena je 2. 

Uspeh Število kandidatov 

5 točk 0 

4 točke 0 

3,5 točke 0 

3 točke 0 

2,5 točke 0 

2,0 točki 1 

Ni opravil 0 

SKUPAJ 1 

 

Uspeh po predmetih: 

Ocena SLO IZDELEK OZIROMA 

STORITEV IN ZAGOVOR 

odlično (5) 0 0 

prav dobro (4) 0 0 

dobro (3) 0 0 

zadostno (2) 1 1 

nezadostno (1) 0 0 

neocenjen 0 0 

SKUPAJ 1 1 
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9. DELO Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem smo imeli v preteklem šolskem letu 25 dijakov s posebnimi 
potrebami. Ti dijaki so imeli po odločbi različne motnje, najbolj pogosto pa primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja. 

Z odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je bila dijakom s posebnimi potrebami dodeljena 
dodatna strokovna pomoč za posamezne predmete, ki so jo izvajali naši učitelji in svetovalna delavka. 
Dijakom so bile omogočene vse prilagoditve, ki so jim bile priznane na podlagi odločbe o usmerjanju. Za 
vsakega dijaka je bil pripravljen individualizirani program, ki ga je oblikovala in potrdila strokovna skupina 
na sestanku oddelčnega učiteljskega zbora (s starši in dijakom). Izdelali smo tudi poročilo o opravljeni 
pomoči in evalvacijo dela. 

V šolskem letu 2019/20 smo izvedli 434 ur dodatne strokovne pomoči. Koordinatorica dela z dijaki s 
posebnimi potrebami je bila ga. Anita Beguš. 

 

10. PREGLED OPRAVLJANJA IZPITOV 

  

10.1. DOPOLNILNI  IN DRUGI  IZPITI V ŠOL. LETU 2019/20 
 

Izpiti so v šolskem letu 2019/20 potekali v skladu s šolskimi koledarjem, in sicer: 

      -     v zimskem roku (ni bilo prijavljenih kandidatov), 

      -     v spomladanskem roku: 27. 5. 2020 in 28. 5. 2020 (predmetni izpiti za izboljšanje ocen za 
zaključne letnike), 27. in 28. 5. 2020 tretji izredni dodatni rok popravnega izpita iz enega predmeta za 
zaključni letnik SSI in PTI (epidemija koronavirus), 

- spomladanski izpitni rok 1. 6. 2020 za SPI se ni izvedel in 1. 7. do 3. 7. 2020 (za ostale letnike). 

- v jesenskem roku od 19. 8. do 21. 8. 2020 

a) Poročilo o opravljenih izpitih v zimskem roku 

Vrsta izpita Prijavljenih Pristopilo Uspešnih % 

 Popravni 0 0 0 0 

 Skupaj 0 0 0 0 

b) Poročilo o opravljenih izpitih v 3. dodatnem roku popravnega izpita iz enega predmeta za SSI in 
PTI 

Vrsta izpita Prijavljenih Pristopilo Uspešnih % 

 Popravni 1 1 1 100,0 

 Skupaj 1 1 1 100,0 

 



28 

 

 c) Poročilo o opravljenih izpitih v spomladanskem roku 

Vrsta izpita Prijavljenih Pristopilo Uspešnih % Neuspešnih 

Predmetni 1 0 0 0 0 

Dopolnilni 9 8 6 75,0 2 

Popravni 20 18 16 88,9 2 

Skupaj 30 26 22 84,6 4 

 

 

č) Poročilo o opravljenih izpitih v jesenskem roku 

Vrsta izpita Prijavljenih Pristopilo Uspešnih % Neuspešnih 

Dopolnilni 1 1 1 100 0 

Popravni 11 11 8 72,0 3 

Skupaj 12 12 9 75,0 3 

 

 

11.  TEKMOVANJA DIJAKOV 
 

V šolskem letu 2019/20 so se dijaki in dijakinje šole udeležili različnih tekmovanj, od šolskih in regijskih 
do državnih. Pri tem so dosegli lepe uspehe. 

 

a) Tekmovanje dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem na Gostinsko-turističnem zboru v Grand 
Hotelu Union v Ljubljani  (12. 11. 2019) 

Tekmovanja so se udeležile 3 šolske ekipe s področja: kuharstva, strežbe in turizma.  

Ekipo kuharstva so sestavljali 3 dijaki (mentorica Tatjana Ravnih).  Prejeli so priznanje za sodelovanje.  

Ekipo strežbe so sestavljali 3 dijaki  (mentor Rok Zupan). Prejeli so srebrno priznanje. 

Ekipo turizma so sestavljali 3 dijaki z mentorico Slavico Šterk. Prejeli so priznanje za sodelovanje. 

 

b) Matematično tekmovanje – mednarodni matematični kenguru 

Tekmovanje v znanju matematike - mednarodni matematični kenguru je zaradi razglašene epidemije 
(koronavirus)  odpadlo. 
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  c)  Tekmovanje iz znanja angleškega jezika (EPI Reading Badge)  

 Dijaki naše šole so se udeležili tekmovanja iz angleške bralne značke. Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 
5. 3. 2020. Udeležilo  sta se ga  2  dijaka prvega letnika. 1 dijak je prejel priznanja za sodelovanje, ena 
dijakinja  pa je osvojila srebrno priznanje. 

 

d) Tekmovanje konzorcija biotehniških šol Slovenije 

Tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov in študentov konzorcija biotehniških šol Slovenije je bilo v 
letošnjem šolske letu zaradi epidemije odpovedano.  

 

 

e)  Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

Šolskega tekmovanja, ki je bilo 11. 10. 2020, se je udeležilo 55 dijakov iz  2. B, 3. A, 4. B in 5. A   oddelka. 
Dijaki so se na šolsko tekmovanje pripravljali pod vodstvom mentoric Darinke Drmaž Lavrič in Anice 
Pajer. 4 dijaki so osvojili bronasto priznanje. 

  

f)  Tekmovanje za Zlato kuhalnico 

Regijsko tekmovanje za mlade kuharje Zlata kuhalnica v šolekem letu 2019/20 ni bilo izvedeno zaradi 
epidemije in se prestavi v mesec september 2020.  

 

g) Več znanja za več turizma 

 17. mednarodni festival Več znanja za več turizma je potekal 29. 1. 2020 v Ljubljani. Z naše šole se je 
tekmovanja udeležila  ekipa štirih dijakinj pod mentorstvom Alenke Lipej Kastrevec in Anice Oblak Janko  
z nalogo 1. festival štrukljev v Novem mestu.  Ekipa je prejele  srebrno  priznanje. 

 

h) Tekmovanje  Gatus 

Med 10. in 13. oktobrom  2019 je v Poreču na Hrvaškem potekalo 8. mednarodno srečanje 
gastronomsko-turističnih šol GATUS. Srečanja so se udeležili dijakinje in dijaki naše šole in prejeli: 

- turizem, tričlanska ekipa pod mentorstvom Slavice Šterk, srebrno priznanje 

- strežba, tričlanska ekipa pod mentorstvom Francija  Mežiča, zlato priznanje 

- kuharstva, tričlanska ekipa pod mentorstvom Marjete Dolinar, srebrno priznanje. 

