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

Rumi

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)

POSTANI, 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 kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene 
 sposobnosti.

• Nudi možnost javnega nastopanja v projektih medšolskega  
 in čezmejnega sodelovanja ter seznanja z delovanjem  
 evropskih institucij.

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

Za ekonomsko gimnazijo v Radovljici sem se 
odločil zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je bila 
bližina šole, saj živim v Radovljici in me do šole 
loči 5-minutna hoja. Nasvet starejšega brata in 
prijateljev je bil drugi razlog, saj so mi šolo opisali 
kot solidno šolo z dobro malico in kar šestimi 
meniji. (Nac Pogorevc)

PREDMETNIK
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EKONOMSKI TEHNIK

• Program usposablja za študij, delo in za življenje.

• Uči gospodarjenja z dobrinami, imetjem, denarnimi sredstvi  
 in človeškimi viri (naložbe, investicije, stroški ipd.)  
 ter posreduje znanja za odprtje lastnega podjetja.

• Razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo.

• Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja  
 pri praktičnem usposabljanju v domačem in tujem  
 zaposlitvenem okolju.

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

Na program ekonomski tehnik sem se vpisala 
zaradi programa, ki veliko ponuja. Kot ekonomski 
tehnik imaš po končani srednji šoli možnost takojšne 
zaposlitve. Najbolj me je prepričala ustanovitev 
lastnega podjetja. Od učiteljev dobimo veliko znanja 
in vpogleda, kako podjetja delujejo. (Lara Weber)
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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 videovsebin v smiselno celoto ter razvija sposobnost in 
 odgovornost za načrtovanje, pripravo, izvedbo lastnega dela.

• Krepi veščine javnega nastopanja in uporabo znanja pri 
 praktičnem usposabljanju v domačem in tujem  
 zaposlitvenem okolju.

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

Na program medijski tehnik sem se vpisala,   
ker me zanima grafično in medijsko oblikovanje. 
Vsebina programa obsega tako ustvarjalni kot 
tehnični vidik. Veselim se animacije  
in drugih predmetov, ki jih bom v času šolanja 
lahko spoznala. (Martina Duhani)
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NA EGSŠ se dogaja
Pouk včasih nadomestimo s strokovnimi ekskurzijami ter s 

športnimi in kulturnimi dogodki, ki popestrijo življenje na šoli.

Tehniški dan za OŠ Lesce

Srečanje s Christine Lagarde

Ogled filma 2017 – Tri, dva, ena, nič – 
Slovenija je evropski prvak

Dijaki iz ekipe Pet cekinov so se v prostorih Banke Slovenije srečali 
z gospo Christine Lagarde, predsednico Evropske centralne banke 
v Frankfurtu. Ker so zmagali na dijaškem tekmovanju Generacija 
Euro, so za nagrado dobili priložnost, da jo spoznajo v živo.
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DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost je aktivna vez med vodstvom šole in dijaki. 
Trenutno dijaško skupnost vodi predsednica Tinkara Šest, 
mentorica pa 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.

Strokovna ekskurzija v Ljubljani in Podgorici

Fotoorientacija v Ljubljani

Dijaki smeri medijski tehnik so se udeležili Fotoorientacije po 
centru Ljubljane in okolici, kjer so spoznavali najrazličnejše 
možnosti mobilnosti in z njimi povezane znamenitosti mesta.
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O I V   in   I D ORGANIZACIJA POUKA

Zaradi izrednih razmer se urnik spreminja.

RAZPOREDITEV UR

Švica, Nemčija
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
Z DELOM (PUD)

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

Cilj PUD-a je dijake pripraviti na realno delovno okolje in jim 
predstaviti 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.

Praksa na POP TV in Kanalu A

Praksa v gledališču

Praksa v fotostudiu

Praksa se mi zdi zelo koristna, saj se naučiš sodelovati z drugimi. 
Poleg tega spoznaš ljudi, ki te naučijo veliko novega. Tudi sam sem 
se veliko naučil od svojega mentorja ne samo o delu v gledališču, 
ampak tudi o multimediji in stvareh, ki so me zanimale. (Luka Božić)

Na praksi sem se naučila veliko novega; različnih trikov, kako 
odreagirati v določenih situacijah in kako poteka vsakdan fotografa. 
Kot medijski tehnica mislim, da je PUD zelo pomemben, saj odkriješ, 
ali je smer, ki si jo izbral, res prava zate ali ne. (Pika Vodnik)
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PRILAGODITVE
Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
• ki se vzporedno izobražuje,
• s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
• zaradi daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi:
• nadarjenemu dijaku,
• dijaku perspektivnemu 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 dejavnosti,  
 dijaku, ki prihaja iz tuje države.
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DVOJNA KARIERA ŠPORTNIKOV

Matej Lah, boksarBor Benet, nogometaš

Tjaš Lesničar, hokejist

Nikolina Lazarević, teakwon-do borka
Timotej Jenko,  

državni podprvak v squashu
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Jaka Dolar, veslač

KULTURA

Deja Sebanc, finalistka plakata zimskih 
olimpijskih iger v Pekingu

Martina Duhani (desno),  
plesalka MTP

Ajda Šmid, tekačica na 
smučeh

Digitalni Foto klub in revija Digitalna fotografija sta organizirala  
3. mednarodni salon fotografije Drone & Ąstrophotography 
2021 in v kategoriji prosta tema je Tevž Smolnikar prejel diplomo 
Fotografske Zveze Slovenije.

