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DOBRODOŠLI NA
EGSŠ RADOVLJICA

Učimo se iz spoznanj preteklosti za ustvarjanje prihodnosti .
Sledimo svojim potrebam in jih usklajujemo s pričakovanji drugih.

Naša prizadevanja prinašajo zadovoljstvo in štejejo v dobrobit 
skupnosti . 

(Ksenija Lipovšček, ravnateljica)

"Včeraj sem bil pameten in sem hotel spremeniti svet,
danes sem moder in spreminjam sebe." 

Rumi

POSTANI TO, KAR ŽELIŠ

Prelistajte brošuro in izvedeli boste, kaj se dogaja pri nas.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom 
prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in 
dobrimi prometnimi zvezami. Je sodobno opremljena, ima 
specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za 
uspešno poučevanje splošnih in strokovnih predmetov. 
Omogoča prepletanje in prehodnost med tremi različnimi 
programi: ekonomsko gimnazijo, ekonomskim tehnikom in 
medijskim tehnikom.
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EKONOMSKA GIMNAZIJA

Program usposablja za študij, delo in za življenje. 

Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko    
tehnologijo.

Spodbuja kri�čno mišljenje, podjetniške in vodstvene 
sposobnos�.

Nudi možnost javnega nastopanja v projek�h medšolskega in        
čezmejnega sodelovanja ter seznanja z delovanjem evropskih             
ins�tucij.

Omogoča nadaljevanje študija na univerzitetnih ter na visokih  
in višjih strokovnih programih.

PREDMET

Zdi se mi, da je največja prednost Ekonomske 
gimnazije in srednje šole Radovljica v tem, da je 
precej majhna, zato se profesorji posvetijo 
vsakemu posamezniku. Vsak je pomemben in 
veliko truda so pripravljeni vložiti v delo z dijaki, 
ki imajo različne težave, na primer z zdravjem. 
(Lučka Pikec, 4. g)
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A. Splošnoizobraževalni predme� (število ur na teden)

slovenščina

matema�ka

angleščina

nemščina

ekonomija

zgodovina

športna vzgoja

likovna umetnost

geografija

biologija

kemija

psihologija

sociologija

informa�ka

podjetništvo

B. Izbirni predme� (število ur na teden)

poslovna informa�ka

ekonomska zgodovina ali 

ekonomska geografija

C. Obvezne izbirne vsebine (število ur na leto)

obvezne izbirne vsebine
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A. Splošnoizobraževalni predme� (število ur na teden)

slovenščina

angleščina

matema�ka

umetnost

zgodovina

geografija

psihologija

sociologija

nemščina

kemija

biologija

športna vzgoja

B. Strokovni predme� (število ur na teden)

poslovni projek�

poslovanje podje�j 

ekonomika poslovanja

sodobno gospodarstvo

materialno knjigovodstvo

komercialno poslovanje

bančno poslovanje

C. Izbirni predme� (število ur na teden)

neposredno trženje

poslovno medijsko sporočanje

poslovna nemščina

prak�čni primeri iz matema�ke

finančno knjigovodstvo

Č. Prak�čno izobraževanje (število ur na leto)

delovna praksa

D. Interesne dejavnos� (število ur na leto)

interesne dejavnos�

EKONOMSKI TEHNIK

Program usposablja za študij, delo in za življenje.

Uči gospodarjenja z dobrinami, imetjem, denarnimi sredstvi in  
človeškimi viri (naložbe, inves�cije, stroški, ipd.) in posreduje 
znanja za odprtje lastnega podjetja.

Razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo.

Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja pri 
prak�čnem usposabljanju v domačem in tujem zaposlitvenem 
okolju.

Omogoča takojšnjo zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na  
visokih in višjih strokovnih študijskih programih.

EGSŠ ti ponuja mnogo enkratnih izkušenj, a je  
odvisno od tebe, če boš posegel po njih. 
(Juš Mlekuž, 4. e)
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MEDIJSKI TEHNIK

Program usposablja za študij, delo in za življenje.

Spodbuja umetniško ustvarjanje na področju sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, računalniške opreme  
in programskih orodij.

Razvija spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in     
video vsebin v smiselno celoto ter razvija sposobnost in 
odgovornost za načrtovanje, pripravo, izvedbo lastnega dela.

Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja pri 
prak�čnem usposabljanju v domačem in tujem zaposlitvenem  
okolju.

Omogoča takojšnjo zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na  
visokih in višjih strokovnih študijskih programih.