 

i) Tuševa kuharska zvezda 

V letošnjem letu je potekalo tudi tekmovanje za Tuševo kuharsko zvezdo, ki se ga je udeležila tudi naša 
šola.  Našo šolo je na 1. predtekmovanju v Izoli  zastopala ekipa v sestavi:  2 dijaka ekipe kuharstva  pod 
mentorstvom Anice Oblak Janko ter  2 dijaka strežbe  pod mentorstvom Francija Mežiča.  
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j) Tekmovanje iz znanja nemškega in angleškega jezika 

Zaradi odloka zaprtja šol 16. 3. 2020 in razglašene epidemije se je šola odločila, da prestavi organizacijo 
državnega tekmovanja iz znanja nemškega in angleškega jezika na drugo šolsko leto.  

 

l) Tekmovanje iz znanja angleškega jezika 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, ki bi moralo biti 15. 3. 2020 je odpadlo zaradi razglašene 
pandemije. 

 

m) Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 12. 11. 2019, se je udeležilo 9 dijakov. Pet jih je prejelo bronasto 
priznanje. Na območno tekmovanje, ki je potekalo 9. 1. 2020, so se uvrstili trije dijaki  ter vsi osvojili 
srebrno priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. To je bilo 7. 3. 2020 v Ljubljani. En dijak je po 
številu osvojenih točk osvojil prvo mesto in zlato priznanje, ena dijakinja 4. mesto in zlato priznanje, ena 
pa 9. mesto in srebrno priznanje. Vsi so tekmovali pod mentorstvom Urške Mehle. 

 

n) Tekmovanje v poznavanju flore za srednješolce 

Tekmovanja sta se udeležili Neža Marjetič in Ana Boh iz 1. A oddelka  pod mentorstvom Darinke Drmaž 
Lavrič.  

 

o) Ekokviz 

Na šolskem tekmovanju iz ekokviza so sodelovali dijaki 1. A oddelka pod mentorstvom Darinke Drmaž 
Lavrič. 

 

p) Tekmovanje iz znanja nemškega jezika za 2. in 3. letnik srednjih šol (SDUNJ) 

Šolsko tekmovanje je potekalo 8. 1. 2020. Udeležila se ga je Petra Jurečič, dijakinja 3.a oddelka in osvojila 
bronasto priznanje. Mentorica je bila Irena Jarc. 

 

r) Tekmovanje Mladi turistični vodnik 

6. državno tekmovanje mladih v turističnem vodenju - Turistični vodnik  je  potekalo v Novem mestu, 2. 
oktobra 2019. Tekmovanje  organizira Turistična zveza Slovenije. Na tekmovanje se je uvrstil tudi dijak 
naše šole in pod mentorstvom Slavice Šterk  pridobil priznanje za sodelovanje. 
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12. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) 
 

Organizator  praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu (PUD-a) Rok Zupan je v šolskem letu 
2019/20 izvedel naslednje aktivnosti: 

a) koordinacija PUD-a, 
b) zavarovanje dijakov, varstvo pri delu, verifikacija učnih delovnih mest, 
c) analiza PUD z dijaki, 
d) sklepanje učnih pogodb s podjetji, 
e) urejanje dnevnikov dijakov z napotnico. 
 

Nepredvidenih dogodkov na PUD-u  ni bilo. Zavarovanje dijakov je bilo izvedeno v skladu s predpisi. 
Zavarovanje dijakov je uredilo tajništvo šole na predpisanem obrazcu v e-obliki. 

Zaradi odloka zaprtja šol 16. 3. 2020 in razglašene epidemije se je prekinilo izvajanje PUD. Tako smo 
dijakom zaključnih letnikov na osnovi 1. odstavka 46. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20 in 61/20) v celoti priznali PUD kot opravljen, če ima dijak pozitivne ocene pri strokovnih 
modulih. Na osnovi istega zakona in II. točke Sklepa o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju 
praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake in vajence ter praktičnega izobraževanja za 
študente višjega strokovnega izobraževanja za šolsko oz. študijsko leto 2019/20 Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 5. 2020, prejetega 13. 5. 2020, se je priznal tudi PUD dijakom 
nezaključnih letnikov (1. a, 1. b, 2. b, 3. a), če so imeli pozitivno zaključene vse ocene strokovnih 
modulov, saj šola ni mogla vsem dijakom zagotoviti delodajalca (turistični in veliko gostinskih obratov še 
ni obratovalo). Dijaki, ki pa so želeli, so se PUD-a udeležili ob zagotovljenem varnem delovnem okolju v 
skladu s priporočili NIJZ in priporočili za gostinstvo in ob zagotovljenem mentorju ob soglasju staršev in 
dijaka. PUD so opravljali: 1. a - 3 dijaki, 1. b - 7 dijakov, 2. b -  6 dijakov, 3. a - 3 dijaki. 

 

Šola je sklenila kolektivne pogodbe z naslednjimi delodajalci: 

SMER GOSTINSTVO:  

Gostinstvo Tadej Puntar, s.p. - HOTEL CITY KRŠKO 

GTB gostinstvo, d.o.o.- RESTAVRACIJA BALKOVEC 

Gostišče Krka (Štorovje-Krka) 

Gostišče Loka, d.o.o. NM 

Gostilna Javornik, Goran Pevec, s.p. 

Prepih, d.o.o. NM 

GOSTILNA MÜLLER - ČRNOMELJ 

Gostilna Felicijan, Boštanj 

Innzenga, d.o.o. Restavracija Atelje -LJUBLJANA 

PRI MARJANI d.o.o. gostišče Barbara Krmelj 

GTM Gostinstvo in turizem d.o.o. METLIKA 

Gostišče Kapušin, GRADAC 

OKUSNI DOGODKI d.o.o. GOSTILNA JAKŠE NM 

Gostišče na Pajčni, d.o.o., ZAGRADEC 

SKAT d.o.o. OŠTARIJA MARGARETA, KRŠKO 

GOSTILNA "BUDAČKI" - JOSIP BUDAČKI S.P., METLIKA 

Gostgrad, d.o.o., Gostilna Pri gradu, ŽUŽEMBERK 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
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Hotel Astoria Bled 

BMM GOSTINSTVO, d.o.o., Pizzeria Rondo Sevnica 

RAKAR - GOSTILNA IN PRENOČIŠČA Boštjan Rakar s.p 

GOSTINSTVO MRHAR, BLAŽ MRHAR S.P. NOVO MESTO 

Oštarija pri Selaku, ŠKOCJAN 

GOSTILNA ŠELIGO, TREBNJE 

HOTEL SMUK, SEMIČ 

Štajdohar, d.o.o. Črnomelj 

GOSTINSTVO IN STORITVE ZVONKO GRABNAR S.P., ŠENTJERNEJ 

SPLAVAR gostinstvo in trgovina Brežice d.o.o. 

Marche Gostinstvo d.o.o. 

GOSTIŠČE DETELJICA, MARTINA POVŠE S.P. ŠKOCJAN 

Domačija Repovž, d.o.o,.Šentjanž 

TAVERNA UROŠKA – GOSTILNA KRZNAR, Šmartni pri Litiji 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 

PIVNICA IN SLAŠČIČARSTVO JEREB, IRENA JEREB s.p., Gornja Prekopa 

RESTAVRACIJA ŠTEFANIČ d.o.o., Brežice 

BRUNO Gabrijele d.o.o. SEVNICA 

GOSTILNA OPARA,  FRANCI OPARA S.P., Trebnje 

Gostišče na vasi, Novo mesto 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

HOTEL PRI BELOKRANJCU, VRBETIČ BRANKO S.P., Novo mesto 

RESTAVRACIJA TRI LUČKE d.o.o.,  Krško 

GOSTILNICA BARBA d.o.o., Novo mesto 

HIŠA FINK d.o.o. Novo mesto 

Gostilna Kunst 1966 d.o.o. Krško in Bistrica ob Solti 

OKREPČEVALNICA PRI FRENKU FRANC SREBERNJAK S.P. 

