Številka: 6035-4/2008
Datum: 23. 05. 2008
Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS. št. 78/07)
izdaja minister za šolstvo in šport
ŠOLSKI KOLEDAR
za šolsko leto 2008/2009
Dan

Datum

Obrazložitev

Ponedeljek
Ponedeljek Četrtek
Petek
Sobota
Četrtek
Petek
Ponedeljek - Sreda
Četrtek - Petek
Četrtek

01. sep. 2008
27. - 30. okt. 2008

ZAČETEK POUKA
*JESENSKE POČITNICE

31. okt. 2008
1. nov. 2008
25. dec. 2008
26. dec. 2008
29. - 31. dec. 2008
01. - 02. jan. 2009
15. jan. 2009

DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
*NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJ. OB.

Nedelja

08. feb. 2009

PREŠERNOV DAN, slovenski kulturni praznik

Petek - Sobota

13. - 14. feb. 2009

INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH
ŠOLAH
Zimski izpitni rok

Ponedeljek - Sobota 2. - 28. feb. 2009
Ponedeljek - Petek

Nedelja

16. do 20. feb. 2009 *ZIMSKE POČITNICE ZA OSTALA
OBMOČJA
23. do 27. feb. 2009 *ZIMSKE POČITNICE ZA OBMOČJE LJ.,
MB. in PTUJA
12.apr. 2009
Velika noč

Ponedeljek

13. apr. 2009

Velikonočni ponedeljek

Ponedeljek

27. apr. 2009

Dan upora proti okupatorju

Torek - Četrtek

28. - 30. apr. 2009

*PRVOMAJSKE POČITNICE

Petek – Sobota

01. – 02. maj 2009

PRAZNIK DELA

Torek

19. maj 2009

Sreda

20. maj 2009

ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OB. za zaključne
letnike
RAZDELITEV SPRIČEVAL zaključnim
letnikom

Ponedeljek - Petek

Četrtek – Petek

21. – 22. maj 2009

Petek

22. maj 2009

POUK (organizirana priprava zaključnih
letnikov na ZI, PM, SM)
Izboljševanje ocen za zaključne letnike

Ponedeljek

25. maj 2009

Izpitni rok za zaključne letnike poklicnih šol

Torek

23. jun. 2009

ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OB. za ostale letnike

Sreda

24. jun. 2009

Četrtek

25. jun. 2009

ZAKLJUČEK POUKA ostalih letnikov in
razdelitev spričeval
Dan državnosti

Ponedeljek - Sreda
Sobota

29. jun.- 5. jul.
2009
18. jul. 2009

Ponedeljek - Petek

17. - 28. avg. 2009

Četrtek Ponedeljek

25. jun.- 31. avg.
2009

Spomladanski izpitni rok
ZAKLJUČEK usposabljanja pri delodajalcu in
razdelitev spričeval
Jesenski izpitni rok
*POLETNE POČITNICE

OPOMBE:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Šola v letnem delovnem načrtu določi v skladu s šolskim koledarjem ministra, koledarjem
splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature, podrobnejši koledar za opravljanje
izpitov.
Šole, ki izvajajo programe poklicnega izobraževanja, same določijo datume opravljanja
zaključnega izpita, v skladu s šolskim koledarjem ministra (razen za slovenščino; koledar
je v prilogi).
Dijaki in vajenci lahko v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju pred začetkom
zaključnega izpita opravljajo različne izpite (npr. popravne). V jesenskem izpitnem roku
lahko dijaki opravljajo pred splošno maturo, poklicno maturo in zaključnim izpitom
katerikoli izpit.
V letnem delovnem načrtu šola določi dan šole kot pouka prost dan.
Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev in pripravljanja dela v okviru 4.
predmeta poklicne mature določi šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska
komisija za poklicno maturo.
V zimskem izpitnem roku lahko opravljajo dijaki in vajenci poklicnih šol (ki imajo
strnjeno obliko pouka in so zaključili strokovno – teoretični del izobraževalnega
programa) teoretični del zaključnega izpita. V tem primeru se šteje, da so izkoristili
junijski izpitni rok.
Za vajence je potrebno do 31. avgusta zagotoviti dva izpitna roka.
Če ima šola tri ocenjevalna obdobja, je potrebno upoštevati četrti odstavek 4. člena
Pravilnika o šolskem koledarju.
Če dijaki zaključijo izobraževanje oziroma usposabljanje pri delodajalcu pred določenim
datumom, jim šola lahko razdeli spričevala prej.
Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem,
lahko zaprosijo ministra za spremembo najkasneje do 31. julija 2008.

2

•

Podrobnejši koledar opravljanja splošne oz. poklicne mature bo objavljen, ko ju bosta
potrdili Državna komisija za splošno maturo oz. Državna komisija za poklicno maturo.

Pripravila:
Mag. Irena BAHOVEC
SEKRETARKA

Dr. Milan ZVER
MINISTER
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