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NAČRTOVANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Letni delovni načrt Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica za šolsko leto 2021/22 je 

bil sprejet na seji dne  29. 09. 2022.         

Pri realizaciji LDN ni prišlo do večjih odstopanj, bolniško odsotnost učiteljev so uspešno 

nadomeščali drugi učitelji. Skupna realizacija pouka v kombinaciji s poukom na daljavo znaša 

100%.  

 

OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je bila ustanovljena s sklepom Vlade 

Republike Slovenije 2. 9. 2008.  

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA je zavod, ki je izvajal 3 

programe: 

 

program: 

EKONOMSKA GIMNAZIJA 

 

program: 

EKONOMSKI TEHNIK 

smer: ekonomski tehnik/tehtnica 

 

program: 

MEDIJSKI TEHNIK 

smer: medijski tehnik/tehnica 
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SISTEMATIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST 

Pedagoško osebje: 
 Ime in priimek Uči predmete 

1.  Martina BASEJ BLAŠKO,  
prof. mat. 

MAT, PPM 

2.  Jože BREZAVŠČEK, 
prof. šp. vzg. 

ŠVZ 

3.  Lidija BREZAVŠČEK, 
prof. šp. vzg. 

ŠVZ 

4.  Nika BRGANT 
univ. dipl. kom. 

Multiplikator POŠ 

5.  Benjamina CERKOVNIK,  
prof. nem. in zgo. 

NEM 

6.  Cvetka FINC,  
univ. dipl. ekon. 

EKN PR 

7.  Urša GLUŠČIČ 
mag. prof. slo. 

SLO 

8.  Karmen GOGALA, 
 prof. biol. in gosp. 

BIO 

9.  Jasmina GREGORC,  
prof. ang. in nem. 

ANG 

10.  Majda HAJNRIHAR, 
univ. dipl. umet. zgo. in nem. 

UME, LUM 

11.  mag. Valentina HERBAJ 
prof. mat. 

MAT 

12.  Ana HLEBANJA, 
prof. slov. 

SLO 

13.  Sani KARIĆ, 
inž. mep. 

ISZ, SIM, MMP 

14.  Tadeja KLINAR, 
univ. dipl. nem. – prev. in prof. ang. 

NEM, ANG, PNE 

15.  Darja KOREN,  
univ. dipl. ekon. 

EKP, KTR, NPT, POD, PPM 

16.  Samo KRALJ SERŠA, 
prof. geog. in zgod. 

ZGO, EZG 

17.  Nevenka KUNŠIČ, 
 prof. mat. 

MAT, PPM 

18.  Sabina MEVLJA, 
univ. dipl. inž. graf. tehnol. 

TIR 
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19.  Iztok MULEJ, 
univ. dipl. inž. el. in univ. dipl. inž. rač. 

MOB, INF 

20.  Maja NAJDIČ, 
univ. dipl. obl. 

GMP, TIR, KTR, PMS 

21.  Irena PAPAC,  
univ. dipl. ekon. 

EKN, KOP, POD, SGO 

22.  Lidija PERŠE, 
 univ. dipl. ekon. 

EKP, FIK, KOP, MAK, PIN, POP, SGO 

23.  Uroš PIKEC,  
prof. šp. vzg. 

ŠVZ 

24.  Marija PODHRAŠKI, 
 univ. dipl. geog. in etn. 

GEO, EGE 

25.  Marja PODJED, 
prof. nem. in univ. dipl. soc. kult. 

NEM, SOC 

26.  Katja POLJANEC, 
univ. dipl. ekon. 

BPO, EKN, POD, POP, PPR, SGO 

27.  Iztok PUNGARŠEK, 
prof. mat. in rač. 

IKT, INF, MOB, PIN, PPR 

28.  Irena PUNGERČAR, 
univ. dipl. psih. 

PSI, MEP 
svetovalno delo 

29.  Francka ROPRET,  
univ. dipl. psih. 

PSI, PMS, laborantka 

30.  Alenka ROZMAN, 
 prof. angl. in nem. 

ANG 

31.  Magdalena ROZMAN, 
prof. slov. in univ. dipl. bibl. 

SLO 

32.  Staša SLAPNIK,  
prof. lik. umet. 

GOB, ISZ 

33.  Mojca SLIVNIK,  
dipl. ekon. 

PPR 

34.  Aleš SMAJIČ, 
prof. mat. in fiz. 

FIZ 

35.  Jasna SMAJIČ, 
 prof. šp. vzg. 

ŠVZ 

36.  Ivan SUŽNIK, 
prof. slov. 

SLO 

37.  Domen TAVČAR,  
dipl. inf. org. (UN) 

IKT 

38.  Helena THILAKARATHNA VELIKANJE, 
prof. zgo. in univ. dipl. bibl. 

knjižničarka 
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39.  Mojca VELUŠČEK, 
prof. nem. 

PPR 

40.  Mag. Anja TOLAR TOMŠIČ, 
akad. Slik,. BA anim. 

ANI, UME 

41.  Maja ZALOKAR, 
univ. dipl. inž. kem. tehnol. 

KEM 

42.  Eva ŽGANJAR, 
univ. dipl. inž. graf. Tehnol. 

FOT, TIR 

 
 
Administrativno, računovodsko in tehnično osebje: 

Francka ROPRET laborantka univ. dipl. psih. 

Martina STRLE računovodkinja ekonomski tehnik 

Mojca SLIVNIK poslovna sekretarka dipl. ekonomistka 

Domen TAVČAR vzdrževalec računalniške 
tehnologije dipl. inf. org. (UN) 

Primož ZORKO tehnični delavec inž. mm. 

Brane RAZINGER hišnik elektrotehnik 

Nikolaja MAROLT čistilka gostinski tehnik 

Blanka PEHARC čistilka O. Š. 

Mira TODOROVIĆ čistilka O. Š. 

Terezija VIDOVIČ čistilka O. Š. 
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KADROVSKA PROBLEMATIKA 

V šolskem letu 2021/2022 se je izvršilo kar nekaj kadrovskih sprememb: 

Ime in priimek Delo, ki ga opravlja Vrsta zaposlitve 

Anamarija KRAJŠEK učiteljica SLO DČ 

Sani KARIČ učitelj SIM, ISZ, MMP DČ 

Irena PUNGERČAR pomočnica ravnateljice NDČ 

Francka ROPRET  Učiteljica psih., svet. delavka NDČ 

Primož ZORKO tehnični delavec DČ 
 
Delovno razmerje so prekinili naslednji delavci: 

Ime in priimek Delo, ki ga je opravljal Razlog 

Nika BRGANT Multiplikator POŠ Iztek POZ za DČ 

Sani KARIČ učitelj SIM, ISZ, MMP Iztek POZ za DČ 

Ivan SUŽNIK učitelj SLO Sporazum o prekinitvi POZ NDČ 

Darja Koren 
učiteljica ekonomskih 

predmetov upokojitev 

 
Naši delavci so dopolnjevali na drugih šolah: 

Ime in priimek Delo, ki ga je opravljal Dopolnjevanje 

Samo KRAJ SERŠA učitelj ZGO SGTŠ Radovljica 

Marija PODHRAŠKI učiteljica ZGO SGTŠ Radovljica 

Maja ZALOKAR učiteljica KEM SGTŠ Radovljica 

 
Z drugih šol so dopolnjevali: 

Ime in priimek Delo, ki ga je opravljal Dopolnjevanje 

Majda HAJNRIHAR učiteljica UMET SGTŠ Radovljica 

Mojca VELUŠČEK Učiteljica INF, PPR SGTŠ Radovljica 
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ŠTEVILO DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

PROGRAM RAZRED M Ž SKUPAJ 

Ekonomska gimnazija 1. G 13 14 27 
Skupaj 1. letnik   13 14 27 
Ekonomska gimnazija 2. G 13 13 26 
Skupaj 2. letnik   13 13 26 
Ekonomska gimnazija 3. G 10 16 26 
Skupaj 3. letnik   10 16 26 
Ekonomska gimnazija 4. G 7 10 17 
Skupaj 4. letnik   7 10 17 

EKONOMSKA GIMNAZIJA SKUPAJ 43 53         96 

       

Ekonomski tehnik 1. E 17 10 27 
Skupaj 1. letnik   17 10 27 
Ekonomski tehnik 2. E 14        17 31 
Skupaj 2. letnik   14 17 31 
Ekonomski tehnik 3. E 11 15 26 
Skupaj 3. letnik   11 15 26 
Ekonomski tehnik 4. E 3 11 14 
Skupaj 4. letnik   3 11 14 

EKONOMSKI TEHNIK SKUPAJ 45 53 98 
Medijski tehnik 1. A 20 10 30 
Medijski tehnik 1. B 7 21 28 
Skupaj 1. letnik  27 31 58 
Medijski tehnik 2.A 9 21 30 
Medijski tehnik 2.B 25 7 32 
Skupaj 2. letnik   34 28 62 
Medijski tehnik 3.A 13 15 28 
Medijski tehnik 3.B 16 11 17 
Medijski tehnik 3.C 18 6 24 
Skupaj 3. letnik   47 32 79 
Medijski tehnik 4.A 15 15 30 
Medijski tehnik 4.C 17 14 31 
Skupaj 4. letnik  32 29 61 

MEDIJSKI TEHNIK SKUPAJ 140 120 260 

VSI SKUPAJ 228 226 454 
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PRIMERJAVA USPEHA 

  

ŠOL.LETO 2018/19 2019/20 
PROGRAM Št. d.  odl. p.d. db. zd poz % Št. d.  odl. p.d. db. zd poz % 
EK. TEH.               
1. letnik 20 1 2 9 6 18 90,0 29 0 11 15 2 28 96,6 
2. letnik 14 0 3 6 5 14 100,0 20 1 4 7 5 17 85,0 
3.letnik 13 3 2 6 0 11 84,6 14 1 4 8 1 14 100,0 
4. letnik 22 3 7 7 0 17 77,3 11 4 2 4 0 10 90,9 

SKUPAJ 69 7 14 28 11 60 87,0 74 6 21 34 8 69 93,2 
 

MED.TEH. Št. d.  odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl pdb db zd poz % 
1. letnik 80 2 10 31 29 72 77,5 89 2 17 41 17 77 86,5 
2. letnik 47 2 12 29 1 44 93,6 68 2 20 38 3 63 92,6 
3. letnik 68 3 8 44 8 63 92,6 46 4 14 25 2 45 97,8 
4. letnik 61 7 10 28 4 49 80,3 67 6 13 34 12 65 97,0 