VILA SAJOVIC, gostinstvo in turizem d.o.o., Gostišče Veronika, Kočevje 

Gostilna Janc, Barbara Janc Marc s.p., Studenec pri Sevnici  

VRTEC Ciciban Novo mesto 

Splošna bolnišnica Novo mesto 

DELECTO d.o.o., PICERIJA LAVANDA QULANDIA NOVO MESTO 

PRILOŽNOSTNA PRIPRAVA JEDI NA TERENU PČ JANEZ SIMONIČ S.P. 

 

SMER GOSTINSTVO IN TURIZEM: 

TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto 

ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Hoteli LifeClass Portorož 

TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi 

Zavod Situla, Novo mesto 

HOTEL CENTER, NOVO MESTO 

 

SMER TURIZEM: 

INTERFLASH, poslovne storitve d.o.o. 

TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK d.o.o. NM 

KŠTM SEVNICA – OBČINA SEVNICA 

Zavod Kočevsko, Kočevje 

Kompas d.d. - M holidays 

TURISTIČNO DRUŠTVO KOČEVJE 



33 

 

INE ROBERT, turistična agencija d.o.o. – RELAX Novo mesto in Krško 

Muzej na prostem Pleterje 

MLADINSKI CENTER KRŠKO 

Kompas Novo mesto-Glavni trg 

RIC BELA KRAJINA - ČRNOMELJ 

OBČINA MIRNA PEČ - Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka 

JEZERŠEK GOSTINSTVO d.o.o. 

 

13. IZREDNO IZOBRAŽEVANJE 
V šolskem letu 2019/20 je izredno izobraževanje potekalo le v obliki individualnega izobraževanja. Tako 
so bili organizirani izpiti in konzultacije v vseh programih, ki jih izvajamo na šoli. 

V izobraževanje je bilo vključenih 33 kandidatov.  Pri izvedbi izobraževanja odraslih je sodelovalo 20 
učiteljev. Aktivno je opravljalo izpite 11 kandidatov. Do 14. 7. 2020 je bilo opravljenih 71 delnih izpitov, 
55 izpitov opravljenih v celoti in izdali smo 10 letnih spričeval o uspešno zaključenem letniku.  

V tem šolskem letu se ni noben kandidat izpisal. 

Najpomembnejše aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo izrednega izobraževanja so bile naslednje: 

- vpis novih kandidatov, 
- razgovori s kandidati  za izredno izobraževanje ter priprava in vodenje dokumentacije, 
- prijava na razpis za izvajanje izobraževanja odraslih v šol. letu 2020/21, 
- priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja, 
- posredovanje informacij o izobraževanju odraslih na statistični urad RS, 
- koordinatorstvo med kandidati in posameznimi učitelji, 
- prijave k izpitu, 
- izdelava poročila o realizaciji opravljenih izpitov po posameznem kandidatu, 
- izdelava poročila o realizaciji ur učiteljev. 
Organizatorica  izrednega izobraževanja je bila  Anita Beguš. 

 

 

14. DIJAŠKA SKUPNOST 
Odbor skupnosti dijakov sestavljajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti. V šolskem letu 2019/20 so se 
predstavniki skupnosti dijakov sestali štirikrat. Na 1. sestanku so konstituirali dijaško skupnost. Dijaška 
skupnost je tudi podala mnenje o kandidatki za ravnateljico SŠGT Majo Skubic Avsec in izvedla volitve za 
predstavnika dijakov v Svet zavoda Grm Novo mesto. Dijaki so organizirali izmenjavo pisemc prijateljstva 
oz. t. i. Valentinovo pošto. 

Mentor dijaške skupnosti je bil Andrej Lapanje. 
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15.  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih: 

a) delo z dijaki: 
1. vpis dijakov v šolo, 
2. individualna ali skupinska obravnava dijakov, 
3. poklicna orientacija, 
4. koordinacija dijakov s posebnimi potrebami, 
5. delo z nadarjenimi dijaki, 
6. delo z oddelčnimi skupnostmi, 
 
b) sodelovanje z učitelji, 
c) sodelovanje s starši, 
d) sodelovanje z zunanjimi sodelavci in institucijami, 
e) promocija šole. 
Podrobnejše poročilo je v prilogi poročila. 

 

16.  UČBENIŠKI SKLAD 
 

V šolskem letu 2019/20 si je iz učbeniškega sklada izposodilo učbenike 155 dijakov. Iz sklada so si dijaki 
izposodili 1635 enot gradiva. Na novo smo za potrebe sklada nabavili 25 enot gradiva, 64 enot je bilo v 
tem šolskem letu odpisanih. Podrobnejši podatki se nahajajo v prilogi poročila. Skrbnica šolskega sklada 
je Marija Turk. 

 

17.  ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

V šolskem letu 2019/20 je bilo v knjižnici na novo evidentiranih 49 enot knjižničnega gradiva. 28 enot 
smo pridobili z nakupom, 21 enot v dar. Podrobnejše poročilo je v prilogi. 

 

18. KOMISIJA ZA KAKOVOST 
 

Komisija za kakovost se je sestala 8. 10.,  na lokaciji SŠGT, del članov  11. 10. 2019, v Hiši Fink. Komisija je 

na osnovi dveh anket (samoevalvacija učitelja in vprašalnik za dijake o medvrstniških odnosih) pripravila 

poročilo. Poročilo je bilo predstavljeno na svetu zavoda 16. oktobra 2019. Za šolsko leto 2019/2020 si je 

komisija zadala nalogo, da nadaljuje s spremljanjem odnosov med dijaki in da se v ta namen, v drugi 

polovici šolskega leta ponovi anketa o medvrstniških odnosih. Ankete med dijaki do marca nismo izvedli, 

kasneje ni bilo smiselno, saj so zaradi učenja na daljavo postali medvrstniški odnosi popolnoma drugačni, 

dijaki pa so bili  preobremenjeni z različnimi dejavnostmi na računalniku. Učitelji in dijaki smo bili preko 
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noči primorani v povsem drugačen način izobraževanja. Spremembe, ki niso bile enotne, so bile izziv za 

učitelje, dijake in starše. Šolska svetovalna delavka je izvedla anketo med dijaki in starši. Rezultati ankete 

so bili opomnik učiteljem, kje so potrebne spremembe in kaj je tisto kar je dobro in je zato smiselno 

nadaljevati. Nov način dela pa je smiselno evalvirati tudi s strani učiteljev. V ta namen smo naredili dva 

anketna vprašalnika. Enega za učitelje, v njem smo učitelje spraševali o orodjih, ki so jih uporabljali, 

metodah dela, o tem kako so potovale povratne informacije, s kakšnimi izzivi so se kot učitelji srečevali in 

pogled naprej oz. predlogi za nadaljnje delo. Učitelji razredniki pa so odgovarjali še na en vprašalnik, 

vloga razrednika. Vprašanja so bila o prioriteti, načinu izvajanja, porabljenem času, izzivih, dobri praksi, 

izzivih brez rešitev in enotni metodologiji. Anketo je izpolnilo 21 učiteljev. Glavni namen priprave in 

izpolnjevanja vprašalnikov je, da si izmenjamo primere dobre prakse in pridobimo izhodišče za pripravo 

na morebitno delo na daljavo v prihodnjem šolskem letu. Sleherna izkušnja in ideja je dobrodošla in tvori 

mozaik k skupnemu ustvarjanju dobrih pogojev za dijake in učitelje. Zato je analiza narejena v obliki 

plakatov, na katerih je zabeležen čisto vsak  odgovor v celoti. Učitelji lahko primerjajo svojo izkušnjo z 

izkušnjami drugih, razvijajo se lahko diskusije in porajajo nove ideje. Vprašalniki so obdelani tudi 

statistično. 