“Pogled”, Tevž Smolnikar
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Razstava Radol’ca skozi čas

POPESTRIMO  šolanje

Natečaj Umetnost po poštiŽoga 1 : 0 Droga, košarkarski dogodek

Obisk Manufakture mojstra Janeza

Razstava dijakov v Šivčevi hišiPriznanje za izvirno pesem
Na delavnici starodobnega tiska so dijaki poskusili tiskati s 
svinčenimi črkami na replikah strojev iz časa reformacije in drugih 
obdobij ter izdelati papir. Pri tem jim je pomagal naš dijak Aljoša 
Vrabec iz 4. letnika, saj ga je mojster že uvedel v delo.
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Dobrodelna akcija Zbiramo za Ukrajino

Katarina Fon (desno) s profesorico, uvrstitev  
na državno tekmovanje v znanju nemščine

Na šoli smo se odzvali na vojno v Ukrajini in konec marca ter v 
začetku aprila zbirali pomoč. Dijaki in zaposleni smo zbrali 250 kg 
hrane in pripomočkov za dojenčke. Zbrane izdelki smo posredovali 
Karitasu, kjer so poskrbeli, da je pomoč prispela na vojno območje.

Dijaki ekonomske gimnazije so si ogledali Muzej bančništva 
Bankarium v Ljubljani, kjer so lahko pri ekonomiji povezali 
pridobljeno znanje o razvoju denarja in bančništva z ogledom 
muzejskih zbirk in interaktivnih vsebin.

Projektni dan z ilustratorjem Davidom Krančanom

Obisk Muzeja bančništva Bankarium v Ljubljani
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NE BOMO POZABILI

Maturantski ples na Bledu

Aprila Prašiček Kovač, zlata maturantka

PRVI  šolski dan
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Pustne maske



EKONOMSKA
GIMNAZIJA

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

• mednarodno poslovanje
• poslovna informatika
• podjetništvo
• računovodstvo
• trženje
• družboslovna informatika
• računalništvo in informatika
• uprava
• grafična in medijska tehnika
• multimedijske komunikacije
• itd.

EKONOMSKI
TEHNIK

MEDIJSKI
TEHNIK

• ekonomija
• informatika
• poslovne vede
• organizacija socialne mreže
• naravovarstvo
• gostinstvo in turizem
• elektroenergetika
• fotografija
• multimedija
• itd.

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

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

KAM PO MATURI?
UNIVERZITETNI ŠTUDIJ VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ

SPLOŠNA MATURA

EKONOMSKI TEHNIK

MEDIJSKI TEHNIK

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ PODROČJA ZAPOSLITVE

POKLICNA MATURA
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Na EGSŠ me veže precejšen del mojega življenja. V šolo sem 
vstopila kot dijakinja ekonomske gimnazije s statusom vrhun-
ske športnice. Zaradi pogoste odsotnosti od pouka zaradi tre-
ningov 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 opra-
vljeni 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 potre- 
bno odzivati  na izzive, ki jih prinaša, in eden od njih je tudi 
izobraževanje, zato sem se pred nekaj leti vrnila na EGSŠ kot 
začasna učiteljica strokovnega predmeta na smeri medijski 
tehnik. (Andreja Završnik, univ. dipl. kraj. arh., bivša dijakinja)

• 16. januar 2023: objavljen razpis za vpis v srednje šole

• 17. februar, ob 9. in 15. uri, ter 18. februar 2023, ob 9. uri:        
  informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

• 3. april 2023: zadnji rok za prijavo za vpis v prvi letnik

• 7. april 2023, do 16. ure: javna objava stanja prijav za vpis      
  (objava na internetu www.mizs.gov.si)

JANUAR

FEBRUAR

APRIL

V ŠOLSKO LETO 2023/2024
ROKOVNIK ZA VPIS

• 16. do 21. junij 2023, do 14. ure: VPIS (prinašanje dokumentov
 za vpis; vabilo s terminom prejmete po pošti na dom)

• do 21. junija 2023, do 15. ure: objava rezultatov 1. kroga vpisa  
 in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu

• 21. junij 2023, do 16. ure: v primeru omejitve vpisa – objava 
 spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)

• 23. junija 2023, do 15. ure: v primeru omejitve vpisa –  
 rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

• 29. junij 2023, do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega 
 postopka

• 30. junij 2023, do 14. ure: vpis kandidatov, uspešnih v 2. krogu     
 izbirnega postopka

• 3. julij 2023: objava še prostih mest za vpis (MIZŠ)

•  do 31. avgusta 2023: vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta
  mesta

•  do 24. aprila 2023: možnost prenosa prijave za vpis v drugo  
  srednjo šolo

•  29. maj 2023: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

JUNIJ

MAJ

JULIJ

AVGUST
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Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
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Tel: 04 537 35 13
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