
 

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 
v zvezi z vpisom na EŠC 

 

 

1. Ali so na EŠC omejitve vpisa? 

V programih ekonomska gimnazija, tehnik varovanja in trgovec že vrsto let ni 

bilo omejitve. Izjemoma je bila po dolgem času v lanskem šolskem letu 

omejitev vpisa v programu ekonomski tehnik.  

Zaradi povečanega zanimanja za program ekonomska gimnazija bomo v 

naslednjem šolskem letu ponovno razpisali več prostih mest, prav tako bo na 

razpolago več prostih mest za program trgovec. 

 

2. Ali sem lahko v razredu skupaj s prijateljem? 

DA, pri oblikovanju razredov upoštevamo vaše želje. 

 

3. Ali je na EŠC napovedano spraševanje? 

DA, vsi dijaki EŠC imajo napovedano spraševanje ne glede na izobraževalni 

program. 

Dijaki s statusom športnika in s statusom kulturnika ter dijaki s posebnimi 

potrebami imajo pri določitvi datuma prednost pred ostalimi. 

 

4. Ali je na EŠC možnost izposoje učbenikov preko učbeniškega 

sklada? 

DA.. 

  



 

 

 

5. Ali imajo dijaki EŠC možnost tople malice? 

DA. Dijaki lahko izbirajo med tremi obroki dnevno: topla mesna malica, topla 

brezmesna malica ali hladna malica. 

Malica se zaračuna ob koncu meseca glede na število prijavljenih obrokov 

dijaka. 

 

6. Ob kateri uri se začne pouk? 

Pouk se običajno začne z nulto uro, to je ob 7.10. Ker se pouk začne prej, se 

tudi prej konča. 

 

7. Ali na EŠC-ju obstaja status vozača in kdo lahko zanj zaprosi? 

DA, do statusa vozača so upravičeni dijaki, ki ne živijo v bližini Celja. Status 

vozača omogoča opravičeno zamujanje k pouku do 15 minut, odvisno od 

določenega voznega reda. 

 

8. Ali na EŠC obstaja status športnika in kulturnika? 

DA, dijak lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika ter 

status kulturnika. V skladu s statusom je dijak opravičen izostajanja od pouka v 

času priprav na tekmovanja in v času tekmovanj.  

 

9. Kateri drugi tuji jezik se izvaja na EŠC? 

Kot drugi tuji jezik se v vseh izobraževalnih programih izvaja nemščina. 

Zahtevnost drugega tujega jezika je odvisna od izobraževalnega programa. 

Dijaki imajo tudi možnost fakultativnega učenja tujega jezika: španščine, 

italijanščine, francoščine in ruščine. 

  



 

 

 

10.  Ali je na ekonomski gimnaziji fizika? 

V ekonomski gimnaziji NI predmeta fizike – večji poudarek je na družboslovnih 

predmetih (ekonomija, podjetništvo). 

 

11. Ali lahko opravljam praktično usposabljanje v tujini? 

DA, praktično usposabljanje v programih ekonomski tehnik in tehnik varovanja 

ter trgovec lahko dijak opravlja v tujini v sklopu projekta Erasmus+. 

Tudi dijaki ekonomske gimnazije se lahko odpravijo v tujino na inovativno 

praktično usposabljanje, ki njihovemu v šoli pridobljenemu znanju da dodano 

vrednost. 