 

19. KOMISIJA ZA PREHRANO  
 

Tudi v tem šolskem letu smo vsem dijakom, ki so se prijavili na šolsko prehrano zagotavljali topli 

obrok. Glede na socialni status so lahko dijaki pridobili subvencijo za malico. 

V tem šolskem letu so dijaki preko spletne ankete 1KA reševali Vprašalnik o šolski prehrani. 

Vprašalnik je v celoti rešilo 60 dijakov, ki so bili v tem šolskem letu prijavljeni na šolsko prehrano. 

Iz vprašalnika smo ugotovili, da dijaki zaupajo šolski prehrani, je pa tudi razumljivo, da bi nekateri 

želeli drugačne menije in več sladic, saj imamo različne okuse. Kot vsa mladina si dijaki želijo več 

nezdravih obrokov (sednviči,…). 

Dijaki so se navadili na touch panel in se redno odjavljajo in spreminjajo menije. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da so dijaki s šolsko prehrano zadovoljni. Nezadovoljstvo izkazuje le 

7 % dijakov. 

Anita Beguš, organizatorica šolske prehrane 
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20. ŠOLSKI SKLAD 
 

Šolski sklad Srednje šole za gostinstvo in turizem novo mesto je bil ustanovljen za: 

- pridobivanje sredstev iz denarnih in materialnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih 
virov, 

- financiranje in izvajanje dejavnosti posameznega razreda ali oddelkov, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

- financiranje nakupa nadstandardne opreme, 
- zagotavljanje sredstev za zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-

izobraževalnega programa, 
- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne, umetniške in športne dejavnosti 

dijakov, 
- za dodatno izobraževanje nadarjenih dijakov, ki dosegajo dobre učne uspehe, 
- za preventivno delo z dijaki za zdravo izrabo prostega časa, 
- za povezovanje z drugimi šolami v Republiki Sloveniji in v tujini, 
- za promocijo šole v javnosti, 
- pomoč dijakom s slabim socialnim in materialnim statusom. 

Delež pomoči dijaku s slabim socialnim in materialnim statusom gre lahko iz sredstev Šolskega sklada, 

vendar v višini največ do 40 % zneska.  

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:  

Sonja Milanović,  
Sebastjan Korparja in  
Marija Mandelj Adanič, 
Anita Beguš (predstavnica šole) 
Slavica Šterk (predstavnica šole) 
Alenka Lipej Kastrevec (predstavnica šole) 
Maja Skubic Avsec (predstavnica šole).  
Delovanje je urejeno s posebnim pravilnikom. 
 
V preteklem šolskem letu je bilo stanje 313,12 evrov, na božično-novoletnem bazarju smo pridobili 464 

evrov donacij, skupno je v skladu 777,12 evrov. Delovanje sklada je urejeno s pravilnikom.  

 

 

21. EVAKUACIJA 

V skladu z 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) morajo 
uporabniki objektov na podlagi izdelanega načrta evakuacije najmanj enkrat letno izvesti praktično 
usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. 

Evakuacija je bila izvedena  20. 2. 2020, sodelovali so strokovni delavci. Odgovorne osebe za gašenje 
začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije so: Andrej Lapanje, Marija Turk, Roman Tratar, Jernej 
Plut. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7259
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22.  STROKOVNI AKTIVI 
 

V šolskem letu 2019/20 je na šoli delovalo osem strokovnih aktivov: 

- za slovenski jezik, 
- za angleški jezik, 
- za naravoslovje,  
- za družboslovje, 
- za športno vzgojo, 
- za praktični pouk, 
- za strokovno teorijo v modulih, 
- za razrednike. 
 

Strokovni aktivi so : 

- pripravili podrobne učne načrte, 
- uskladili kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja 
- pripravili izpitna vprašanja za poklicno maturo in zaključni izpit 
- določili načine in oblike pisnega in ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja 
- se dogovarjali o udeležbi na seminarjih in študijskih skupinah 
- oblikovali naloge in kriterije ocenjevanja za popravne in druge izpite 
- analizirali učni uspeh po ocenjevalnih obdobjih 
- sodelovali pri tekmovanjih in razstavah 
- organizirali in izvajali določene interesne dejavnosti 
- sodelovali pri izvedbi dneva odprtih vrat in informativnem dnevu 
- izbrali učbenike in ostale pripomočke za naslednje šolsko leto 
- oblikovali predloge za porazdelitev učnih obveznosti 
- oblikovali predloge stalnega strokovnega izpopolnjevanja članov aktiva 
 
Poleg navedenega bi še posebej izpostavil naslednje aktivnosti strokovnih aktivov: 
- sodelovanje z osnovnimi šolami in vrtci 
- sodelovanje z različnimi društvi 
- izvedba različni pogostitev na šoli in izven nje, 
- organizacija in priprava kulturnih dejavnosti na šoli 
- priprava šolskega glasila in delovanje šolskega radia 
- priprava priložnostnih razstav 
- priprava dijakov in dijakinj na različna tekmovanja 
  
Delo strokovnih aktivov je podrobneje predstavljeno v poročilih o delu, ki so priloga k poročilu o 
realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20. 
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23.  PROJEKTI, TEČAJI IN DRUGE AKTIVNOSTI 
 

a) Šolski projekti 

 

V šolskem letu 2019/20 je bila šola vključena v: 

 

A1 projekt Zdrava šola. 

V preteklem letu smo v okviru zdrave šole organizirali: 

- šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 

- pripravili plakate ob svetovnem dnevu hrane, dnevu diabetesa, boja proti raku, boja proti kajenju in 

mednarodnem dnevu žensk, 

- predavanje za dijake o krvodajalstvu (23. 1. 2020), na krvodajalsko akcijo so bili zaradi epidemije 

koronavirusne bolezni vabljeni le zaposleni, 

- predavanje za dijake »Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji Romov« (11. 11. 2019) in 

- predavanje za starše z naslovom »Spletno nasilje med mladimi (21. 1. 2020). 

Aktivnosti je koordinirala Anica Pajer 

 

A2 projekt UNESCO ASP mreže šol Slovenije 

Udeležili smo se Mirovniškega festivala septembra 2019 v Slovenj Gradcu pod naslovom Zlati rez, ki 

predstavlja osrednji skupni dogodek slovenske mreže Unesco šol, in obeležili evropsko leto kulturne 

dediščine in mednarodni dan miru.  

V sodelovanju z OŠ Pišece smo 23. oktobra 2019 po novomeških znamenitostih popeljali 40 udeležencev 

mednarodnega Unescovega tabora Premikamo meje. 

V šoli smo z dijaki obeležili kar nekaj mednarodnih dni: svetovni dan hrane, svetovni dan boja proti aidsu, 

svetovni dan turizma … 

Kot že nekaj let do sedaj vodimo dva Unesco projekta: Večerja in Lahkih nog naokrog in z nekaterimi 

šolami smo sodelovali v času zaprtih šol tudi na daljavo. 