Najraje imam trenutke s sošolci in prijatelji, saj 
nas vse zanimajo stvari medijske usmeritve. 
Združila nas je prav šola s svojim programom 
medijski tehnik. Prav tako kot v prostem času 
tudi v šoli skupaj uporabljamo svoje znanje in 
ustvarjamo medijske vsebine. 
(Tadej Pernuš, diamantni maturant generacije 
2017/18)
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PREDMET

A. Splošnoizobraževalni predme� (število ur na teden)

slovenščina

matema�ka

angleščina

umetnost

zgodovina

geografija

psihologija

fizika

kemija

športna vzgoja

B. Strokovni predme� (število ur na teden)

grafično oblikovanje

grafični in medijski procesi

informacijsko-komun. tehnologija

�pografija in reprodukcija

medijsko oblikovanje

izražanje z zvokom in sliko

snemanje in montaža

mul�medijska reprodukcija

kakovost in trženje

C. Izbirni predme� (število ur na teden)

nemščina

prak�čni primeri iz matema�ke

animacija

fotografija

medijski projek�

Č. Prak�čno izobraževanje (število ur na leto)

delovna praksa

D. Interesne dejavnos� (število ur na leto)

interesne dejavnos�
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NA EGSŠ SE  dogaja

Pouk včasih nadomes�jo projektni dnevi, teorijo pa 
preizkušamo s prak�čnimi primeri.

Na pobudo Turizma Radovljico so naši dijaki pripravili projekcijo na 
fasado Graščine v Radovljici. V okviru mul�medijskega krožka so 
izbrali grafične elemente in animacije, ki so se v času novoletnega 
koncerta Orlekov na Linhartovem trgu projecirale na fasado Graščine.

Dijaki višjih letnikov sodelujejo z 
lokalno skupnostjo s prak�čnimi 

primeri.
Devet dijakov smeri medijski tehnik je 

letos sodelovalo v projektu z 
Gorenjsko banko. S svojim mladostnim 

pogledom so oblikovali različne 
plakate, ki bi zaposlene na banki 
vzpodbudili k hoji po stopnicah. 

Vsi dijaki četr�h letnikov medijske 
smeri so v sklopu pouka sodelovali pri 

pripravi in oblikovanju zgibanke za 
Vrtec Bled. 

Na EGSŠ imamo dijaki veliko možnosti, 
da razvijamo svoje talente. V dijaški 
pesniški zbirki Nemir lahko objavljamo 
svoje pesmi. (Laura Slana Papler, 4. g)

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

1312 Tabor v Bohinju

Avtorica ilustracij: Lucija Sobočan, 3.b

Na naši šoli se vsak počuti domače, saj je vzdušje 
zelo sproščeno. Šola ponuja veliko prakse, kar 
zelo koristi za nadaljnje šolanje. Naučiš se veliko 
novega na številnih področijih. (Gal Mladenović, 
diamantni maturant generacije 2017/18)



Dijaška skupnost je ak�vna vez med vodstvom šole in dijaki. Trenutno 
dijaško skupnost vodi predsednica Nika Krištof, njena mentorica je 
Helena Thilakarathna Velikanje. Na sestankih predstavniki dijakov 
obravnavajo aktualne teme, podajajo predloge in poskrbijo, da se sliši 
njihov glas. Dijaška skupnost skupaj z vodstvom šole deluje v dobrobit 
dijakov naše šole.

Ob mojih prvih korakih v to šolo me je najbolj pritegnil 
pozitiven odnos vseh zaposlenih. Vzdušje na šoli je 
kljub vsem ocenam vedno posebno. Učitelji spoštujejo 
vsakega učenca kot posameznika in ne dela se razlik. 
Všeč mi je tudi to, da se opazi trud profesorjev, saj nam 
nudijo dodatne razlage. (Tinkara Baloh, 2. g)

... IN  dogaja ...