SKUPAJ 256 14 40 132 42 218 85,2 270 14 64 138 34 250 92,6 
 

EK.GIMN. Št. d.  odl. p.d. db. zd poz % Št. d.  odl pdb db zd poz % 
1. letnik 23 3 0 10 4 17 73,9 24 2 6 11 4 23 95,8 
2. letnik 13 1 3 4 1 9 69,2 19 3 1 13 1 18 94,7 
3.letnik 16 3 5 7 1 16 100,0 9 2 3 3 1 9 100,0 
4. letnik 18 3 4 7 3 17 94,4 17 3 7 4 2 16 94,1 

SKUPAJ 70 10 12 28 9 59 82,3 69 10 17 31 8 66 95,7 
SKUP. VSI 395 31 66 188 62 337 85,3 413 30 102 203 50 385 93,2 

               

ŠOL.LETO 2020/21 2021/22 
PROGRAM Št. d.  odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl pdb db zd poz % 
EK. TEH.               
1. letnik 31 3 6 16 5 30 96,8 27 0 7 13 2 22 81,5 
2. letnik 29 3 9 14 3 29 100,0 31 1 4 12 8 25 80,6 
3.letnik 16 2 4 7 3 16 100,0 26 3 10 11 1 25 96,2 
4. letnik 15 1 4 8 1 14 93,3 14 2 4 2 5 13 92,9 

SKUPAJ 91 9 23 45 12 89 97,8 98 6 25 38 16 85 85,7 
 

MED.TEH. Št. d. odl pdb db zd poz % Št. d.  odl pdb db zd poz % 
1. letnik 61 2 12 37 5 56 91,8 58 1 8 31 10 50 86,2 
2. letnik 81 7 22 43 6 78 96,3 62 3 16 25 14 58 93,5 
3. letnik 63 4 20 32 4 60 95,2 79 3 22 40 6 71 89,9 
4. letnik 47 7 8 26 4 45 95,7 61 4 9 36 8 57 93,4 

SKUPAJ 252 20 62 138 19 239 94,8 260 11 55 132 38 236 90,8 
 

EK.GIMN. Št. d. odl pdb db zd poz % Št. d.  odl pdb db zd poz % 
1. letnik 29 2 5 12 8 27 93,1 27 2 5 18 1 26 96,31 
2. letnik 24 3 5 9 6 23 95,8 26 1 3 9 7 20 76,9 
3.letnik 20 3 9 5 0 17 85,0 26 1 9 10 5 25 96,2 
4. letnik 10 3 2 3 1 9 90,0 17 3 8 3 1 15 88,2 

SKUPAJ 83 11 21 29 15 76 91,6 96 7 25 40 14 86 89,6 
SKUP. VSI 426 40 106 212 46 404 94,8 452 24 105 210 68 407 90,0 
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ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 
 

Dijaki zaključnih letnikov so v šolskem letu 2021/22 opravljali maturo in poklicno maturo. 

Ekonomska gimnazija pripravlja na maturo, srednja strokovna šola pa na poklicno maturo. 

 

Aktivnosti v zvezi z maturo in poklicno maturo je koordinirala tajnica šolske maturitetne 

komisije Nevenka Kunšič.  

 

VSEBINA MATURE VSEBINA POKLICNE MATURE 

 Skupni del:  
♦ slovenščina 
♦ matematika 
♦ angleščina 

 
    Izbirni del:  

♦ nemščina 
♦ geografija 
♦ zgodovina 
♦ ekonomija 
♦ psihologija 

 Skupni del:  
♦ slovenščina 
♦ gospodarstvo za ekonomske tehnike 

in medijska in grafična tehnologija za 
medijske tehnike 
 

 Izbirni del:  
♦ angleščina/nemščina ali matematika  
♦ izdelek oz. storitev in zagovor 

 

SPLOŠNA MATURA    

Maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 15 rednih dijakov. Uspešnih je bilo vseh 15 
dijakov. (100 %). 

V jesenskem roku nismo imeli rednih dijakov.  

Po obeh rokih je splošno maturo izdelalo 100%  dijakov. 

POKLICNA MATURA 
Poklicno maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 60 rednih dijakov in bilo uspešnih 
49 ( 81,67%). 
  

V jesenskem roku je maturo opravljalo 17 rednih dijakov (8 prvič). Uspešnih je bilo 12 dijakov 
(70,6 %).  

Skupni uspeh v obeh rokih je bil 92,65 %. 
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  Šol. leto 
2021/22 

Opravljali 
SM 

Izdelali 
SM 

% 
uspešnih 

Opravljali 
PM 

Izdelali 
PM 

% 
uspešnih 

Spomladanski 
rok 15 15 100% 60 49 81,7% 

Jesenski 
rok 0 0 0% 17 (8+9) 12 70,59 % 

Skupaj 15 15 100% 68 61 89,7% 

V podatkih so zajeti samo redni dijaki EGSŠ Radovljica. Rdeče so izpisani dijaki, ki so 
maturo popravljali. 

Legenda 
SM = splošna matura 
PM = poklicna matura 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Razpisali smo prosta mesta v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in  medijski 
tehnik. 

V šolskem letu 2021/22 so le trije dijaki opravljali izpite kot občani: 2 v programu medijski 
tehnik in 1 v programu gimnazije. 1 dijak je uspešno opravil tudi poklicno maturo.  

Kot občani opravljajo izpite kandidati, ki imajo malo obveznosti, ali pa se že vnaprej odločijo, 
da bodo opravili znotraj letnika le nekaj izpitov. Večina pa je v obdobju rednega izobraževanja 
že sledila pouku.  

 Uspešnost kandidatov je v šolskem letu 2021/22: 

 Program Vpisani Uspešno zaključili % uspešno zaključili 

Medijski tehnik 2 1 50 
Ekonomska gimnazija 1 - 0 
OBČANI    

 

Spraševalci za predmete celotnega predmetnika vseh programov so bili učitelji, redno zaposleni 
na naši šoli, in izpolnjujejo pogoje za izobraževalno delo. 

Obseg snovi, ki jo je spraševalec zahteval na izpitu, je temeljil na predmetnikih posameznih 
programov za redno srednješolsko izobraževanje. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

V preteklem šolskem letu sta svetovalno delo opravljali dve delavki. Realizirane so bile 

načrtovane aktivnosti na posameznih delovnih področjih: 

• Vpis in sprejem dijakov v šolo 

V jesenskih in zimskih mesecih je potekalo informiranje o naši šoli in programih, ki jih 
izvajamo (vrtiljak poklicev, predstavitve na osnovnih šolah). Nekaj aktivnosti je bilo izvedenih 
virtualno, nekaj jih je potekalo v živo. Vse leto je potekalo individualno informiranje in pomoč 
pri razumevanju poteka razpisa in izbora kandidatov.  

V februarju je bil izpeljan informativni dan. Vse od izida razpisa so potekale aktivnosti 
sprejemanja prijav, obveščanja kandidatov o vpisu in svetovanja ob odločitvah, v juniju in 
avgustu pa vpis novih dijakov. V program ekonomski tehnik je bilo vpisanih 30 dijakov, v 
program ekonomska gimnazija 30,  v program medijski tehnik pa 90 dijakov.    

• Spremljanje napredovanja dijakov in vodenje zbirk osebnih podatkov  

je potekalo preko celega šolskega leta. Vključevalo je delo s posameznim dijakom kot s skupino 
in zahtevalo ukrepe, kadar so se pokazale težave pri šolskem delu ali tudi pri vedenjskem in 
čustvenem delovanju dijaka. V svetovalni službi  je potekala redna analiza učnega uspeha in 
preusmerjanje in prešolanje dijakov iz naše šole in v našo šolo. Redno spremljanje, svetovanje 
in spodbujanje dijakov je bilo v času med in po corona virusu še zaradi velike diskrepance v 
znanju. Opažamo upad učnih navad, pripravljenosti za šolsko delo, omejenost koncentracije, 
povečuje se število dijakov s psihičnimi težavami.   

Spremljanje napredovanja je še posebno intenzivno potekalo z dijaki s posebnimi potrebami. V 
naših programih se je šolalo 22 dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter 9 
dolgotrajno bolnih dijakov, skupaj smo torej šolali 32 dijakov s posebnimi potrebami, med 
katerimi je 7 dijakov imelo tudi čustvene in vedenjske motnje. Za vse dijake so bile organizirane 
strokovne skupine, ki so oblikovale individualne programe izobraževanja. Na podlagi teh 
programov je izobraževanje dijakov, razen pri štirih dijakih, ki so bili neuspešni in so se 
prešolali na lažjo šolo, potekalo uspešno. Med letom smo z vsemi udeleženci vsaj enkrat 
ponovno opredeliti naloge in obveznosti. Ob koncu šolskega leta je bila opravljena evalvacija 
izvedb individualiziranih programov, na podlagi katerih se bodo oblikovali programi za 
prihodnje leto.  

5 dijakinj je bilo obravnavanih v Enoti za adolescentno psihiatrijo.  

•  Osebno in skupinsko svetovanje dijakom in staršem 

Trajnejše individualno svetovanje za doseganje učinkovitosti pri učenju, študijsko usmerjanje 
in na področju socialnega učenja je potekalo kontinuirano celo leto s 5 dijaki, mnogo dijakov 
prihaja po enkratno pomoč oz. svetovanje dnevno. Uspešnost svetovanja in intervencij je težko 
oceniti, saj je močno odvisno od motivacije dijaka in sposobnosti razumevanja odvisnosti med 
njegovo lastno aktivnostjo in bodočimi rezultati.  

Skupinska svetovanja so se izvajala predvsem v 3. in 4. letnikih vseh programov pred in med 
postopkom vpisa v nadaljnje izobraževanje.  
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• Sodelovanje z učitelji, vzgojitelji in zunanjimi institucijami 

Sodelovali sva z razredniki pri spremljanju napredka dijakov in obravnavi v posameznih 
primerih, ko so se pri tem pojavile večje težave ter jim poskušali svetovati za delo s skupino. 
Učiteljem sva poskušali približati potrebo po izobraževanju na posebnih pedagoških, 
psiholoških in socioloških področjih, ki posredujejo znanja in veščine, potrebne za delo z 
mladostniki posamezniki in razredom kot skupino.   

V sklopu tega področja sva redno spremljali štipendijsko politiko in druge akcije Urada za delo, 
centrov za socialno delo in drugih institucij. 

•  Sodelovanje z vodstvom šole 

je potekalo za pripravo gradiv za načrtovanje dela, analize učinkovitosti in pri zbiranju drugih 
statističnih podatkov, pri spremljanju učnega uspeha,  pri organiziranih oblikah predstavitev šol 
in informativnih dnevih, pri vpisovanju in prešolanju, pri organizaciji stikov s starši ter pri vseh 
drugih akcijah za dijake, starše in občane.  