Tudi z nadaljevanjem učnega procesa od doma smo pri pouku različnih predmetov in modulov še bolj 

konkretno spoznavali, kaj pomenijo Delorsovi stebri izobraževanja: Učiti se, da bi vedeli!, Učiti se delati!, 

Naučiti se živeti skupaj!, Učiti se biti! 

V okviru Unesca vodimo dva projekta : Večerja in projekt šolske agencije Lahkih nog naokrog, ki ga vodi 
Slavica Šterk   

Koordinatorica projekta je bila  Maja Skubic Avsec do 15. 1. 2020, nato pa Irena Jarc. 
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A3 projekt Ekošola 

V šolskem letu 2019/20 smo izvedli različne projekte: 

- ekokviz za srednje šole - na šolskem tekmovanju so sodelovali  dijaki 1. a  

- podnebne spremembe - dijaki 1. b so izdelali sončno pečico in se pogovorili o ukrepih, ki jih z 
namenom preprečevanja škodljivih posledic podnebnih sprememb lahko sprejmemo kot posamezniki in 
družba kot celota. 

- »A LIGHT FOR THE EARTH - LUČ ZA ZEMLJO« - dijaki 2.a so izdelali 3 lampijone s sporočili, ki 
spodbujajo k razmisleku o ravnanju za ohranitev našega planeta 

Aktivnosti je koordinirala Darinka Drmaž Lavrič. 

 

A4 projekt Planetu Zemlja prijazna šola 

V tem šolskem letu smo nadaljevali s sodelovanjem v vseslovenskem natečaju »Planetu Zemlja prijazna 
šola«, ki ga je razpisalo Društvo Planet Zemlja. Cilj natečaja je ohranjati kulturno, naravno in nacionalno 
izročilo Slovenije ter razvijati zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka 
do okolja in narave. Na šoli smo izvedli dva projekta: Food Revolution in Od zrna do kruha. Dijake smo s 
predavanji in delavnicami nagovorili k odgovornemu odnosu do hrane, prehranjevanja, do sočloveka, 
vseh živih bitij in narave.  Koordinatorica projekta je bila  Marija Turk. 

 

A5 projekt Certifikat zaupanja vreden dijak 

V šolskem letu 2019/20 smo ponovno podelili »certifikate zaupanja vreden dijak« posameznim dijakom, 
večinoma na predlog učiteljev praktičnega pouka. Dijakom se podeljujejo trije certifikati na področju 
kuharstva, strežbe in turizma: bronasti (1), srebrni (2) in zlati (3) certifikat zaupanja vreden. Podeljeno je 
bilo 56 certifikatov, od tega 34 bronastih (1), 16 sredbrnih (2)  in 6 zlatih (3). 

Koordinatorica je bila Alenka Lipej Kastrevec. 

 

A6 projektni dnevi 

1. projektni dan smo izvedli 10. 9. 2019. Dijaki zaključnih letnikov, 4. a in 5. a, so za dijake 1. a in 1. b 

pripravili tradicionalni spoznavni piknik z animacijo. Pogostitev je potekala na šolskem dvorišču, 

animacijski program pa v Ragovem logu. Za dijake 1. letnikov smo piknik združili s športnim dnevom – 

orientacijskim pohodom po Novem mestu. Piknika so se udeležili tudi dijaki Srednje kmetijske šole in 

biotehniške gimnazije programa naravovarstveni tehnik. 

2. načrtovani projektni dan je zaradi epidemije koronavirusne bolezni odpadel.  

Aktivnosti je koordinirala Anica Pajer. 
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A7 projekt Botrstvo 

Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je 
namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo 
finančno pomoč in spodbudo. Na naši šoli se trudimo, da vsaj malo zmanjšamo socialno izključenost 
dijakov zaradi revščine. Želimo si, da bi vsak dijak uspešno končal izobraževanje. V tem šolskem letu je 
finančno pomoč prejemalo 10 dijakov naše šole. S pomočjo botra dijaki krijejo stroške prevoza, si kupijo 
uniforme za praktični pouk itd. Koordinatorica projekta je bila šolska svetovalna delavka  Anita Beguš. 

 

A8 projekt GATUS 

Ideja za projekt GATUS je nastala leta 2012 na naši šoli, prevzeli smo tudi vlogo prvega organizatorja in 

gostitelja. Namen projekta je spodbujanje in razvoj sodelovanja med šolami, izmenjava praks, promocija 

poklica in gastronomsko-turistične ponudbe domačega kraja, regije ter omogočanje pogojev za 

profesionalno rast dijakov.  

Med 10. in 13. oktobrom 2019 je izvedeno, že tradicionalno, 8. srečanje v Poreču na Hrvaškem.   

Idejna vodja in koordinatorica projekta: Slavica Šterk 

 

 A9 nacionalni projekt Rastem s knjigo SŠ 2019-20 

V šol. letu 2019/20 smo bili že desetič vključeni v projekt »Rastem s knjigo SŠ«, ki ga izvaja Javna agencija 

za knjigo RS (JAK). 

Dijaki  1. a in   1. b  oddelka bi morali  obiskati  Knjižnico Mirana Jarca, vendar  zaradi pandemije covida 

19 do realizacije ni prišlo. Aktivnosti bomo izvedli do 30. 10. 2020 v novem šolskem letu.  

 

A10 projekt OBJEM 

Tudi to šolsko leto pod okriljem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in v sodelovanju s Filozofsko 

fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Ljubljana, 

Pedagoško fakulteto Maribor in Pedagoškim inštitutom sodelujemo v projektu OBJEM (Ozaveščanje 

Branje Jezik Evalvacija Modeli). Cilj 5 let trajajočega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih 

okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola je ena od 5 srednjih šol, ki imajo 

status razvojnega vzgojno - izobraževalnega zavoda. 

V tem šolskem letu je večina članov projektnega tima pripravila primer didaktičnega pristopa in strategije 

v podporo uvajanju gradnikov bralne pismenosti, ki ga je preizkusila tudi pri pouku. Prav tako je večina 

članov izvedla oziroma bila prisotna kot opazovalec na vsaj eni kolegialni hospitaciji. 

Ostale načrtovane aktivnosti so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na jesen. So pa 

člani projektnega tima v času pouka na daljavo, uporabljali in preizkušali različna spletna orodja in okolja 

ter bili pri tem še posebej pozorni na uvajanje gradnikov bralne pismenosti. Pri tem smo si vsi pridobili 

veliko izkušenj in znanj o možnostih uporabe spletnih orodij, kar bomo lahko uporabili v naslednjih letih. 
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Člani projektnega tima so sodelovali tudi v izvedbi fokus skupine na našem razvojnem vzgojno – 

izobraževalnem zavodu. 

Jože Avsec, vodja PT 

 

A11 Projekt Lahkih nog naokrog 

V letošnjem šolskem letu smo projekt izvajali za udeležence iz Slovenije in tujine, za osnovnošolce, 
srednješolce, študente, učitelje, društva……Projekt se izvaja znotraj praktičnega pouka turizma pod 
mentorstvo Slavice Šterk. 

 

b) Tečaj slovenščine za dijake tujce  

Urška Mehle je izvedla 90 ur tečaja slovenščine za dva dijaka tujca, in sicer od 3. 9.  do 9. 12. 2019, nato 
pa še 70 ur tečaja, in sicer od 17. 2. do 26. 5. 2020. Del tečaja je potekal na daljavo preko spletne učilnice 
in videokonference Zoom. 