Poslikava šole14

Strokovna ekskurzija na Radio 1 DIJAŠKA SKUPNOST
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ORGANIZACIJA POUKAO I V

Tabori
Animacija

Fotografija

Študij v
tujini

Učenje
učenja Obisk

sejmov in
borz

Dramski
krožek

Bralni
klub

Izmenjava
dijakov

Snemanje
in montaža

Tekmovanja
in natečaji

Likovne
delavnice

Kulturne
prireditve

Filmske
delavnice

Ekskurzije
London, Berlin,

Benetke, Škotska
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Predura 7.10–7.55
1. 8.00–8.45
2. 8.50–9.35

Malica 9.35–10.00

3. 10.00–10.45
4. 10.50–11.35
5. 11.40–12.25
6. 12.30–13.15
7. 13.20–14.05
8. 14.10–14.55
9. 15.00–15.45

Predura 7.10–7.55
1. 8.00–8.45
2. 8.50–9.35
3. 9.40–10.25

Malica 10.25–10.50

4. 10.50–11.35
5. 11.40–12.25
6. 12.30–13.15
7. 13.20–14.05
8. 14.10–14.55
9. 15.00–15.45

RAZPOREDITEV UR

1. skupina (1. in 2. letnik) 2. skupina (3. in 4. letnik)
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Z DELOM (PUD)

Dijaki ekonomske in medijske smeri imajo v 3. letniku obvezno 
prak�čno usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD).

Cilj PUD-a je dijake pripravi� na realno delovno okolje in jim 
predstavi� vse vidike dela v podjetju oz. organizaciji. Tako dijaki 
spoznajo, kaj jim dejansko ustreza in kaj ne.

Delodajalca si dijak poišče sam glede na področje, ki ga zanima.
Dijakom svetujemo, da že od prvega letnika spremljajo informacije 
o možnih delodajalcih, saj jim bodo zelo prav prišle tudi pri iskanju 
zaposlitve po končanem šolanju oz. študiju.

Dijakom skušamo omogoči� tudi prakso v tujini. Do sedaj so naši 
dijaki pridobivali delovne izkušnje prek Erasmus+ mobilnos� v 
Bragi na Portugalskem, v Portu de la Cruz v Španiji (Tenerife), v 
Milanu v Italiji, v Budimpeš� na Madžarskem, na Dunaju v Avstriji 
in v Schkeuditzu v Nemčiji. 

Prepričana sem, da sem se na praksi veliko 
naučila. Dokazala sam, da se znam znajti 
sama. Prav tako sem izvedela tudi veliko o 
Portugalski in videla veliko lepih znamenitosti. 
Prakso v tujini priporočam vsem. Naučiš se 
veliko, a moraš za to narediti veliko tudi sam. 
(Kaja Rozman, 3. a)
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ERASMUS+, Portugalska

Praksa dijakov na RTV Slovenija

Praksa v fotostudiu

Med delom sem se poču�l kot doma, saj sem delal točno �sto, kar 
vem in znam, poleg tega sem se pa naučil veliko novih stvari. V 
prostem času sem lahko spoznal veliko novih ljudi, na izle�h pa videl 
prelepe kraje. Doživetje je bilo prečudovito! (Roscoe Žerovec, 3. b)



S sinom Tadejem, ki uspešno trenira smučanje, smo se težko 
odločili, na katero srednjo šolo naj se vpiše. Kmalu smo ugotovili, 
da je bila odločitev za ekonomskega tehnika prava. Program 
smučarjev v mladinski kategoriji je tako obsežen, da je že prvo 
leto manjkal večino šolskih dni. Tadej je sedaj v četrtem letniku 
in vsako leto je imel boljši učni uspeh, v tretjem letniku je bil 
celo odličen. Za to so v veliki meri zaslužni profesorji na čelu z 
razredničarko in tudi ravnateljica, ki profesorje spodbuja k 
podpiranju športnikov. Res je, da se je sin vedno potrudil, da je 
spoštoval dogovore in ni prestavljal terminov, vendar tako 
korektnega odnosa s strani vseh profesorjev nismo pričakovali. 
Profesorji so vedno profesionalni, striktni, tudi nepopustljivi, 
vendar korektni, kar je meni kot staršu še posebej všeč, saj s 
tem vzgajajo mladostnike v odgovorne osebe, ki bodo v 
profesionalnem življenju, ko ne bodo več športniki, morali 
pokazati znanje, ki si ga bodo pridobili z izobraževanjem.  
(Damjan Paščinski, oče dijaka športnika)

PRILAGODITVE
Šola prilagodi šolske obveznos� dijaku:
     ki se vzporedno izobražuje,
     s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
     zaradi daljših ali pogos�h odsotnos� iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznos�:
     nadarjenemu dijaku,
     dijaku perspek�vnemu športniku,
     dijaku vrhunskemu športniku,
     dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju          
ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve 
ter izmenjave,
     dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnos�,
     dijaku, ki prihaja iz tuje države.
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(prvi z leve)