•  Načrtovanje in evalvacija svetovalnega dela 

Svetovalno delo je bilo načrtovano skladno z letnim delovnim načrtom, učinkovitost ob 
individualnem in skupinskem svetovanju z dijaki in starši pa evalvirano preko celega leta za 
posamezno akcijo.  
 

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

V šolskem letu 2021/2022 je za status športnika zaprosilo 70 dijakov, od tega 42 dijakov in 28 
dijakinj. Kriterije za status vrhunskega športnika je s kategorizacijo pri OKSZŠZ izpolnilo 24 
dijakov. Status perspektivnega športnika  je pridobilo 19 dijakov. 

Štirje dijaki s statusom vrhunski športnik so se zaradi zahtev športnih panog in odsotnosti šolalo 
po izobraževalnih pogodbah. 

Največ dijakov s statusom je bilo hokejistov (11), nogometašev (10), košarkarjev (5), plesalk 
(7), plavalcev (4), iz borilnih športov (4), teniških igralcev (2), biatloncev (2), … 

Največ prosilcev je bilo iz prvih letnikov, sledijo drugi letniki, tretji letniki) in iz četrtih. 

Olimpijski komite Slovenije je v letu 2018/2019 naši šoli zaradi dobrega dela in urejenosti 
statusov športnikov podelil certifikat: ŠPORTNIKOM PRIJAZNA ŠOLA. 

Rezultati tega se kažejo pri  velikem številu vpisanih dijakov, ki se ukvarjajo s tekmovalnim 
športom, v prve letnike naših programov. 

Vsi dijaki, ki zaprosijo za status športnika, morajo izpolniti obrazec o članstvu in registraciji 
športnega kluba. Pripraviti pa morajo tudi osebni izobraževalni načrt za tekoče šolsko leto. 

Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, pridobijo sklep o dodelitvi statusa, kar pomeni, da na podlagi 
Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli sklenemo dogovor o 
medsebojnih pravicah in obveznostih, ki so povezane s statusom.    
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TUTORSTVO 

Na naši šoli je bilo tutorstvo uvedeno v šolskem letu 2015/16. V šolskem letu 2021/22 smo tako 
že 5. leto organizirali medvrstniško pomoč pri učenju. Dijaki vrstniki ali dijaki višjih letnikov 
so pomagali dijakom, ki so potrebovali in želeli pomoč pri določenih predmetih.  

Medvrstniška je potekala bolj med dijaki znotraj posameznega razreda, ki so si pomagali na 
vsebinski in organizacijski ravni. 
 

ŠOLSKI SKLAD  

V preteklem šolskem letu je prispevek staršev znašal 30 €.  
Sredstva so se zbirala v enem obroku in sicer v mesecu septembru 2021.  
 

Šolski sklad 2021/2022 

Stanje - 1. 9. 2021 389,61 

Prispevek staršev 3.050,00 

Bilten 2021/2022 -1.449,16 

Nahrbtniki, copati – za dijake -1.535,45 

Subvencija tabora za dijake -211,00 

Stanje - 31. 8. 2022 244,00 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA   

Poročilo zajema čas od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

 

1. Strokovno delo je potekalo v ustaljenem tiru:  

 izbor gradiva po lastni presoji in v sodelovanju s profesorji, 
 naročanje gradiva pri najugodnejših ponudnikih, 
 vnos prejetega gradiva in retrospektivna konverzija (vnos za nazaj) v program 

COBISS/V3, čigar polnopravni član je naša knjižnica postala novembra 2006 
 oprema vnesenega gradiva z nalepkami, žigi in zaščitno folijo, kjer je bilo potrebno, 
 razporejanje gradiva na police po sistemu UDK, 
 odpis zastarelega in uničenega gradiva 
 svetovanje in pomoč dijakom pri iskanju ustreznega gradiva 
 izpeljava vseh aktivnosti za Učbeniški sklad v skladu z novim Pravilnikom o upravljanju 

učbeniških skladov. 
 

2. Gradivo ŠK 

Skrbeli smo, da so dijaki imeli na voljo čim večje število izvodov knjig za domače branje, 
Cankarjevo tekmovanje, angleške in nemške bralne značke, za učenje oz. utrjevanje tujih 
jezikov in posameznih predmetnih področij. Na tekočem smo z izdajami gradiva namenjenega 
splošni in poklicni maturi. Dijaki radi berejo leposlovje. Poskrbeli smo tudi za bolj zahtevne 
bralce.  

 

3. Prirast  in odpis gradiva  

Zadnja zapolnjena inventarna številka v programu COBISS/V3 na dan 31. 8. 2022 je bila 
12416. V tem pregledu niso upoštevani naslovi oz. enote ki so še vedno evidentirane le v ročno 
vodenih inventarnih knjigah. Tam je zadnja vnesena inventarna številka težko določljiva, ker 
se je nekaj časa po uvedbi računalniškega programa vodilo vzporedno štetje, obenem pa še vnos 
starih enot v računalniško bazo. Opisali smo uničene in izgubljene enote in večje število 
zastareli leposlovnih knjig. 

 

4. Izposoja  

Vsi dijaki in zaposleni so vpisani v šolsko knjižnico. Pri številu izposojenih knjig se pozna, da 
dijaki skoraj dve leti niso obiskovali knjižnice in nimajo navade prihajati. To bo v naslednje 
šolskem letu največji izziv – dijake privabiti v knjižnico. 
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5. KIZ – Knjižnično-informacijskih znanj zaradi preventivnih ukrepov nismo mogli izvesti.  

5.1. Realizacija je bila sledeča: 

razred ure razred ure 

1. g 6 1. a 6 

1. e 6 1. b 6 

3. g 6 1. c 6 
 

5.2. Največ se izobraževanje dijakov izvaja individualno, ko v referenčnem pogovoru 
skušamo rešiti njihove zahteve in želje. 

 

6. Ostale dejavnosti šolske knjižničarke 

6.1. Sodelovanje v Projektu »Rastem s knjigo« v sodelovanju s knjižnico A. T. Linharta 
Radovljica. Dijaki prvih letnikov so spoznali splošno knjižnico in prejeli v dar knjigo Nataše 
Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. Dijake 3. g sem peljala na ogled Mestne knjižnice 
Kranj. 

6.2. Bila sem koordinatorica praktičnega usposabljanja z delom za oba programa – MT in ET. 
Skrbela sem za pripravo pogodb in drugih dokumentov, ki jih dijaki potrebujejo pred začetkom 
prakse.  

6.3. Nadaljevala sem mentorstvo Dijaške skupnosti EGSŠ Radovljica. 

 
7. Oprema knjižnice 

Oprema je zadovoljiva. Zelo prav nam pride projektor. Nujno potrebujemo več polic za knjige 
zato sem pripravila predlog nove postavitve regalov in pohištva v knjižnici. Zbirala sem 
ponudbe za regale in potrebno pohištvo. Izbrali smo cenovno najugodnejše in zelo kvalitetne 
ponudnike. Regale in eno omaro bodo izdelali v podjetju Trevis, ki nam je pred leti že opremil 
arhiv in smo en del regalov sedaj lahko premestili v knjižnico. Izposojevalni pult in pripadajoče 
predalnike bo po meri izdelal mizar. 

 

8. Učbeniški sklad 

Skrbnica Učbeniškega sklada je šolska knjižničarka. Večina dijakov naše šole si učbenike 
izposodi v Učbeniškem skladu. Delo je obsežno in zahtevno. Od konca pouka do konca 
šolskega leta je potekal odpis učbenikov, ki niso več potrjeni. Evidentiranje potreb in nakup 
novih. Priprava kompletov za posamezne dijake in vnos v program za izposojo. Poslala sem 
opomine dijakom, ki niso vrnili učbenikov.  
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DIJAŠKA SKUPNOST   

Predsednica dijaške skupnosti je bila Tinkara Šest, mentorica Helena Thilakarathna Velikanje. 
  

DATUM TEMATIKA / DNEVNI RED 

15. 09. 2021 

1. Učni uspeh ter uspeh mature. Izvedba LDN-ja 
2. Plan za šolsko leto 2021/2022 
3. Prehrana 
4. Volitve 
5. Aktivno državljanstvo 
6. Tehnični dan 

22. 09. 2021   1. Volitev predsednika dijaške skupnosti  
2. Razno  

12. 11. 2021 1. Samotestiranje v šoli in nošenje mask 
2. Razno 

13. 01. 2022 

1. Izbiranje motiva za poslikavo šolskih puloverjev 
2. Uspeh v 1. Ocenjevalnem obdobju 
3. Maturantski ples 
4. Karantene 

09. 02. 2022 1. Ponoven pregled starih in novih motivov za šolske puloverje 

03. 03. 2022 1. Mnenje o kandidatih za ravnatelja EGSŠ RADOVLJICA 
 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA Z DELOM 

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v obsegu 152 ur  je obvezno za dijake v programih 
ekonomski tehnik in medijski tehnik. V šolskem letu  2021/22 so dijaki prakso opravljali 
strnjeno (vseh 152 ur) v 3. letniku. 

Koordinatorka za šolsko leto 2021/2022 za obe smeri: ekonomski tehnik in medijski tehnik je 
bila Helena Thilakarathna Velikanje. Delovno prakso so uspešno opravili vsi dijaki. 

Na podlagi prošnje, ki so jo izdelali v šoli, so se dijaki v izbranih podjetjih sami dogovorili za 
opravljanje delovne prakse in tako pridobili uporabno izkušnjo za čas, ko bodo na trgu dela  
iskalci zaposlitve. Kot že nekaj časa so najlažje dobili priložnost v družinskih podjetjih in v 
podjetjih, kjer so zaposleni starši ali sorodniki. 

Dijaki, ki se izobražujejo za ekonomske tehnike, so opravljali dela, povezana z ekonomsko 
usmeritvijo – računovodska dela, urejanje evidenc, administrativna dela.  

Dijaki, ki se izobražujejo za medijske tehnike, so opravljali dela s področja medijev, grafičnega 
oblikovanja, fotografije, animacije in filma.  
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Večina dijakov je bila s strani mentorjev v podjetjih za aktivnost pri delu, odnos do dela, 
delovno disciplino, opravljeno delo, obvladovanje del in nalog ocenjena s samimi odličnimi 
ocenami. Dijaki so bili s prakso zadovoljni, ker so spoznali, kakšna so v resnici posamezna 
delovna mesta in odnosi med zaposlenimi v podjetjih. 

Še posebej so pohvalili odločitev, da je praksa strnjena, ker je potreben čas za prilagajanje in le 
tako so podjetja lahko dobro spoznali.  

IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

Izvedbeni predmetnik je bil sestavljen v skladu z obstoječimi predmetniki oziroma programi, 
za katere izobražujemo.  
 

Dijakom, ki so se pripravljali za splošno maturo, smo glede na njihov interes omogočili dodatne 
priprave pri predmetih, ki so jih izbrali za maturo.  Urniki razredov in urniki učiteljev so v 
arhivu šole.  

ORGANIZACIJA POUKA 

Pouk smo organizirali v dopoldanskem času. Projekte smo izvajali v določenih razredih znotraj 
ur, določenih na urniku.  Zaradi razglašene epidemije smo večji del pouka in nekatere OIV 
izvedli na daljavo. 
 

Vzgojno-izobraževalni programi po predmetniku so bili večinoma realizirani, tako v programu 
ekonomski in medijski tehnik kot v programu ekonomska gimnazija.  
Šola je v skladu z izvedbenim predmetnikom izvedla vse kulturne, telesnovzgojne in 
naravoslovne dejavnosti ter tabore. Dejavnosti smo izvajali prilagojeno. Nekaterih načrtovanih 
projektov nismo izpeljali, smo pa zaključili večletni projekt »Živimo z gozdovi« v razredu 4.g. 
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PEDAGOŠKE IN ŠTUDIJSKE KONFERENCE 2021/22 

 DATUM TEMATIKA 

1.  31. 8. 2021 

♦ Povzetek in sklepi sestanka razrednikov (glej zapisnik v TEAMS-
ih) 

♦ 1. šolski dan 
♦ Pregled in posodobitev obrazcev (prosim da vsi nosilci dejavnosti 

in oblikovalci obrazcev le-te posodobite in pošljete Ani) 
♦ Priprava na roditeljske sestanke (vabilo za 1.e in 1.g bo danes 

poslano 
♦ EDČ 
♦ Ukrepi za zajezitev epidemije in preprečevanje okužb 
♦ Dopolnitev hišnega reda s pravili za preprečevanje širjenja okužb s 

COVID-19 
♦ Pobude in predlogi 
♦ Razno 

2.  21. 10. 2021 

♦ Pregled uresničevanja sklepov predhodne seje 
♦ Kratka evalvacija izvedenih dejavnosti (tabori, ŠD, garažni šport, 

tehnični dan...) 
♦ Napoved vrtiljaka poklicev (oblika in vsebina) 
♦ Priprave na projektni teden (vodje, opredelitev ciljev) 
♦ Predstavitev možnosti za izvedbo hibridnega pouka 
♦ Priprava prispevkov za objavo na spletu (Ana Hlebanja) 
♦ Razno 

3.  11. 11. 2021 
♦ Sprememba hišnega reda in priprava na izvajanje ukrepov 15. 11. 

2021. 
♦ Razno 

4.  9. 12. 2021 

♦ Zadnje priprave na Vrtiljak poklicev (pregled) 
♦ Govorilne ure 
♦ Vpisovanje vsebin pedagoških ur v e-asistent 
♦ Izvajanje učenja na daljavo 
♦ Vzgojno ukrepanje 
♦ Izvedba projektov v zadnjem decembrskem tednu in napovedana 

ocenjevanja znanja 
♦ Proslava- nagovor in predstavitve projektov 

5.  13. 1. 2022 

♦ Glasovanje v napredovanje v nazive 
♦ Pregled uspeha po oddelkih (razredniki) 
♦ Ukrepi za izboljšanje uspeha 
♦ Poudarki na roditeljskih sestankih 
♦ Organizacija informativnih dni (predlog) 
♦ Razno 

6.  3. 3. 2022 

♦ Postopek imenovanja ravnatelja 
♦ Informacija o odzivu na informativne dni 
♦ Medsebojni odnosi v razredih 
♦ Razno 
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7.  14. 4. 2022 

♦ Razredniki 4. in 3. letnikov bodo poročali o uspehu.   
♦ Oblikovali bomo načrt dejavnosti do konca šolskega leta. 
♦ Vpis. 
♦ Razno 

8.  19. 5. 2022 ♦ Pregled in potrditev uspeha v 4. letniku  
♦ Razno 

9.  23. 6. 2022 
♦ Potrditev uspeha 
♦ Zadnji šolski dan 
♦ Razno 

10.  4. 7. 2022 
♦ Pregled uspeha 
♦ Napredovanje v naziv 
♦ Razno 

11.  23. 8. 2022 

♦ Uspeh po popravnih izpitih 
♦ Pravilnik o športnikih 
♦ Potrditev šolskega koledarja 
♦ Sprejem prvošolcev (1. 9. ob 10.30; copati, program, ključki, 

izkaznice) 
♦ Promocija šole 
♦ Razlaga EDČ in nagrajevanja 
♦ Vprašanja in pobude 

 

Pedagoške in študijske seje pedagoškega zbora se sklicujejo enkrat mesečno v izbranem 
terminu ob četrtkih. 

Po potrebi sklicujemo krajše pedagoške konference. Oddelčne seje pedagoškega zbora se 
sklicujejo na pobudo razrednika, učitelja, razreda, svetovalne delavke ali ravnateljice. 
Namenjene so obravnavanju aktualnih vprašanj in  iskanju pobud ter razreševanju problemov. 

Projektni tim se s člani srečuje večkrat pred izvedbo projekta in enkrat po izvedenem projektu. 
Vodja projektnega tima oddaja poročilo ravnateljici. 
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SVET ŠOLE 2021/22 
 

DATUM TEMATIKA 

30. 9. 2021 

♦ Pregled zapisnikov zadnjih sej 
♦ Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole 

za šolsko leto 2020/2021 
♦ Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/2022 
♦ Dopolnitev hišnega reda 
♦ Oblikovanje in potrditev odbora šolskega sklada  
♦ Imenovanje komisije za kakovost 
♦ Napoved oddelkov za naslednje šolsko leto 
♦ Rokovnik za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja 
♦ Cenik izobraževanja odraslih 
♦ Razno 

31. 1. 2022 
(korespondenčna) ♦ Potrditev zapisnika inventurne komisije 

17. 2. 2022 
 

♦ Pregled zapisnikov zadnjih sej 
♦ Obravnava Poslovnega poročila 2021 in obravnava Finančnega 

načrta 2022 
♦ Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice 
♦ Pregled prispelih vlog 
♦ Sprememba Pravilnika o šolskem skladu 
♦ Razno 

16. 3. 2022 
(korespondenčna) ♦ Potrditev Potrjevanje programov Munera3 

30. 3. 2022 

♦ Pregled zapisnikov zadnjih sej 
♦ Potrditev spremembe Finančnega načrta 2022 
♦ Potrditev ravnateljice. 
♦ Razno 

3. 5. 2022 
(korespondenčna) ♦ Vpis v začetni letnik za šolsko leto 2022/2023 

14. 7. 2022 
(korespondenčna) 

♦ Sprememba predmetnika v programu ekonomski tehnik  
♦ Sprememba predmetnika v programu ekonomska gimnazija 

 

  



Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2021/2022 22 

SVET STARŠEV 2021/22 
 

DATUM TEMATIKA 

29. 9. 2021 

♦ Pregled zapisnika zadnje seje 
♦ Predstavitev novih članov sveta staršev, predsednika/ce in 

namestnika/ce sveta staršev ter izvolitev predstavnika staršev v 
svet šole 

♦ Oblikovanje in potrditev odbora šolskega sklada 
♦ Obravnava Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko 

leto 2020/21 
♦ Obravnava in potrditev predloga LDN za šolsko leto 2021/22 
♦ Obravnava tekoče šolske problematike 
♦ Razno 

25. 11. 2021 ♦ Hibridni pouk 
 

SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV 

Sklicatelj aktiva je praviloma vodja aktiva, lahko pa tudi drug član ali ravnateljica, odvisno od 
problematike in tematike, ki se obravnava. Vsak aktiv obravnava naslednje teme: 

- na začetku šolskega leta: načrt dela aktiva, učni načrti, dejavnosti, projekti, medpredmetno 
povezovanje, kriteriji ocenjevanja, izobraževanje, napoved izvedbe OIV, krožkov 

- ob koncu pouka: izvedene dejavnosti, predlogi za izboljšanje kakovosti  

Zapisniki strokovnih aktivov so naloženi v TEAMS-ih.. 

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

Strokovni delavci imajo pravico do 5-dnevnega izobraževanja v tekočem šolskem letu. V ta 
sklop ne sodijo pedagoške in študijske konference, ki so predvidene v šolskem koledarju ali 
LDN. Učitelji, ki svoje delo dopolnjujejo drugje ali imajo manjšo učno obveznost, imajo 
pravico do sorazmernega deleža izobraževanja.  

Če učitelj ali zavod v tem šolskem letu nista zainteresirana za izrabo vseh petih študijskih dni, 
se del izobraževanj lahko prenese v naslednje šolsko leto. Izobraževanje je izjemoma lahko tudi 
daljše, če je to v interesu zavoda.  
Ravnateljica sprejema sklepe o posamičnem izobraževanju in izpopolnjevanju (56. člen KP za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja) in potrjuje prijave preko aplikacije na MIZŠ. Evidenca 
izobraževanj za vsakega učitelja se vodi v TEAMS-ih. Tam so naložena tudi poročila. 
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DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH 
ORGANOV ŠOLE 

DELOVNO SREČANJE smo izvedli na koncu pouka med počitnicami (4. julij 2022) in tim 
bilding 5. julija. Vsi učitelji EGSŠ Radovljica so imeli izdelane letne priprave za pouk in tudi 
časovno razporeditev učne snovi s katero so seznanjali dijake prek spletnih učilnic. Učitelji so 
zahtevali od dijakov učbenike, ki so na voljo. Učitelji so vključevali v pouk  razpoložljivo učno-
vzgojno tehnologijo predvsem za delo na daljavo.  Učitelji so bili aktivno vključeni v priprave 
na maturo in poklicno maturo. Udeleževali so se spletnih seminarjev o maturi. Pet učiteljev 
naše šole je bilo zunanjih ocenjevalcev pri izvedbi mature.   
Razredniki so se ukvarjali predvsem z odnosom dijakov do učenja in motiviranjem dijakov za 
delo na daljavo. Kljub temu nekateri dijaki niso uspeli ohranjati stika z učiteljem, predmetom 
in sošolci, zato so nastali večji učni primanjkljaji. Kljub prilagoditvi obsega učne snovi nekateri 
dijaki niso uspešno zaključili šolskega leta. Svetovalna delavka je dijakom nudila individualno 
pomoč na daljavo in kasneje v šoli.  Zato so učitelji obravnavali zlasti: 

Program za dijake: 

- učenje učenja: 4-urni program za dijake 
- poudarjeno učenje učenja pri urah posameznih predmetov 
- učne uspehe v posameznih ocenjevalnih obdobjih 
- posodabljanje pouka in izvajanje novih metod 

- državljanska vzgoja v okviru razrednih ur po programu  

- nasilje v šoli 

Program za učitelje: 

- problemi in nabava učnih pomagal 

- javno ocenjevanje 

- napovedano spraševanje 

- smotrno razporejanje pisnih nalog (mrežni plan) 

- sprotno ocenjevanje in preverjanje znanja učencev  

- sprotno vodenje dnevnika in vpisovanje predelave snovi 

- učenje in ocenjevanje na daljavo 

Razredni učiteljski zbori so obravnavali učno, predvsem pa vzgojno problematiko v oddelkih, 
prav tako tudi učiteljski zbor šole. V okviru pouka zdravstvene vzgoje se je šola povezala s 
Centrom za socialno delo ter organizirala predavanja o zasvojenostih, stresih mladostnikov, 
varnosti v cestnem prometu in kontracepciji.  