 

b) Dan odprtih vrat 

V tednu od 24. 9. do 26. 9. 2019 smo imeli na Srednji šoli za gostinstvo in turizem dneva odprtih vrat z 

naslovom Spoznaj poklice v gastronomiji in turizmu. Delavnice so potekale med 8.30 in 13.00 uro. 

Na dnevu odprtih vrat so naši dijaki učencem osnovnih šol so pokazali znanja in veščine, ki jih morajo 

obvladati strokovnjaki v gastronomiji in turizmu. 

Osnovnošolcem smo predstavili izobraževalne programe in pripravili naslednje delavnice in razstave: 

-    Potujmo po Evropi 

-    Vodenje po Novem mestu 

-    Slovenske terme in zdravje 

-    Prehranski semafor 

-    Sonce v kozarcu 

-    Pisana miza 

-    Mali kuharski mojstri 

-    Rojstnodnevni prigrizki 

Dneva odprtih vrat se je v treh dneh udeležilo deset osnovnih šol, skupaj 279 učencev. Verjamemo, da so 

obiskovalci začutili naš utrip pouka, življenja in dela na šoli. 

Dneve odprtih vrat je koordinirala Anita Beguš.   

 

c) Informativni dan 

14. in 15. 2. 2020 smo pripravili informativni dan za učence osnovnih šol.  Delavnice in program je bil 
atraktiven in zanimiv.  Bodoči dijaki so se lahko na lastne oči in usta prepričali, zakaj je dobro biti dijak 
Srednje šole za gostinstvo in turizem. Poleg predstavitve šole in programov, so si lahko ogledali praktičen 
prikaz poklicev, za katere izobražujemo dijake. Na koncu so obiskovalci ob prijetnem in malo bolj 
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sproščenem klepetu pridobili še dodatne informacije o pouku,  ter prejeli simbolično darilo. Učencem 
smo pripravili tudi delavnice s področja gastronomije in turizma.  

Informativni dan sta koordinirali Anita Beguš in Maja Skubic Avsec. 

 

d) Promocija izobraževalnih programov in poklicev s področja gostinstva in turizma 

V okviru promocije šole in poklicev v gostinstvu in turizmu smo obiskovali osnovne šole na Dolenjskem, 
Beli krajini in Posavju (poklicno-sejemske prireditve, delavnice, roditeljski sestanki itd.). Obiskali smo 25 
šol (ali pa so prišli učenci k nam) , kjer smo učencem predstavili poklice in programe s področja gostinstva 
in turizma. V promocijo je bilo poleg dijakov vključenih tudi 11 učiteljev. Promocijo šole je koordinirala  
Anita Beguš. 

 

e) Postani naš dijak za en dan 

V sredo, 4. 3. 2020, je bil na Srednji šoli za gostinstvo in turizem prav poseben dan, saj so se učenci 8. oz. 

9. razredov iz desetih osnovnih šol pridružili našim dijakom  in postali dijaki za en dan. Začutili so šolski 

utrip med poukom in pravo vzdušje med odmori. Učenci so bili razdeljeni v razrede po njihovih željah. 

Lahko so začutili utrip pouka pri turizmu ali pri gastronomiji. 

Postani dijak za en dan sta koordinirali Anita Beguš in Maja Skubic Avsec. 

 

f) Tradicionalni slovenski zajtrk 

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem smo z veseljem sprejeli predlog Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, da tudi na srednjih šolah obeležimo Dan slovenske hrane. 

V petek, 15. novembra 2019, smo tako tudi mi obeleževali dan slovenske hrane. Dijaki 3.a oddelka so s 

pomočjo učiteljev praktičnega pouka kuharstva pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem smo 

opozorili dijake o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. 

Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal v jedilnici od 7.00 do 8.30 po pripravljenem razporedu. 

Dijaki in zaposleni smo se za z veseljem udeležili. Aktivnost je koordinirala Anita Beguš.  

 

g) Krvodajalska akcija 

Tudi letošnje šolsko leto smo se z veseljem odzvali vabilu Rdečega križa Novo mesto. Predstavniki 

Rdečega križa so nam 23. januarja 2020 (4.a in 5.a) pripravili zanimivo in poučno predavanje o 

krvodajalstvu. Tudi to šolsko leto je bilo zelo veliko zanimanje za krvodajalstvo. V ponedeljek, 16. marca 

smo se z dijaki 3.b, 4.a in 5.a želeli udeležiti krvodajalske akcije. Žal nam je Korona virus prekrižal načrte, 

tako da je krvodajalska akcija odpadla. V znak podpore in sodelovanja se je krvodajalske akcije udeležila 

le šolska svetovalna delavka. 

Aktivnost je koordinirala Anita Beguš.  
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h) Mednarodna izmenjava 

  Načrtovana izmenjava v Osijek maja 2020 je zaradi razglašene epidemije prestavljena na naslednje 
šolsko leto, saj se veljavnost potrjenih projektov podaljšuje za 1 leto. 

Koordinatorica mednarodne izmenjave Erasmus+ je Teja Franko. 

 

  i) Dijaki dijakom za varno mobilnost 

Varna mobilnost je sodoben način življenja in dela v vrtcih in šolah, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo 

vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. 

V tem šolskem letu smo bili z dijaki, vključenimi v projekt Varna mobilnost malo manj aktivni, saj nam je 

ponagajal koronavirus in pouk na daljavo. Ravno zaradi epidemije nismo uspeli izvesti dveh delavnic, 

čeprav smo se z izvajalci že dogovarjali. V mesecu marcu smo imeli dogovorjeno delavnico z Zavodom 

Varna pot – 5 x stop je COOL, v aprilu pa smo povabili člana iz Zavodom vozim, saj smo v preteklosti imeli 

zelo pozivne odzive dijakov na predavanje invalida, ki se je poškodoval v prometni nesreči. 

Dijaki 1. letnikov so pripravili seminarske naloge na temo mobilnost ter izdelali portfolijo. 

V tem šolskem letu smo se v klubu odločili, da z denarjem, ki je namenjem projektu, kupimo sedalne 

vreče in klubske mize za dijake. 

Projekt bi se moral slovesno zaključiti 11. junija 2020 na stadionu Stožice, vendar je bil zaradi razmer 

COVID odpovedan. 

Anita Beguš in Marinka Bojanc, mentorici  

 

  j)  Projekt socialna aktivacija Zmorem sama 

Skupaj z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela smo se vključili v projekt socialne aktivacije 
‘’Zmorem sama’’, z namenom aktivnosti, da udeleženke projekta spoznajo proces dela v kuhinji na način 
učenja skozi delo. Aktivnost je trajala dva meseca in je obsegala 96 ur. V projekt je bilo vključenih sedem 
udeleženk. Udeleženke so se učile dela na Srednji šoli za gostinstvo in turizem pod mentorstvo Tonija 
Cimermančiča in v Hiši kulinarike pod mentorstvom Andreje Dvojmoč.  

Koordinatorica projekta Zmorem sama je bila Anita Beguš. 

 

k) V jati z drugačnimi 

Varstveno delovni center Novo mesto je v četrtek, 17. 10. 2019 pripravil 4. mednarodno srečanje oseb z 

motnjo duševnem in telesnem razvoju ter z osebami brez motnje (šolarji, dijaki, starejšimi občani) s 

sloganom “V jati z drugačnimi.” Dogodek je potekal dopoldne v novomeških osnovnih in srednjih šolah, v 

enotah VDC-ja Novo mesto in Domu starejših občanov Novo mesto. 
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Tudi naša šola se je pridružila pobudi Varstveno delovnega centra iz Novega mesta. Varovanci Varstveno 

delovnega centra Trebnje so skupaj z našimi dijaki pripravili okusno kosilo. Na koncu so varovanci s 

pomočjo naših dijakov pripravili mizo in se naučili različne tehnike zlaganja prtičkov. Srečanje so zaključili 

s prijetnim klepetom in pojedino. 