Tadej Paščinski

Teniška zimska državna 
prvakinja v kategoriji do 18 
let, državna članska 
prvakinja v dvojicah (2017, 
druga z leve)

Nogometaš in harmonikar

Tina Cvetkovič

Rok Perhavc

Foto: Z. Bubek



EGSŠ je dobro organizirana šola. Program je 
lepo prilagojen za kulturnike, ki nas je dokaj 
malo, in za številne športnike. Kulturniki lahko 
sodelujemo na šolskih kulturnih prireditvah in 
s tem pridobivamo izkušnje. Šola tudi podpira 
kulturnike in jim omogoča boljšo izobrazbeno 
prihodnost. (Mina Košar, 2. g)
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Dijaki hokejis� tekmujejo za državno reprezentanco in igrajo v ligah AHL in EBYSL.

Ka� Ambrožič

Patrik Jagodic

Rok Pečar

1. mesto na mednarodnem tekmovanju v judu (2018)

Plavalec in plesalec na invalidskem vozičku

16. mesto na svetovnem prvenstvu v 
daljinskem plavanju na Nizozemskem (2016) 

Večkratni državni prvak na 1500m prosto

Foto: Marko Feist

Foto: Edo Šega

Foto: Marko Pigac
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UČNA POMOČ
Dijakom s posebnimi potrebami in učno šibkejšim dijakom
olajšujemo vključevanje v šolsko okolje in učni proces s tem, da jim
omogočamo:
• samostojno učenje pod nadzorom učitelja
• tutorstvo
• govorilne ure za dijake

Pred kratkim sem se preselila v Slovenijo. Moj 
prvi jezik je makedonščina, zato mi slovenski 
jezik dela še nekaj težav. Izredno sem hvaležna 
vsem zaposlenim na šoli zaradi organiziranih 
dodatnih ur pomoči za hitrejšo prilagoditev. 
Dodelili so mi tudi status za napovedano 
spraševanje. To mi je v veliko pomoč. 
(Sara Atanasova, 2. g)

Šola mi omogoča, da kljub zdravstvenim težavam s 
pomočjo prilagojenega učnega programa in dodatno 
strokovno pomočjo lažje osvojim vse potrebno 
znanje. Imam zelo pozitivne izkušnje s profesorji, saj 
mi že od prvega letnika naprej pomagajo z urami 
dodatne strokovne pomoči. Z njimi se vedno brez 
težav dogovorim za individualne ure, kar mi je res v 
veliko pomoč, saj bi brez njihove pomoči težko 
uspešno zaključil šolanje. (Martin Oman, 3. e)

Dijaki poglabljajo svoja temeljna znanja, razvijajo 
krea�vnost, samostojnost, odgovornost in socialne 
veščine v okviru:
• promocije šole
• mednarodnega sodelovanja
• tekmovanj, terenskega in raziskovalnega dela
• projektov
• prireditev

2524

Prelistajte brošuro in izvedeli boste, kaj se dogaja pri nas.

NADARJENI DIJAKI

Na šoli si dijaki pomagamo med seboj in 
opravljamo tutorstvo. S sošolko 
pomagava pri učenju slovenščine dijakinji, 
ki se je pred kratkim priselila v Slovenijo. 
(Eva Indjić, 4. g)



NE BOMO POZABILI
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Na EEGSŠ Radovljica smo se pridružili mednarodnemu projektu Družbena 
odgovornost podje�j (CSR in Class = Corporate social Responsibility). V 
projektu z ekološko in ekonomsko vsebino smo za svojega partnerja v 
študiji primera izbrali jeseniško podjetje Plastkom, ki se ukvarja s 
predelavo odpadnih sveč, kar danes v Sloveniji predstavlja velik izziv. 
Dijaki se bodo kasneje udeležili tudi večdnevne mednarodne izmenjave 
s svojimi avstrijskimi in italijanskimi vrstniki. Ta dejavnost je kot projekt 
Erasmus + financirana s strani Evropske skupnos�.

EGSŠ Radovljica vsako leto organizira mednarodno izmenjavo dijakov z 
gimnazijo Hib-Libenau iz Gradca, kar je za dijake prav posebna izkušnja. 
V aprilu dijaki vrnejo obisk in vrstnike obiščejo na tedenski izmenjavi v 
Gradcu.   

