MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO TER IZOBRAŽEVANJE
ODRASLIH
SEKTOR ZA SREDNJE ŠOLSTVO

Na podlagi 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07) izdaja
minister za šolstvo in šport podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2009/2010.

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2009/10
Dan

Datum

torek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota

1. sep. 2009
26. okt. 2009
27. okt. 2009
28. okt. 2009
29. okt. 2009
30. okt. 2009
31. okt. 2009
1. nov. 2009
25. dec. 2009
26. dec. 2009
28. dec. 2009
29. dec. 2009
30. dec. 2009
31. dec. 2009
1. jan. 2010
2. jan. 2010

petek

15. jan. 2010

pon. sobota

1. feb. – 27. feb.
2010

ponedeljek

8. feb. 2010

petek
sobota

12. feb. 2010
13. feb. 2010

pon.- petek

15. - 19. feb. 2010

pon.- petek
ponedeljek

22. - 26. feb. 2010
1. mar. 2010

ponedeljek

5. apr. 2010

sobota
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
četrtek

10. apr. 2010
26. apr. 2010
27. apr. 2010
28. apr. 2010
29. apr. 2010
30. apr. 2010
1. maj 2010
2. maj 2010
20. maj 2010

petek

21. maj 2010

sobota

22. maj

Masarykova 16
1000 Ljubljana

Obrazložitev prostih dni in drugih aktivnosti

jesenske
počitnice
praznik
praznik
novoletne
počitnice
praznik

ZAČETEK POUKA
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
NOVO LETO
NOVO LETO
ZAKLJUČEK 1. OCENJ. OBDOBJA
zaključek pouka za dijake zaklj. Letnika NPI
Zimski izpitni rok

praznik

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK
INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH

zimske
počitnice
dela prost
dan
pouk
pouka prosto
praznik
prvomajske
počitnice
praznik

POČITNICE ZA OBMOČJE LJUBLJANE,
MARIBORA IN PTUJA
POČITNICE ZA OSTALA OBMOČJA
ZAČETEK ŠOL. LETA (67. čl. ZPSI, možnost)
VELIKONOČNI PONEDELJEK
NADOMEŠČANJE (namesto 26. aprila 2010)
PROSTO ( nadomeščanje v soboto 10. aprila 2010)
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
POČITNICE
POČITNICE
POČITNICE
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OB. - za zaključne letnike
RAZDELITEV SPRIČEVAL zaključnim
letnikom
Izboljševanje ocen za zaključne letnike, preizkus
tel: (01) 400 54 00, fax: (01) 400 5321
e-pošta: gp.mss@gov.si
http://www.mss.gov.si

pon.-torek

24. – 25. maj 2010

četrtek
sreda

27. maj 2010
23. junij 2010

četrtek

24. jun. 2010

petek
čet.- sobota

25. jun. 2010
1. – 17. julij 2010

sobota

17. julij 2010

28. junij-31. avgust
2010
ponedeljek
16. avgust 2010
Obseg: 190 šolskih dni
pon.-torek

praznik

poletne
počitnice

znanja v primeru priznavanja.
POUK (organizirana priprava zaklj. letnikov na ZI,
PM, SM)
IZPITNI ROK za zaključne letnike poklicnih šol
ZAKLJUČEK 2. OCENJ. OB. za ostale letnike
ZAKLJUČEK POUKA za ostale letnike in
RAZDELITEV SPRIČEVAL
DAN DRŽAVNOSTI
Spomladanski izpitni rok
ZAKLJUČEK praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu in razdelitev spričeval
POČITNICE
Jesenski izpitni rok

Dr. Igor LUKŠIČ
MINISTER
OPOMBE:
• V letnem programu dela šola določi dan šole kot pouka prost dan.
• Šola določi v letnem programu dela, v skladu s šolskim koledarjem ministra, koledarjem
splošne mature, koledarjem poklicne mature oziroma koledarjem zaključnega izpita,
podrobnejši koledar za opravljanje izpitov.
• Dijaki in vajenci poklicnega izobraževanja lahko v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju
pred začetkom zaključnega izpita opravljajo različne izpite (npr. dopolnilne). Število izpitov
določi PUZ v skladu s šolskimi pravili.
• V jesenskem izpitnem roku lahko opravljajo dijaki pred splošno maturo, poklicno maturo in
zaključnim izpitom katerikoli izpit.
• Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev in pripravljalna dela v okviru 4.
predmeta poklicne mature določi šolska komisija za zaključni izpit oziroma šolska maturitetna
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.
• Če dijaki zaključijo usposabljanje pri delodajalcu pred določenim datumom, jim šola lahko
razdeli spričevala prej.
• Za vajence je potrebno do 31. avgusta zagotoviti dva izpitna roka.
• Če ima šola več ocenjevalnih obdobij, je potrebno upoštevati odstavek 4. člena Pravilnika o
šolskem koledarju.
• Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem,
lahko zaprosijo ministra za spremembo najkasneje do 31. julija 2009.
• Podrobnejši koledarji opravljanja splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita
bodo objavljeni na spletni strani RIC-a, ko jih bodo potrdile Državna komisija za splošno
maturo, Državna komisija za poklicno maturo oziroma Državna komisija za zaključni izpit.
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