Aktivnost je koordinirala Anita Beguš. 

 

l) Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji Romov 

 Ga. Vesna Židan je v okviru projekta Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji Romov predstavila in 

poskušala ozavestiti mlade k zmanjšanju diskriminacije med romskim in večinskim prebivalstvom. Za 

sodelovanje smo se odločili, da tudi mi prispevamo h kulturi dialoga v boju proti izključevanju in 

sovražnosti ter da bi mladi razvili sposobnosti za kritično razmišljanje in prepoznavanje diskriminacije. 

Delavnica je bila izvedena 11. 11. 2020 za dijake 1. b in 2. b oddelka. 

Aktivnost je koordinirala Anita Beguš. 

  

m) Šolski dobrodelni bazar 

4. 12. 2019 smo organizirali dobrodelni bazar, v okviru katerega smo zbirali sredstva za socialno ogrožene 
dijake naše šole. Pri tem  nam je pomagalo GG Novo mesto kot sponzor, ki je tudi izvedlo aranžersko 
delavnico za dijake 1. B oddelka. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč dijakom iz socialno šibkejših 
družin. 

Aktivnosti je koordinirala Maja Skubic Avsec. 

 

n) Filmski abonma 

Da bi pri dijakih vzgajali ustrezen odnos do filmske umetnosti, smo tudi to šolsko leto  v sodelovanju s 

Cineplexom Novo mesto ponudili filmski abonma v obsegu štirih filmov po izbiri mentorice. Zaradi 

razglašene epidemije COVID-19 smo si ogledali le tri filme: Bilo je nekoč … v Hollywoodu, Parazit in Judy.  

Mentorica je bila Maja Skubic Avsec. 

o) Gledališki abonma 

V sodelovanju s Kulturnim centrom Janeza Trdine smo tudi letos za dijake pripravili mini gledališki 

abonma. Žal smo si zaradi epidemije COVID-19 ogledali le eno predstavo, in sicer predstavo 

novomeškega režiserja Nejca Gazvode Tih vdih. 

Koordinatorica je bila Urška Mehle. 

Podrobnejša poročila se nahajajo v zapisih koordinatorjev oz. poročilih strokovnih aktivov. 
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24. PROFESIONALNI RAZVOJ 
 

V preteklem šolskem letu so se strokovni delavci strokovno spopolnjevali  z udeležbo naslednjih 
seminarjev in delavnic: 

- študijske skupine, izobraževanja za potrebe zaključnega izpita in poklicne mature, 
- izobraževanja za izvajanje projektov šole, 
- strokovnih ekskurzij, 
- udeležba na vseh seminarjih, ki so organizirani na zavodu oz. enoti, 
- usposabljanj vezanih na varstvo pri delu, 
- usposabljanj za delo z dijaki in metodike pouka. 
 

 naslov, izvajalec datum 

1.Urška Mehle - strokovno usposabljanje za registrirane 
koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje Tkemo 
mrežo za ustvarjalnost 
- 5. strokovni posvet Po jutru se dan pozna o 
kulturno-umetnostni vzgoji  
- webinar o tematskem sklopu za zunanje 
ocenjevalce splošne mature 
- spletno predavanje Spletna učna orodja za 
poučevanje in preverjanje znanja: Spletna učilnica 
Google 
- delovno srečanje v okviru projekta Objem 
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 
povezati znotraj kolektiva za člane PT Objem 

26. 8. 2019 
 
 
25. 9. 2019 
 
28. 3. 2020 
 
4. 6. 2020 
 
 
19. 11. 2019 
 
27. 8. 2020 

2. Irena Gorše - izobraževanje v okviru šolskega projekta 
Objem, 
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 
povezati znotraj kolektiva za člane PT Objem  
- samoizobraževanje na strokovnem področju 

19. 11. 2019 
 
27. 8. 2020 

3. Katarina Teršar Zalar - samoizobraževanje prek spleta: dr. Zora Ilc 
Rutar: Dobri odnosi za dobro sodelovanje ali Kako 
doseči sedanje generacije 
- samoizobraževanje prek spleta: dr. Kristijan 
Musek Lešnik: Kaj lahko predam svojim otrokom in 
učencem 
- samoizobraževanje prek spleta: Edita Pašagić: 
ZOOM - orodje za poučevanje na daljavo 
- samoizobraževanje prek spleta: Branko 
Žunec: Kako zmagati v vsaki krizi in po njej 
- izobraževanju v okviru projekta Objem 
-delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

8., 10. in 14. 
april 
 
 
23. april 
 
21. maj 
 
 
16. junij 
19. 11. 2019 
27. 8. 2020 

4. Darinka Drmaž Lavrič - 5. konferenca za učitelje naravoslovnih 
predmetov – NAK: Izobraževanje za sedanjost in 
prihodnost, Laško 
- delovno srečanje v okviru projekta Objem 

23. in 24. 10. 

2019 

19. 11. 2019 
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-delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

27. 8. 2020 

5. Marinka Bojanc - Študijska skupina, Zavod RS za šolstvo, 
Ljubljana 
- delovno srečanje Dijaki dijakom za varno 

mobilnost, Srednja poklicna in strokovna šola 

Bežigrad, Ljubljana 

- delovno srečanje Varna mobilnost, GRM - 

center biotehnike in  turizma Novo mesto 

- Posvet - Uresničevanje ciljev trajnostne 

mobilnosti v vzgoji in izobraževanju, Bled 

- delovno srečanje Objem, SŠGT Novo mesto 

-delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

- samoizobraževanje na strokovnem področju 

21. 8. 2019 
 
 
9. 10. 2019 
 
7. 11. 2019 
 
13. 11. 2019 
 
19. 11. 2019 
 
27. 8. 2020 

6. Anica Oblak Janko - Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah; RIC 

- izobraževanje v okviru šolskega projekta Objem 

- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem  

- samoizobraževanje na strokovnem področju 

7.11.2019 

19. 11. 2019 

 

27.8.2020 

7. Maja Skubic Avsec - izobraževanje za spletno učilnico Moodle 
- srečanje koordinatorjev UNESCO pridruženih šol 
(ASPnet), ki bo letos v Celju 
- delovno srečanje v okviru projekta Objem 
- 22. posvet Zveze srednjih šol in dijaških domov 
Slovenije na Bledu  
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 
znotraj kolektiva za člane PT Objem 
- samoizobraževanje na strokovnem področju 

12. 11. 2020 
15. in 16. 11. 
2019 
19. 11. 2019 
27. in 28. 1. 
2020 
27. 8. 2020 

8. Anica Pajer - strokovni seminar učiteljev za pripravo mladih na 
tekmovanje o sladkorni bolezni (Zveza društev 
diabetikov Slovenije, Ljubljana) 
- mednarodna spletna konferenca » Z lokalno 
pridelano hrano in gibanjem do zdravega 
življenjskega sloga«  
- delovno srečanje v okviru projekta Objem 
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 
znotraj kolektiva za člane PT Objem 

21. 9. 2019 
 
 
8. do 10. 6. 
2020 
 
19. 11. 202 
27. 8. 2020 

9. Alenka Lipej Kastrevec 
- Posvet za mentorje in dijake za sodelovanje 

na tekmovanju Več znanja za več turizma 

- Spletne učilnice Moodle 

- delovno srečanje Objem  

- priprava izobraževalnih video gradiv za pouk 

na daljavo  

-delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

 
22. 10 2019 
 
12. 11. 2019 
19. 11. 2019 
25. 5. - 5. 6. 
2020 
27. 8. 2020 

10. Marija Turk - delovno srečanje v okviru projekta Objem 

-delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

19. 11. 2019 
27. 8. 2020 



47 

 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

11. Irena Jarc 
- 26. mednarodno zborovanje učiteljev nemščine - 

Notranja diferenciacija in kreativno pisanje pri pouku 

nemščine, Rimske Toplice 

- delovno srečanje Objem 

- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se povezati 

znotraj kolektiva za člane PT Objem 

15.-16.11. 