Strokovna ekskurzija v Manufakturi mojstra Janeza Rozmana

Diamantna maturanta

Tadej Pernuš (levo) in Gal Mladenović (desno)
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Zaposleni in dijaki EGSŠ Radovljica smo osmošolcem in devetošolcem 
nekaterih gorenjskih osnovnih šol organizirali tehniški dan. Učenci so 
načrtovali potovanje, zato se je delavnica imenovala Mi gremo pa na 
potep. Pripravili smo pet delavnic: organizacijo potovanja, snemanje 
prispevkov za TV, oblikovanje plakata, radijsko in foto-animacijsko 
delavnico.

Delavnice za osnovne šole



UNIVERZITETNI ŠTUDIJ VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ PODROČJA ZAPOSLITVE
EKONOMSKI TEHNIK

MEDIJSKI TEHNIK

• tuji jeziki
• pravo
• ekonomija
• računalništvo
• novinarstvo
• psihologija
• pedagogika
• medijske komunikacije
• likovna umetnost
• oblikovanje
• arhitektura
• informa�ka
• šport
• itd.

• mednarodno poslovanje
• poslovna informa�ka
• podjetništvo
• računovodstvo
• trženje
• družboslovna informa�ka
• računalništvo in informa�ka
• uprava
• grafična in medijska tehnika
• mul�medijske komunikacije
• itd.

• ekonomija
• informa�ka
• poslovne vede
• organizacija socialne mreže
• naravovarstvo
• gos�nstvo in turizem
• elektroenerge�ka
• fotografija
• mul�medija
• itd.

• računovodstvo
• bančništvo
• zavarovalništvo
• trgovinska dejavnost
• samozaposlitev
• itd.

• avdio- in videokomunikacije
• grafično oblikovanje
• trženje
• samozaposlitev
• spletno oblikovanje
• itd.

EKONOMSKA
GIMNAZIJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

MEDIJSKI 
TEHNIK

5. predmet

SPLOŠNA MATURA

Maturitetni tečaj
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POKLICNA MATURA



ROKOVNIK ZA VPIS
V ŠOLSKO LETO 2019/2020

FEBRUAR
• 15. februar ob 9. in 15. uri ter 16. februar 2019 ob 9. uri: 
informa�vni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

JANUAR
• 21. januar 2019: objavljen razpis za vpis v srednje šole

JUNIJ
• 18. do 21. junij 2019 do 14. ure: VPIS (prinašanje dokumentov za 
vpis; vabilo z vašim terminom prejmete po poš� na dom)

• do 21. junija 2019 do 15. ure: objava rezultatov 1. kroga vpisa in 
seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2.krogu

• 21. junij 2019 do 16. ure: v primeru omejitve vpisa – objava 
spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)

• 26. junija 2019 do 15. ure: v primeru omejitve vpisa – rok za 
prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

• 28. junij 2019 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega 
postopka

APRIL
• 2. april 2019: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnik

• 8. april 2019 do 16.00: javna objava stanja prijav za vpis (objava 
na internetu www.mizs.gov.si)

• do 23. aprila 2019: možnost prenosa prijave za vpis v drugo 
srednjo šolo

JULIJ
• 2. julij 2019 do 14. ure: vpis kandidatov uspešnih v 2. krogu 
izbirnega postopka

• 3. julij 2019: objava še pros�h mest za vpis (MIZŠ)

MAJ
• 29. maj 2019: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah 
vpisa

AVGUST
• do 31. avgusta 2019: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta
mesta
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Z EGSŠ me veže precejšen del mojega življenja. V šolo sem 
vstopila kot dijakinja ekonomske gimnazije s statusom vrhunske 
športnice. Zaradi pogoste odsotnosti od pouka zaradi treningov 
in tekmovanj so mi učitelji in sošolci večkrat pomagali z razlagami 
snovi. Skozi prijazen in objektiven odnos profesorjev sem na 
EGSŠ spoznala širok spekter znanj. Tako sem po opravljeni 
maturi uspešno dokončala študij krajinske arhitekture na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po nekaj letih dela v enem od 
projektivno-oblikovalskih birojev v Ljubljani sem naredila strokovni 
izpit za projektiranje in prevzela vodenje domačega podjetja z 
več zaposlenimi. Menim, da se je v življenju potrebno odzivati na 
izzive, ki jih prinaša, in eden od njih je tudi izobraževanje, zato 
sem se lani vrnila na EGSŠ, tokrat kot začasna učiteljica 
strokovnega predmeta na smeri medijski tehnik.
Andreja Završnik, univ. dipl. kraj. arh. (bivša dijakinja)
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