
Zakaj EGSŠ Radovljica? 
 

Že od nekdaj sem občudovala svojega starega očeta, kako je z veseljem fotografiral in osrečeval 

vse okoli sebe. Že od nekdaj sem rada fotografirala, ko pa se je poslovil s tega sveta, se je želja 

le še povečala. V devetem razredu sem šla na informativne dneve in prvič slišala za program 

medijski tehnik. Na koncu 

predstavitve sem vedela, da je 

to šola zame. Že tri leta 

sodelujem na lokalnem 

Vurnikovem fotografskem 

natečaju, prav tako tudi na 

drugih. Ljudem bi rada 

pokazala, koliko lahko 

fotografija pove o tistem 

trenutku, ko je bila narejena. 

Trenutno gledam življenje 

skozi objektiv. 

 

Pika Polona Horvat, 4. letnik medijskega tehnika, maturantka 

  

Slika 1: Osebni arhiv dijakinje 



 

Že od malih nog igram hokej, in sicer 

zadnji dve leti v Nemčiji v Krefeldu, 

kjer igram za mladinsko (1. nemška 

liga U20) in člansko (3. nemška 

profesionalna liga) ekipo. Sem stalni 

član slovenske reprezentance in 

decembra 2021 sem jo zastopal na 

svetovnem prvenstvu do 20 let v 

Talinu. Zakaj sem se odločil za 

ekonomsko gimnazijo v Radovljici? 

Moja želja je bila vpis na gimnazijo, 

da lahko ob morebitni poškodbi še 

vedno dobim dobro službo in da 

imam po končani karieri dobro 

izobrazbo. Kasnejši cilj je narediti še 

fakulteto, za katero pa še nisem 

odločen. Za EGSŠ sem se odločil iz 

več razlogov. Od prijateljev in 

družine sem izvedel, da šola ponuja odlično izobrazbo in dobre pogoje za športnike. Prav tako 

mi je bilo všeč, da profesorji pomagajo športnikom, ki večinoma niso prisotni pri pouku. 

Pomemben razlog je bila tudi dobra lokacija šole, ki mi je omogočila optimalno pot med 

domom, šolo in ledeno dvorano. V mojem času šolanja na tej šoli sem s pomočjo in načinom 

učenja več kot zadovoljen. Profesorji mi pomagajo, ko potrebujem pomoč, z vsemi imam tudi 

super odnos. Šolanje na daljavo zahteva veliko časa in energije, zato sem presrečen, da mi 

profesorji nudijo vso dodatno pomoč izven šolskih ur na urniku. 

 

Marcel Mahkovec, 4. letnik ekonomske gimnazije, maturant 

 

 

Slika 2: Osebni arhiv dijaka 