2019 

 

 

19. 11. 2019 

27. 8. 2020 

12. Marjeta Dolinar - delovno srečanje Objem 19. 11. 2019 

13. Anita Beguš - Zavod RS za šolstvo, Ljubljana – študijska 
skupina 
- Območno združenje Rdečega križa Novo 
mesto - Delo z mladimi 
- Varuh človekovih pravic, Gostišče Loka Novo 
mesto - Zagovorništvo otrok 
- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 
Ljubljana - Delovno srečanje Dijaki dijakom za Varno 
mobilnost 
- Zavod RS za šolstvo, Novo mesto - Regijsko 
srečanje, Pomembni poudarki pri usmerjanju dijakov 
s posebnimi potrebami 
- Bled - Posvet: Uresničevanje ciljev trajnostne 
mobilnosti v vzgoji in izobraževanju 
- Srednja šola za gostinstvo in turizem, Novo 
mesto - Objem, delovno srečanje 
- Strokovni izobraževalni center Ljubljana - 
Delovno srečanje Dijaki dijakom za Varno mobilnost 
- Webinar – Rokusova centrifuga - Kako 
ohraniti optimizem in znižati raven stresa (dr. 
Kristijan Musek Lešnik) 
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 

povezovati znotraj kolektiva za člane PT Objem 

21.8.2019 

25.9.2019 

1.10.2019 

9. 10.2019 

 

23.10.2019 

13.11.2019 

19.11.2019 

5. 2.2020 

30.3.2020 

 

27. 8. 2020 

14. Andrej Lapanje - delovno srečanje v okviru projekta Objem 

- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 

povezati znotraj kolektiva za člane PT Objem 

19. 11. 2019 
27. 8. 2020 

15. Anica Strojin izobraževanje v okviru šolskega projekta Objem;  
samoizobraževanje  na strokovnem področju 

 

16. Slavica Šterk - izobraževanje v okviru šolskega projekta 
Objem,  
- strokovni seminar za državno tekmovanje 
Mladi turistični vodnik 
- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 

povezati znotraj kolektiva za člane PT Objem 

- samoizobraževanje na strokovnem področju 

19. 11. 2019 
 
 
 
27. 8. 2020 

17. Silvestra Zupančič - delovno srečanje v okviru projekta Objem 19. 11. 2019 
 

18. Rok Zupan - Ozaveščanje učiteljev in stroke - zavzeti v 
dobro otrok in mladine 

29. 1. 2020 

19. Jože Avsec - delovno srečanje v okviru projekta Objem 19. 11. 2019 
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- delavnica Zakaj in kako sodelovati ter se 

povezati znotraj kolektiva za člane PT Objem 

27. 8. 2020 

 

25.  ZAKLJUČEK  
 

V šolskem letu 2019/20 smo realizirali večino zastavljenih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja, 
čeprav smo prešli na novo obliko izobraževanja – izobraževanje na daljavo. S tem smo se morali 
strokovni delavci in dijaki v kratkem času prilagoditi na nov način izobraževanja, izboljšati smo morali 
svojo digitalno pismenost. Pri nekaj dijakih je bila težava poleg neobvladanja digitalne tehnologije tudi 
nezadostna tehnična opremljenost, zato je šola v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in društvom Duh 
časa tem dijakom priskrbela 13 osebnih ali prenosnih računalnikov. 

Pedagoški proces je bil zaradi razglašene epidemije koronavirusa 12. 3. 2020 v prostorih šole prekinjen 
na osnovi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS, št. 25/20) – zač. veljave 16.3.2020. Učitelji smo s 
16. 3. 2020 prešli na izobraževanje na daljavo od doma preko uporabe različnih spletnih orodij.  

14. 5. 2020 je vlada sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) UL 
68/2020, 14. 5. 2020, začetek veljave 31. 5. 2020.  

 

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL št. 65/20, 8. 5. 
2020) so se na ponavljanje, utrjevanje in zaključevanje v šole vrnili dijaki zaključnih letnikov (3. b, 4. a in 
5. a) po prilagojenem urniku.  

V šoli so tudi opravili priprave na poklicno maturo in zaključni izpit po šolskem koledarju. Z manjšimi 
prilagoditvami je potekal spomladanski rok POM in ZI. Po presoji vodstva in strokovnih delavcev so se 
lahko 18. 5. 2020 vrnili še (posamezni) dijaki nezaključnih letnikov, ki niso imeli ustrezne in kakovostne 
tehnične podpore ali so potrebovali dodatno učno pomoč pri utrjevanju in zaključevanju ali niso mogli 
pridobiti ustreznega praktičnega znanja na daljavo (če jih ne bodo mogli pridobiti v naslednjih šolskih 
letih, lahko v varnem del. okolju v šoli/MIC/delodajalcu ob zagotovljenem mentorju in s soglasjem 
staršev in dijaka).  

12. 6. 2020 je Vlada RS sprejela Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ul, št. 86/20), ki je pričel veljati 23. 6. 2020. Tako so dijaki 
nezaključnih letnikov šolsko leto končali na daljavo, v šoli so po priporočilih pristojnega ministrstva 
prevzeli spričevala, po vnaprej pripravljenem razporedu in upoštevanju priporočil NIJZ: torek, 23. junij, 
ob 13.00 dijaki 1. A;  torek, 23. junij, ob 13.30 dijaki 1. B; sreda, 24. junij, ob 8.00 dijaki 3. A (1.-14. dijak 
po abecedi); sreda, 24. junij, ob 8.30 dijaki 3. A (15.-... dijak po abecedi); sreda, 24. junij, ob 9.00 dijaki 4. 
B (1.-14. dijak po abecedi); sreda, 24. junij, ob 9.30 dijaki 4. B (15.-... dijak po abecedi); sreda, 24. junij, ob 
13.00 dijaki 2. A; sreda, 24. junij, ob 13.30 dijaki 2. B. 

 

Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo kandidirali za investicijsko vzdrževanje in 
bili izbrani za obnovo inštalacij in ploščic 2 šolskih kuhinj (učne in kuhinje za šolske malice). Z deli bomo 

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0568
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0568
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0568
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0568
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pričeli predvidoma med šolskimi počitnicami. Začeli smo tudi s preurejanjem notranjih prostorov vodstva 
šole, šolske svetovalne delavke, tajništva in šolske knjižnice.  

Z drugimi enotami zavoda smo sodelovali na programskem področju, kot tudi pri izmenjavi človeških 
virov ter skupnem nastopanju na raznih prireditvah.  

 

26. PRILOGE 
 

- šolska kronika, 

- poročila strokovnih aktivov in strokovnih delavcev šole. 

 

Navedene priloge se nahajajo v ravnateljstvu šole. 