Šola je sodelovala z osnovnimi šolami Gorenjske v zvezi z informiranjem o možnosti vpisa na 
vse usmeritve. Izvedeni so bili dan odprtih vrat (10.12.) in informativni dnevi, kjer so bile 
učencem na daljavo predstavljene informacije o možnosti šolanja ter nadaljnje zaposlitve.  
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PREGLED IZVEDENIH OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN 
INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

1.) EKONOMSKA GIMNAZIJA  

Dejavnost 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A) Vsebine, obvezne za vse 

športni dnevi 

6  
Jesenski športni dan 14. 
10. 21 (6ur), orientacijski 
pohod, lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6  
Zimski športni dan, 10. 3. 
22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

 

6 
Od koče do koče, 14. 5. 22 
(6ur) 

6 
 

           

gledališče  
6 
Filmska predstava, 24. 12. 
21 (3 ure) 

6 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

6 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

6 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

šolske proslave 
 

2 
Proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

 

2  
Proslava ob dnevu 
enotnosti in samostojnosti, 
24. 12. 21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

državljanska 
kultura 
 

 15   

knjižnično-
informacijska 
znanja 

5 
Ogled knjižnice, 20. 10. 
21, 5 ur 

6 
Rastem s knjigo (2uri), 
27. 9. 21 (knjižnica 
A.T.Linharta) 

6 
 

 

zdravstvena 
vzgoja 

16 
Tabor Planica 3. do 5.9 
21/3ur 
 
Vzgoja za zdravje, ZD 
Radovljica, januar 21 (5 
ur) 
 
Nasilje v družini, Martina 
Cuznar, CSD Kranj, 12. 4. 
22 (2 uri) 
 
TPO, ZD Radovljica, 14. 
4. 22, (5 ur) 

6 
Delavnice pravilnega 
dihanja, 23. 9. 21 (2 
uri) 
 
Rožnati oktober, 17. 
11.21 (2uri) 
 
Vzgoja za zdravje, ZD 
Radovljica, januar 21 
(2 uri) 

  

vzgoja za mir, 
družino, nenasilje 

15 
Tabor Planica 3. do 5.9 
21/15 ur 
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poslovno 
komuniciranje 

  30 
Debatne delavnice 
(5ur), 
27.9.21  

 

dejavnost s 
projektnim delom  

  30  

Skupaj A 60 51 90 18 

B) Obvezna ponudba šole 

medpredmetne 
vsebine  

8 
Tabor Planica 3. do 5.9 
21/8 ur 

12 
 

  

športni tabori in 
šola v naravi 

10 
Tabor Planica 3. do 5.9 
21/10 ur 

14 
 
 

  

učenje učenja 
(sklop) 

16  
Učenje učenja 
1. 9. 21/2 uri 

  
Učenje učenja 
1. 9. 21/2 uri 
Učenje učenja, 5, 10. 
21(6ur) 
Učenje učenja po 
posameznih predmetih -čez 
leto (8ur) 

Raziskovalno 
delo 

12 8 
 
 

  

Obvladovanje 
tipkovnice(sklop) 

24 24   

Prva pomoč  16   

Prostovoljno 
socialno 
delo(sklop) 

40 40   

verstva in etika 
Predavanje o Albaniji, 
TVU, 22. 9. 21(2 uri) 

   

C) Prosta izbira 
dijakov SKLOP 
C 

  
 

 12 
Informativni dan 11. 2. 
21, (8 ur)  

Skupaj B 
in/ali C 30 39 0 12 

SKUPAJ 90 90 90 30 
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2.) EKONOMSKI TEHNIK  

Dejavnost 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A) Vsebine, obvezne za vse 

športni dnevi 

6 
Tabor Planica 10. do 
12.9. 21/6ur 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6  
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
Zimski športni dan, 
10. 3. 22, pohod, 
drsanje, smučanje 
(6ur) 

6 
Zimski športni dan, 
10. 3. 22, pohod, 
drsanje, smučanje 
(6ur) 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
 

 6 
Orientacijski pohod, 
13. 5. 22 (6 ur)/ 
Maturantski ples 
20. 5. 22 (6 ur) 

 6 
 

  

 gledališče 
6 
 

6 
 

 6 
 

6 

 razstave 

1 
 

6 
 

 1 
 

1 
 

  1  

1   1 
 

filmske 
predstave 

3 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

3 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

3  
Filmska predstava, 
24. 12. 21 (3 ure) 

3 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

šolske proslave 
 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem 
kulturnem prazniku 
(2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 
12. 21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ogled štud. 
knjižnice, 
izobraževane 
ustanove 

6 
Ogled knjižnice, 20. 
10. 21, 6 ur 

   

kulturne in 
zgodovinske 
znamenitosti 

6  
Tabor Planica 10. do 
12.9. 21/6ur 
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zdravstvena 
vzgoja 
 
 

 18 
Garažni športni dan, 7. 
10, 21 (6 ur) 
Rožnati oktober, 24. 
11. 21 (2uri) 
Vzgoja za zdravje, ZD 
Radovljica, januar 21 
(2 uri) 
Nasilje v družini, 
Martina Cuznar, CSD 
Kranj, 12. 4. 22 (2 uri) 

  

aktivno 
državljanstvo 

 35 
Priprava mladih za 
aktivno državljanstvo, 
Inštitut za politični 
menedžment, 5. 4. 22 
(2 uri) 
Rastem s knjigo 
(2uri), 27. 9. 21 
(knjižnica 
A.T.Linharta 

  

Skupaj A 48 104 21 36 

B) Obvezno za program ekonomski in medijski tehnik 

Metode učenja 

6 
Učenje učenja 
1. 9. 21/2 uri 
Učenje učenja, 28. 9. 
21 (6 ur) 

   

Naravoslovni / 
ekološki dan 

6 
Tabor Planica 10. do 
12.9. 21/6ur 

6 
Ekološki dan (6 ur), 
18. 5. 2022 

 4 
Ekološki dan – 
Očistimo Radovljico, 
8. 4. 22 (4ure) 

  6 
 

  

Poklicno 
področje 

 12 
 

 10 
Davčno 
opismenovanje,  
(4 ure), 20. 10. 21 
predstavnik Finančne 
uprave RS Jože 
Vrhovšek 
Karierni dan Postani 
sprememba -zavod 
Nefiks 
(2uri), 12. 1. 22 
Informativni dan, 11. 
2. 21 
(8 ur) 
 

Strokovno 
področje 

 14 
 

  

Poklicno 
usmerjanje 

   6 
Bankanarium, Banka 
Slovenije, ekskurzija, 
3. 2. 2022, 
(6 ur) 
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Poklicno 
področje 
(delovna praksa) 

  152  

Skupaj B 12 38 0 20 

C) Prosta 
izbira dijakov 
SKLOP C 

36  
Tabor Planica 10. do 
12.9. 21/18ur 
 

36 
 

0 
 

36 

Skupaj C 36 36 0 36 

SKUPAJ 96 143 21 92 
 

 

 

3.) MEDIJSKI TEHNIK 

Dejavnost 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A) Vsebine, obvezne za vse 

športni dnevi 

6 
Tabor Bohinj 17. do 
19.9. 21/6ur 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Jesenski športni dan 
14. 10. 21 (6ur), 
orientacijski pohod, 
lokostrelstvo 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
Zimski športni dan, 
10. 3. 22, pohod, 
drsanje, smučanje 
(6ur) 

6 
Zimski športni dan, 
10. 3. 22, pohod, 
drsanje, smučanje 
(6ur) 

6 
Zimski športni dan, 10. 
3. 22, pohod, drsanje, 
smučanje (6ur) 

6 
 

 6 
Orientacijski pohod, 
13. 5. 22 (6 ur)/ 
Maturantski ples 
20. 5. 22 (6 ur) 

 6 
 

  

 gledališče 

6 
 

6 
Ogled glasbeno-
gledališke predstave 
Tesla, 29. 3. 22(6ur) 

 6 
 

6 

 razstave 

1  
 

6 
 

 1 
 

1   1 
 

1    1 
 

filmske 
predstave 

3 
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

3  
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 

3  
Filmska predstava, 
24. 12. 21 (3 ure) 

3  
Filmska predstava, 24. 
12. 21 (3 ure) 
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šolske proslave 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem 
kulturnem prazniku 
(2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku (2uri),  
4. 2. 22 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 
12. 21 (2 uri) 

2 
Proslava ob dnevu 
enotnosti in 
samostojnosti, 24. 12. 
21 (2 uri) 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ogled štud. 
knjižnice, 
izobraževane 
ustanove 

6 
Ogled knjižnice, 18. 
10. 21, 6 ur 

   

kulturne in 
zgodovinske 
znamenitosti 

6 
Tabor Bohinj 17. do 
19.9. 21/6ur 
Mojster Janez, 17. 3. 
22 (6ur) 

   

zdravstvena 
vzgoja 

 18  
Garažni športni dan, 7. 
10, 21 (6 ur) 
Rožnati oktober, 
17./24. 11.21 (2uri) 
Vzgoja za zdravje, ZD 
Radovljica, januar 21 
(2 uri) 
Nasilje v družini, 
Martina Cuznar, CSD 
Kranj, 12. 4. 22 
(2 uri) 

  

Aktivno 
državljanstvo 

 35 
Rastem s knjigo 
(2uri), 20. 9. 21 
(knjižnica 
A.T.Linharta 
Priprava mladih za 
aktivno državljanstvo, 
Inštitut za politični 
menedžment, 5. 4. 22 
(2 uri) 

