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NAVODILA ZA OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH 

IZPITOV NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE 

 

 Na diferencialnih izpitih se ocenjuje znanje, ki je potrebno za vključitev 

dijaka/dijakinje v drug izobraževalni program. Opravlja se ga na šoli, kamor se 

dijak/inja želi vpisati.  

 Ob vpisu na Ekonomsko šolo Celje dijak prejme sklep o prestopu, v 

katerem je določeno, katere diferencialne izpite mora dijak/inja opravljati, za 

kateri letnik in pri katerem profesorju. Določeno je tudi okvirno časovno 

obdobje, v katerem mora dijak/inja izpite opraviti. Sklep o prestopu pripravi 

svetovalna delavka na osnovi spričeval prejšnje šole.  

 Na diferencialne izpite se dijaki prijavijo v tajništvu šole pri pomočnici 

ravnateljice Simoni Sever Punčoh. Prijavnico, ki jo dvignejo v tajništvu, morajo 

oddati vsaj en teden pred predvidenim rokom opravljanja izpita. Po 

oddaji prijavnice se izpit razporedi in objavi na oglasni deski pred tajništvom 

šole v dveh delovnih dneh. V času šolskih počitnic opravljanje diferencialnih 

izpitov ni možno. Po koncu pouka se lahko diferencialne izpite opravlja samo 

v času popravnih izpitov. Na en dan se lahko opravlja samo en diferencialni 

izpit. 

 Ko dijak/inja opravi vse predpisane diferencialne izpite, prejme letno 

spričevalo za nižji letnik.  

 Dijak/inja v višji letnik ne more napredovati, če ni opravil/a vseh predpisanih 

diferencialnih izpitov. Praviloma se posamezni diferencialni izpit lahko opravlja 

največ dvakrat. O vseh izjemah odloča ravnateljica šole. 

 Priporočljivo je, da dijak/inja pred opravljanjem diferencialnega izpita 

kontaktira profesorja, pri katerem bo izpit opravljal/a. 

 Za vse ostale informacije se obrnite na Simono Sever Punčoh (simona.sever-

puncoh@escelje.si, telefon: (03) 62 00 206).  

 

Želimo vam uspešen potek šolskega leta in priporočamo, da diferencialne izpite 

opravite čimprej.  

 

Simona Sever Punčoh, 

pomočnica ravnateljice 
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