  

Skupaj A 48 104 21 36 

B) Obvezno za program ekonomski in medijski tehnik 

Metode učenja 

6 
Učenje učenja 
1. 9. 21/2 uri 
Učenje učenja, 6/12.. 
10. 21 (6ur) 

   

Naravoslovni / 
ekološki dan 

6  
Tabor Bohinj 17. do 
19.9. 21/6ur 

6 
Ogled reaktorskega 
centra Podgorica, 29. 3. 
22 (6 ur) 

 4 
Ekološki dan – 
Očistimo Radovljico, 
8. 4. 22 (4ure) 
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  6 
 

  

Poklicno 
področje 

 12  
 

 10 
Karierni dan Postani 
sprememba -zavod 
Nefiks (2uri), 4c, 12. 
1. 22 

Strokovno 
področje 

 14 
Strokovna ekskurzija 
Zagreb, 13. 4. 22 (14 
ur) 

  

Poklicno 
usmerjanje 

   6 
Informativni dan, 11. 
2. 21 
(8 ur) 

Poklicno 
področje 
(delovna praksa) 

  152  

Skupaj B 12 38 0 20 

C) Prosta 
izbira dijakov 
SKLOP C 

36 
Tabor Bohinj 17. do 
19.9. 21/18ur 
 
 

36 
 

0 
 
 

36 

SKUPAJ 36 36 0 36 

 
Dijakom se priznavajo dejavnosti kot opravljene v primeru, da so se udeležili organiziranih 
dejavnosti s strani šole. 
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POROČILO ASPnet 2021/22 

V šolskem letu 2021/22 je naše delo v okviru ASP mreže šol še deloma obvladovala pandemija 
bolezni Covid - 19. Kljub pandemiji smo se trudili z aktivnostmi. 

Dijakinja  3. letnika ekonomske gimnazije Manca Japelj je pod mentorstvom prof. Magdalene 
Rozman nekatere mednarodne dneve obeležila s pisanjem literarnih besedil, razmišljanj ob 
določenem mednarodnem dnevu. Besedilo je druga dijakinja ilustrirala. Prispevki so bili 
objavljeni na fb-strani in na internetni strani naše šole pod aktualnimi dogodki.  Zbirka besedil 
pa je dostopna na internetni strani EGSŠ Radovljica pod Izdelki – Besedila. Tako smo 
obeležili:  

8. 3. Dan žena 

21. 3. Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji  

21. 3. Svetovni dan poezije 

25. 3. Materinski dan 

2. 4. Svetovni dan mladinske književnosti 

22. 4 Svetovni dan zemlje 

23. 4. Svetovni dan knjige 

12. 5. Svetovni dan medicinskih sester 

8. 9. 2021 Svetovni dan boja proti nepismenosti 

5. 10. 2021 Svetovni dan učiteljev 

10. 10. 2021 Svetovni dan duševnega zdravja 

11. 11. 2021 Svetovni dan boja proti odvisnosti 

27. 1. 2022  Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta 

15. 4. 2022 Svetovni dan mladih prostovoljcev 

V začetku septembra 2021 so dijaki 4. letnika v okviru predmeta tipografija in reprodukcija 
obiskali Čebelarski muzej. Vsak dijak si je izbral en podatek in kasneje izdelal plakat na temo 
čebelarstva.  

Ob evropskem dnevu jezikov, ki ga obeležujemo 26. septembra, je na šoli potekal natečaj. 
Dijaki so izbrali  neko frazo v slovenskem, angleškem, nemškem ali katerem koli drugem 

https://www.egss.si/index.php/pesniska-zbirka-nemir/
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jeziku, jo zapisali in  ilustrirali. Iz nastalih izdelkov je bila v avli šole pripravljena razstava. 
Komisija pa je tudi izbrala zmagovalce. 

Vodilni projekt Bela Krajina/Semič, ki je bil predviden, da se bo izvajal v tednu 
vseživljenjskega učenja, je v septembru 2021 odpadel. 

Dijaki 1. letnika gimnazije so 28. 9. 2021 v Ljubljani izvedli kulturni dan. V Moderni galeriji 
so si ogledali stalno razstavo: 20. stoletje: Kontinuitete in prelomi. Nato so v okviru Muzeja in 
galerije mesta Ljubljane šli na voden ogled Po sledeh rimske Emone. 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU), ki je letos poteka od 9. 9. do 10. 10. 2021, je najvidnejša 
promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na 
Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi in izven meja. V okviru TVU so se na EGSŠ izvedle naslednje 
aktivnosti: 

• novinarska prispevka za šolsko spletno stran, Razstava izdelkov ob evropskem dnevu 
jezikov in Kulturni dan v Ljubljani 

• športne dejavnosti 
• ogled dokumentarnega filma Življenje tisočerih zgodb v okviru šolskega filmskega 

festivala. Ogled je bil izveden na daljavo 

Prof. Ana Hlebanja je sodelovala z novinarskimi prispevki, Nika Brgant z delavnico pravilnega 
dihanja, Marija Podhraški s potopisnim predavanjem, Jasna Smajič s športnimi dejavnostmi in 
Sani Karić s filmskim festivalom. 

V mesecu oktobru so se izvajale delavnice Učenje učenja za dijake 1. letnikov. 

V začetku oktobra smo se udeležili UNESCOvega projekt Učenec poučuje. Tema projekta je 
bila »SLOVENIJA, moja dežela", ob obeleževanju 30. obletnice samostojnosti Slovenije. V 
vlogi učitelja se je preizkusil Tristan Grašič iz 2. g pod mentorstvom prof. Marje Podjed. V 
oddelku 2. b je tako predstavil kakovost življenja v Sloveniji. Dijakinja Manca Japelj iz 3. g je 
ob svetovnem dnevu učiteljev vsem učiteljem naše šole napisala pismo zahvale, ga ilustrirala 
in objavila na spletni strani šole. 

28. 10. 2021 so se dijaki naše šole udeležili ekskurzije v Švico, kjer so si ogledali Luzern, 
Brienz, sotesko Trummelsbach, glavno mesto Bern, renske slapove v mestu Schaffhausen ter 
St. Gallen. 

Za 12. in 13. 11. 2021 predvideno strokovno srečanje za koordinatorje, vodje središč ter 
ravnatelje UNESCO ASP šol v Radencih je zaradi epidemioloških razmer odpadlo. 
 
V okviru ozaveščanja o rakavih obolenjih so v novembru 2021 na šoli potekala  predavanja na 
temo rožnati oktober. 

http://www.mg-lj.si/si/razstave/289/20-stoletje-kontinuitete-in-prelomi/
https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucenci-4-6-razred/po-sledeh-rimske-emone/
https://www.egss.si/index.php/2021/10/03/razstava-izdelkov-ob-evropskem-dnevu-jezikov/
https://www.egss.si/index.php/2021/10/03/razstava-izdelkov-ob-evropskem-dnevu-jezikov/
https://www.egss.si/index.php/2021/09/30/kulturni-dan-v-ljubljani-za-1-g/
https://www.youtube.com/watch?v=YzSlG-B8W3Q
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Od 6. do 17. decembra 2021 je potekalo zbiranje rabljenih oblačil, obutve in igrač. Akcija se na 
naši šoli odvija že vrsto let. Zbrane stvari se preko Rdečega križa razdeli tistim, ki to 
potrebujejo. 

Posebno pozornost namenjamo podjetniški kompetenci, kjer sledimo Delorsovemu stebru Učiti 
se, da bi znali delati. V ta namen na našo šolo vabimo različne strokovnjake ali obiskujemo 
različne inštitucije. Dogodki v letošnjem šolskem letu: 

• V sredo, 22. 12. 2021, nas je obiskal mednarodno uveljavljen menedžer mag. Igor 
Vincetič, danes direktor trženja pri Elektroluxu v Singapurju za trge v Aziji, Pacifiku, 
Srednjem Vzhodu in Afriki. Predstavil je razvoj svoje kariere po študiju menedžmenta 
in podjetništva, kakor tudi aktiven način poslovnega življenja v azijski prestolnici. 

• 23. decembra 2021 je na šoli gostoval Andrej Štular, multimedijski ustvarjalec. Dijakom 
1. a in 1. b je predstavil svoja dela s področja ilustracije in stripa, slikarstva, kiparstva, 
fotografije in filma ter oblikovanja lutk in scenografij. Obisk je organizirala prof. Maja 
Najdič. 
 

• V sredo, 12. 1. 2022, smo se na šoli priključili projektu Nefiksov karierni dan – 
Postanimo sprememba. Izvedeni sta bili dve delavnici, in sicer v razredih 4. c in 4. e. 
Delavnicam sta se pridružila ga. Doroteja in g. Nik iz Društva prijateljev mladine 
Žirovnica, ki sta predstavila svoje sodelovanje v tem društvu. Poudarila sta pomen 
izkušenj, ki jih pridobiš s sodelovanjem v društvih. Mentorica je bila prof. Francka 
Ropret. 

• V petek, 28. 1. 2022, nas je na povabilo profesorice Maje Najdič obiskal mag. Kolja 
Saksida. Za dijake 3. letnikov MT je imel predavanje na daljavo in predstavil svoja 
dela. Kolja je magistriral na švicarski univerzi ECAL (University of Art and Design, 
Lausanne). S filmom se ukvarja interdisciplinarno, predvsem pa kot režiser, producent 
in pedagog.   

• V četrtek, 3. 2. 2022, so se dijaki 4. g, 4. e in profesorici Irena Papac ter Lidija Perše 
odpravili v Ljubljano na predavanje v Banko Slovenije in ogled Bankariuma – Muzeja 
bančništva Slovenije. 

• V torek, 17. maja 2022, je prof. Anja Tolar Tomšič organizirala strokovno 
izobraževanje, na katerem so predavatelji dijakom razgrnili paleto svojih bogatih 
poklicnih izkušenj in jih izobraževali za različne karierne poti. Fotoreporterka Manca 
Juvan je predstavila svoje fotografske projekte in pojasnila, kako deluje fotograf na 
kriznih območjih. Mag. Robert Guštin je dijake izobraževal o osnovah podjetništva v 
medijih. Jure Vizjak iz podjetja Invida je skozi primere dobre prakse pojasnil, kako 
deluje medijsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo multimedijskih sporočil. Primož 
Smolnikar in Janez Nebec iz podjetja One Drone pa sta predstavila vrste brezpilotnih 
zrakoplovov oz. dronov. 
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• V petek, 17. 6. 2022 smo na šoli v okviru projektnega dne v 3. g gostili podjetnike z 
gorenjske in osrednjeslovenske regije. Vabilu so se odzvali Pija Strniša, vodja PE Kranj, 
CF FITNESS, d. o. o., Primož Jakin, s. p., Spletna trgovina iz Ljubljane, Robert Frantar, 
vodja laboratorija FOTO GM LAB, d. o. o. iz Kranja, Mojca Jakopič, ŠPORTNO 
DRUŠTVO MOJ KLUB z Bleda, Damjan Leške in Sebastjan Božič, BLACK SWAN 
gostinstvo, d. o. o. z Bleda. 

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 
namenjen večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki. Ena od 
dejavnosti Ekošole je tudi tekmovanje Ekokviz. Šolsko tekmovanje Ekokviz je bilo izpeljano 
9. 12. 2021 preko spletne povezave, ki jo je posredovala Ekošola. Iz naše šole se je tekmovanja  
udeležilo 7 dijakov. Sledilo je regijsko tekmovanje, in sicer 17. 2. 2022, pa še državno 
tekmovanje, na katerega sta se uvrstila Andraž Zupan iz 1. g in Iza Lavtar iz 2. g razreda. Oba 
sta bila zelo uspešna, saj sta osvojila  zlato priznanje. Mentorici sta bili profesorici Karmen 
Gogala in Marija Podhraški. 

V januarju 2022 smo sodelovali pri UNESCOvem projektu Mlade oči v pesmih pomladi, ki ga 
je prvič pripravila OŠ Alojzija Gradnika Dobrovo. Učenci in dijaki so pesniško ustvarjali na 
eno izmed izbranih tem: prijateljstvo,  ljubezen, pomlad. Pri projektu je sodelovala tudi naša 
dijakinja Ana Marija Rutar pod mentorstvom prof. Lidije Brezavšček. 

V torek, 15. 2. 2022 je na daljavo potekalo srečanje šolskih koordinatorjev vseh UNESCu 
pridruženih šol. Predstavljen nam je bil skupni projekt mreže Mladi posvojijo spomenik oz. 
Kulturna dediščina v rokah mladih. 

V mesecu marcu smo na pobudo prof. Nevenke Kunšič na šoli zbirali pomoč za Ukrajino. 
Dijaki in zaposleni smo zbrali 250 kg hrane in pripomočkov za dojenčke. Zbrane izdelki smo 
posredovali Karitasu. 

V torek, 29. 3. 2022, so imeli 2. a in 2. b strokovno ekskurzijo. Dijaki so si v Cankarjevem 
domu ogledali glasbeno-gledališko predstavo Tesla, nato pa še Reaktorski center v Podgorici. 
Mentorja sta bila Aleš Smajič in Staša Slapnik. 

2. aprila 2022 smo se z objavo na spletni strani šole spomnili mednarodnega dneva knjig za 
otroke. 

8. aprila 2022 so se dijaki naše šole udeležili čistilne akcije Očistimo našo občino – Radovljica 
2022, v kateri sodelujejo študentje, taborniki, gasilci in drugi prostovoljci. Dijake je 
organizirala prof. Karmen Gogala.  

22. aprila 2022 sem se mentorica Benjamina Cerkovnik skupaj z dijakinjami Martino Duhani, 
Katjo Bajt in Pijo ter Mašo udeležila UNESCOvega projekta Jezikajmo na Bledu. Koreografijo 
na skladbo Omah Laya Bad Influence je pripravila dijakinja Martina Duhani. 

https://www.cd-cc.si/kultura/za-mlade-in-sole/tesla
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V mesecu aprilu 2022(5. in 19. 4. 2022) sem se na daljavo udeležila dveh strokovnih 
izobraževanj na temo kulturne dediščine. Izobraževanji sta vodili ga. Milena Antonič iz Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor ter ga. Špela Spanžel iz Direktorata za 
kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. 

Od 5. do 31. maja 2022 je v Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici potekala razstava 
del dijakov medijskega tehnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica z 
naslovom Radol`ca skozi čas. Izdelki so nastali med učenjem in raziskovanjem bogate kulturne 
dediščine Radovljice pod mentorstvom Sabine Mevlja, Maje Najdič in Eve Žganjar. 

V sredo, 18. 5. 2022, se je na SGTŠ Radovljica odvijal košarkarski dogodek v organizaciji 
policijske postaje Radovljica pod imenom Žoga 1:0 Droga. Sodelovale so tri ekipe: PP 
Radovljica, SGTŠ Radovljica in EGSŠ Radovljica pod mentorstvom prof. Uroša Pikca. 

Od 20. do 28. maja 2022 so dijaki medijskega tehnika pod mentorstvom prof. Sabine Mevlja 
razstavljali svoje izdelke v Šivčevi hiši v Radovljici na temo Čebela – včeraj – danes – jutri. 

Od 9. maja do 12. junija 2022 smo se na šoli priključili tednu vseživljenjskega učenja.  V sredo, 
25. 5 2022, so dijaki 3. MT in 3. EG poslušali predavanje, kako posneti oglas in oddajati v živo. 
Predaval  je Luka Zavodnik. 

O lepotah slikovitega otočja v Atlantskem oceanu in izkušnjah s potovanja v času epidemije 
nas je seznanila gospa Milena Vrečko Tolar. V petek, 27. 5. 2022, je Primož Zorko predstavil 
službeno pot na Expo v Dubaj.  

Konec meseca maja 2022 je šola vstopila v nov projekt Dvig digitalne kompetentnosti, ki ga 
koordinira prof. Iztok Pungaršek. Del projekta je bila tudi samoocenitev digitalnih kompetenc 
v orodju SELFIE. Podobno kot pravi selfi tudi podatki, zbrani v orodju SELFIE, naši šoli 
zagotavljajo prikaz našega trenutnega stanja v zvezi s strategijo in praktično uporabo digitalnih 
tehnologij za poučevanje in učenje. 

V četrtek, 3. junija 2022, so imeli dijaki 2. a in 2. b projektni dan z Davidom Krančanom ter 
mentoricami Sabino Mevlja, Evo Žganjar in Majo Najdič. Le-ta je bil nadaljevanje njegovega 
predavanja v decembru 2021. Dijaki so bili takrat tako navdušeni, da so si zaželeli delavnico 
risanja stripov, kar jim je šola z veseljem omogočila. 

V ponedeljek, 20. 6. 2022, so se dijaki 2. letnikov v okviru državljanske vzgoje ter dijaki 3. g v 
okviru projekta CSR udeležili predavanja gospe Anite Hrast iz Inštituta IRDO (Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti). Inštitut IRDO je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, 
izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene 
odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Kot mentorica je sodelovala prof. Marja 
Podjed. 

V sredo, 22. 6. 2022, so bili dijaki 3. g in profesorici Irena Papac in Francka Ropret na strokovni 
ekskurziji. Obiskali so Infocenter Triglavska Roža Bled, kjer je v. d. direktorice Romana 

https://www.egss.si/index.php/projekt-dvig-digitalne-kompetentnosti/
https://education.ec.europa.eu/sl/node/1736


Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2021/2022 36 

Purkart iz JZ Turizem Bled predstavila razvoj trajnostnega turizma na Bledu. V Vili Bled je 
direktorica Mateja Golja predstavila zgodovino objekta ter razkazala določene protokolarne 
prostore. 

Od 18. do 19. 6. 2022 je bila izvedela skupaj z Gimnazijo Kranj ekskurzija na Bavarsko. 

Prof. Francka Ropret je skupaj z dijaki Jakobom Pintarjem, Nino Fojkar, Rene Kraljem, Hano 
Klinček in Nino Bernik sodelovala pri UNESCOvem projektu Mladi in mladi po srcu, ki ga 
pripravlja Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor. Dijaki so se družili s starejšimi ob 
branju knjig, risanju, peki sladic, pripravi žgancev in uporabi mobitela. 

Prof. Eva Žganjar je sodelovala na UNESCOvem natečaju Arhitektura nekoč, danes, jutri, ki 
ga je razpisala OŠ  Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem. Sodelujoči dijaki so bili: 
Rožle Pajntar,  Tevž Smolnikar in  Maya Simona Franko. 

Pod mentorstvom prof. Maje Najdič so dijaki 1. letnikov MT obiskali manufakturo mojstra 
Janeza v Zgoši pri Begunjah. Na delavnici starodobnega tiska so poskusili ročno tiskati s 
svinčenimi črkami na replikah strojev iz časa reformacije in drugih obdobij ter ročno izdelati 
papir. Pri tem jim je pomagal naš dijak Aljoša Vrabec iz 3. letnika, saj ga je mojster že uvedel 
v delo. Mojster Janez jim je posredoval tudi obilo zanimivih podatkov o razvoju tiska po svetu 
in v Sloveniji ter razložil ročno izdelavo knjig v njegovi delavnici. 

Naša šola sodeluje v projektu Munera 3 - brezplačno usposabljanje zaposlenih. Omenjeni 
projekt nudi zaposlenim možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi.  

Vključeni smo v projekt Podvig. Cilj projekta je krepitev kompetence podjetnosti in 
spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah.  

Z Zavodom RS za šolstvo sodelujemo pri projekt NA-MA POTI. Cilj projekta je razviti in 
preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z 
vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu 
razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) 
otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. 

Že od šolskega leta 2015/16 na šoli izvajamo tutorstvo – med vrstniško učno pomoč. Dijake 
spodbujamo, da drug drugemu pomagajo pri učenju, zagotavljanju zapiskov, če kdo manjka ali 
če je potrebna kakršna koli druga pomoč. V šolskem letu 2021/22 je bilo aktivnih 44 tutorjev. 

Predviden sestanek Središča za Gorenjsko bo v torek, 30. 8. 2022 na OŠ Mojstrana. Po petih 
letih predajam koordinatorstvo za UNESCO ASP mreže šol na EGSŠ sodelavki Francki Ropret. 
Sestanka se bova predvidoma udeležili skupaj. 
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PREGLED DEJAVNOSTI V SODELOVANJU Z LOKALNO 
SKUPNOSTJO IN ORGANIZACIJAMI V ŠOLSKEM LETU 
2021 /2022 

OČISTIMO RADOVLJICO  

Čistili smo samo okolico šole. 

OBISK OSNOVNOŠOLCEV – izvedli smo dan odprtih vrat na daljavo. 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Zaradi izrednih razmer je bilo izvedeno interno. 

IZID PESNIŠKE ZBIRKE  

Zbirka ni izšla. 

MATURANSKI PLES smo izvedli 32. maja na Bledu. 

DEJAVNOSTI  ZA PROJEKT PODVIG 2021/22 

Projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah traja od maja 2018 do avgusta 2022. V njem sodeluje 
79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij). 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti 
pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V 
ta namen bomo s sodelujočimi v projektu razvijali, preizkušali in implementirali modele, ki 
bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s 
pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu 
interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Na naši šoli že nekaj časa poskušamo krepiti 
kompetence podjetnosti. 

Na šoli smo v okviru projekta PODVIG sodelovali z lokalnim okoljem, razvijali različne 
podjetnostne kompetence med poukom in z različnimi projekti (Živimo z gozdovi, Od koče do 
koče). 

Primeri oz. dejavnosti dobrih praks na šoli so: 

• raziskovalno – izobraževalni tabori,  
• ekskurzije, 
• različna tekmovanja, 
• izdaja pesniške zbirke Nemir,  
• projekt Gremo na izlet,  
• izdelava poslovnega načrta za podjetje, 
• Učenec poučuje (dijaki se prelevijo v profesorje), 
• sodelovanje na festivalu Jezikajmo – zbliževanje kultur, 
• projekt Strpnost, 
• projekt Rastem s knjigo, 
• projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, 
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• sodelovanje na tujejezičnem recitalu Jezik, kultura in tradicija, 

V okviru projekta PODVIG smo 2018 začeli s projektom ŽIVIMO Z GOZDOVI. Projekt 
poteka štiri leta v enem od gimnazijskih razredov. Projekt smo štiri leta izvajali v okviru 
raziskovalno – izobraževalnih taborov in OIV vsebin. Pri izvedbi projekta smo sodelovali s 
podjetjem Lip Bled, Zavodom za gozdove, Društvom za varstvo okolja, TNP, taborniki… 
Dijaki 4. letnika gimnazije so na zaključi prireditvi predstavili ugotovitve projekta. 

V okviru projekta smo izvedli naslednje aktivnosti: 

• ogled, terensko delo na visokem barju (sodelovanje s TNP, z Zavodom za gozdove) 
• spreminjanje rastja z nadmorsko višino (delo na terenu – pohod) 
• proučevanje lesne in splošne funkcije gozda, pogoji in posebnosti za razvoj gozda na 

Pokljuki 
• invazivne vrste, ujme in podlubniki 
• sajenje dreves (skozi sadnjo so se dijaki lahko naučili postopka same sadnje, poleg tega pa 

so raziskali zakaj je nujno, da z gozdovi gospodarimo sonaravno in trajnostno) 
• pri pouku so raziskali in sošolcem predstavili podjetja, ki se ukvarjajo s spravilom lesa 
• dijaki so proučevali drevesa (ugotavljali značilnosti določenih dreves - listi, plodovi, 

lubje; stvari so morali tudi skicirati in nabrati) 
• na primerih v gozdu so ugotavljali razlike med iglavci 
• dijaki so spoznali kulturno dediščino okolja in uporabo lesa v izdelkih vsakdanje rabe in v 

gradbeništvu 

PROJEKT NA-MA POTI 

Namen projekta NA-MA poti je razvijanje naravoslovne oz. matematične pismenosti preko 
opisnikov za vodilne gradnike oziroma podgradnike, ki jih dejavnosti razvijajo na vseh ravneh 
izobraževanja: vrtci, osnovne šole ter srednje šole in gimnazije. 

Učiteljice matematike so preizkušale predlagane modele in povratne informacije podale v 
spletno učilnico. Skupaj z vodjo projekta na šoli so se udeleževale mreženj gorenjskih šol in 
vrtcev. Izpeljale so evalvacijo z dijaki 3.letnikov (na začetku in koncu šolskega leta) ter 
evalvacijo učiteljev v okviru projekta. Udeležile so se tudi konference ob zaključku projekta. 
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DRŽAVNA TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2020 /21 

Dijaki so tekmovali na državnih tekmovanjih iz: 

• SLOVENŠČINE – CANKARJEVO TEKMOVANJE 
• NEMŠČINE 
• EKONOMIJE 
• STATISTIČNE IGRE 
• GENERACIJA € 
• ŠPORTNA TEKMOVANJA (plavanje in atletika) 
• EPI READING BADGE- angleška bralna značka 
• PFIFFIKUS – nemško bralno tekmovanje 
• EPAS 

MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 

Vrsta tekočega vzdrževanja 2021/2022 Znesek v EUR 

Popravila opreme 1.082,86 
Pregled in servis delovanja naprav in napeljav 3.656,99 
Nosilec mreže                            53,34 
Baterija za čitalec za inventuro         61,38 
Menjava wc kotlička, konzole za tuš, čiščenje 286,18 
Izdelava in montaža notranjih alu žaluzij 188,09 
Pretapiciranje stolov ergomatic          899,65 
Ogledala v garderobah - telovadnica      374,88 
Zamenjava mehčalca vode                  548,01 
Police, zamenjava kljuke vhodnih vrat    733,12 
Izdelava pločevinaste strehe - nadstrešek 770,00 
Okvirjanje slik                          24,95 
Zamenjava varnostnih svetilk             1.777,36 
Elektroinštalacijska dela                382,30 
Slikopleskarske storitve                 8.179,22 
Vratna krila - 13 kom                    4.484,17 
Menjava ključavnic, vrat na omaricah.... 325,15 
Beljenje, lakiranje....                  1.520,42 
Slikopleskarske storitve                 675,88 
Pretapiciranje stolov v predavalnici     8.417,43 
Obnova parketa v telovadnici             924,31 
Montaža led svetil 3.368,16 
SKUPAJ                       38.733,85 
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Investicije 2021/2022    
    

Naziv investicije Količina Nabavna 
vrednost 

Znesek v 
EUR 

Priprava novega prostora za radijski studio 1 1.986,52 1.986,52 
Vhodna vrata – avtomatska 1 4.469,57  4.469,57 
Led svetila 1 18.704,69 18.704,69 
Senčila za strešna okna 1 1.933,38 1.933,38 
Obnova instalacij in tal v kuhinji in garderobi 1 9.819,36 9.819,36 
Skupaj     36.913,52  

 
Oprema 2021 
 

Naziv opreme Količina Nabavna 
vrednost 

Znesek v 
EUR 

Oprema za radijski studio 1 20.300,05 20.300,05 
Miza studijska 1 606,46 606,46 
Omara pisarniška 1 471,29 471,29 
Mobitel Samsung galaxy xcover 1 468,89 468,89 
Video stativ 3 238,57 715,70 
Športna oprema in pripomočki 1 7.130,71 7.130,71 
Oprema za video studio 1 3.677,33 3.677,33 
Vrtiljak ergomatic 5 119,49 597,43 
Kosilnica akumulatorska potisna 1 498,10 498,10 
Tiskalnik INEO 4020i 1 426,23 426,23 
Spletna kamera Logitech c925e 6 91,83 551,00 
Škarje za živo mejo 1 261,51 261,51 
Spletna kamera Logitech c270 5 32,94 164,70 
Projekcijsko platno 200*200 1 151,32 151,32 
Radiator električni pro 2000 1 125,06 125,06 
Voziček 2P 50lit ECO 1 119,24 119,24 
Trdi disk, polnilec in kabli 1 116,47 116,47 
Anatomski model okostnjak živci & žile 1 80,85 80,85 
Torbice Case logic 4 18,97 75,86 
Torbice in ovitki Element divine 2 32,94 65,88 
Torbice in ovitki Case logic deco 2 18,97 37,93 
Stojalo za kamero Niceboy mini tripod 6 3,99 23,96 
Skupaj     36.665,97 

Opombe: 

Podrobnejša poročila o izvedbi dejavnosti, zapisniki aktivov, zapisniki pedagoških konferenc, sveta šole 

in poročila o uspehu, napredovanju, izostankih, vzgojnih ukrepih ipd. so v arhivu šole. 
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ZAKLJUČEK 

Na EGSŠ Radovljica smo uresničili naslednje cilje: 

a) Pouk smo realizirali skladno z učnim načrtom. Učitelji posameznih predmetov vnašajo aktualne 
vsebine in preizkušajo nove pristope v izobraževanju tudi s pomočjo IKT. Prizadevamo si 
organizirati učne priložnosti, kjer vse bolj dejavno vključujemo dijake. (na pr. tehnični dan za 
osnovnošolce, projektno delo…) 

b) Vsako leto izpopolnjujemo kadrovsko zasedbo. Za učitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev 
razpišemo prosto delavno mesto in zaposlujemo nove kadre.  

c) Znova so oživila izobraževanja za učitelje v okviru ZRSŠ, CPI, RIC…Učitelji se na strokovna 
izobraževanja in posvete v študijskih skupinah po predhodni odobritvi ravnateljice prijavljajo 
preko KATISa.  

d) Splošni uspeh se je glede na preteklo leto poslabšal za 4,8 % in znaša 90,0 %.  

e) Uspeh na maturi 

Dijaki ekonomske gimnazije so dosegli 100 % uspeh, kar je za 11,1 % boljše kot preteklo leto. 
Na poklicni maturi pa smo imeli 89,7 % uspeh po obeh rokih, kar je za 5,1 % slabše kot preteklo 
leto.  

f) Ponovno smo izvajali načrtovane dejavnosti, ki so v preteklih dveh letih nekoliko zamrle. To 
so bile: 

- čistilna akcija v okolišu Radovljice, 

- projekt »Vseživljenjsko učenje« 

- v okviru projekta Munera 3 smo izvedli tri usposabljanja. 

- tekmovanja in natečaji, ki so sicer strnjeni v drugi polovici šolskega leta. 

Izvedli smo razstavo del dijakov medijske usmeritve v knjižnici A. T. Linharta Radovljica. 

g) Ohranili smo uporabo novih  orodij za delo na daljavo za e-zbornico, razvijali smo nove oblike 
e-komunikacije preko e-Asistenta. Za neposredno delo z dijaki in zaposlenimi smo uporabljali 
MS Teams.  

h) Za dijake tretjih letnikov smo izvedli praktično usposabljanje pri delodajalcih. 

i) Nadaljevali in zaključili smo projekt »Podjetnost v gimnazijah«, kjer smo predstavili nekaj 
primerov dobrih praks. V projektu NA-MA poti smo izvedli nekaj primerov pri matematiki. 

j) Pomembne spremembe smo evalvirali in pretehtali z vidika uporabnosti in učinkovitosti za 
dijake in učitelje ter starše. Nova spoznanja nadalje razvijamo in spreminjamo šolsko prakso. 

k) Promocijo šole smo izvajali v načrtovanem obsegu. Izvedli smo osem predstavitev na osnovnih 
šolah, virtualni vrtiljak poklicev in informativni dan v treh izvedbah.  

Ravnateljica: 

Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.  
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