REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,
ZNANOST IN SPORT

Masarykova

cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Stevilka: 6036-7/2015/1
Datum:
15.5.2015
Na podlagi 15. elena Pravilnika 0 solskem koledarju v srednjih solah (Uradni list RS, st. 50/12 in
8/14) ministrica za izobrazevanje, znanost in sport izdaja
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NAVODILA 0 SOLSKEM KOLEDARJU ZA SREDNJE SOLE
ZA SOLSKO LETO 2015/16

torek

1. september

ZACETEK POUKA

od ponedeljka
do nedelie
eetrtek
od petka do
petka

od 26. oktobra
do 1. novembra

JESENSKE POCITNICE

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTIIN
24. december
od 25. decem bra
NOVOLETNE POCITNICE
do 1. januarja

ENOTNOSTI

petek

15. januar*

ZAKLJUCEK

petek

5. februar

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM

ponedeljek
petek in
sobota

8. februar
12. in 13.
februar

PRESERNOV

od ponedeljka
do petka

od15.do19.
februarja

od ponedeljka
do petka

od 22. do 26.
februarja

od ponedeljka
do ponedeljka
ponedeljek
od srede do
ponedeljka

od 1. do 29.
februarja
28. marec
27. aprila do 2.
maja

VELIKONOCNI

PONEDELJEK

PRVOMAJSKE

POCITNICE

petek

20. maj

ZAKLJUCEK 2. OCENJEVALNEGA
ZAKLJUCNE LETNIKE

ponedeljek

23. maj

RAZDELITEV

od ponedeljka
do petka

od 23. maja do
27. maja

PRIPRAVA NA SM, PM, ZI

sreda

25. maj

IZPITNI ROK ZA IZBOLJSEVANJE

sreda

1. junij

ZACETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V
POKLICNEM IZOBRAZEVANJU (ZAKLJUCNI LETNIK)

eetrtek

23. junij

ZAKLJUCEK
LETNIKE

petek

24. junij

PROSLAVA PRED DNEVOM DRZAVNOSTIIN ZAKLJUCEK
POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRICEVAL

od ponedeljka
do srede

od 27. junija do
31. avgusta

POLETNE POCITNICE

1. OCENJEVALNEGA

DAN, SLOVENSKI

INFORMATIVNA

OBDOBJA
KUL TURNIM PRAZNIKOM
KUL TURNI PRAZNIK

DNEVA ZA VPIS V SREDNJE SOLE

ZIMSKE POCITNICE ZA DIJAKE Z OBMOCJA GORENJSKE,
GORISKE, NOTRANJSKO-KRASKE,
OBALNO-KRASKE,
OSREDNJESLOVENSKE
IN ZASAVSKE STATISTICNE REGIJE
TER OBCIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOCEVJE
ZIMSKE POCITNICE ZA DIJAKE Z OBMOCJA JUGOVZHODNE
SLOVENIJE (RAZEN OBCINE KOCEVJE), KOROSKE,
PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN SPODNJE
POSAVSKE STATISTICNE REGIJE
ZIMSKI IZPITNI ROK

OBDOBJA IN POUKA ZA

SPRICEVAL ZA ZAKLJUCNE

2. OCENJEVALNEGA

LETNIKE

OCENE (ZAKLJUCNI

LETNIK)

OBDOBJA ZA OSTALE

eetrtek

30. junij

SPOMLADANSKI

torek

16. avgust

JESENSKI IZPITNI ROK

IZPITNI ROK

Opombe:
• *Velja za sole, ki imajo dve ocenjevalni obdobji; ee jih imate vee, doloeite
datume zakljuekov ocenjevalnih obdobij sami. Pri tem je treba upostevati eetrti
odstavek 4. elena Pravilnika 0 solskem koledarju v srednjih solah (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).
• V poklicnem izobrazevanju lahko dijaki opravljajo popravne izpite ze pred
pristopom k zakljuenemu izpitu v spomladanskem izpitnem roku. Dijaki gimnazij
in strokovnega izobrazevanja, ki opravijo popravne izpite v spomladanskem
izpitnem roku, pristopijo k opravljanju splosne oziroma poklicne mature v
jesenskem izpitnem roku.
• Sola doloei v letnem delovnem naertu, skladno 5 podrobnejsimi navodili
solskega koledarja ministrice, koledarjem splosne mature, koledarjem poklicne
mature oziroma koledarjem zakljuenega izpita, podrobnejsi koledar za
opravljanje izpitov.
• Roke za pripravljalna dela za izdelek oziroma storitev doloeita solska komisija
za zakljueni izpit oziroma solska maturitetna komisija za poklicno maturo.
• Skladno 5 pravilnikom lahko sola v letnem delovnem naertu doloei, da se dva
dneva pouka v solskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk doloeata
solski koledar, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi. Sole, ki zelijo izvesti
nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so doloeeni 5 tem koledarjem, lahko
zaprosijo ministrico za soglasje k spremembi najpozneje do 31. julija 2015.
• Strokovni delavci izrabijo letni dopust praviloma med jesenskimi, novoletnimi,
zimskimi in prvomajskimi poeitnicami, veeino dopusta pa med poletnimi
poeitnicami. V teh obdobjih se lahko vkljueujejo tudi v programe strokovnega
izobrazevanja, nadaljnjega izobrazevanja in usposabljanja, skladno z letnim
delovnim naertom sole.

Priloga 2

OKVIRNI KOLEDAR
SPLOSNE IN POKLICNE MATURE
v solskem letu 2015/16
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1. februar

ponedeljek
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4. marec

sreda

4. maj

sobota

28. maj

sreda

15. junij
,
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Aktivnosti

I

ZACETEK PM

v zimskem izpitnem roku

........................... .1.

00•••••••

petek

,.

I

Datum

I SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM
SM, slovenscina (it., madz.) - esej
ZACETEK SM, PM
71J.('~

11. julij

sreda

24. avgust

izpitnem

rnlm

OBDOBJA USTNIH IZPITOV

(rezerva 28. mai,4. in 1LjYQij) ......
SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na
spomladanskem izpitnem roku
; SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na

4. julij

ponedeljek

~I.c

v spom/adanskem
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cetrtek

8. september

petek

16. september

,I ZACETEK SM, PM

v jesenskem

izpitnem

roku
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SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM na

Lj~l?~Ql?~~r:T.li;z.:Eitl1~r:T.lEc:>~~
i SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM na
jesenskem izpitnem roku

i

Opombe:
1. Podrobnejsi koledarji opravljanja splosne oziroma poklicne mature bodo objavljeni na
spletni strani DrZavnega izpitnega centra, ko jih bosta potrdili Drzavna komisija za
splosno mature in Drzavna komisija za poklicno mature.
2. Priporocamo, da pouk med izvajanjem splosne ozirema poklicne mature izvedete (v
skladu z moznostmi) v preostalih letnikih popoldne.
3. Obdobje opravljanja ustnih izpitov se zacne praviloma
15. junija. Ce sola zaradi
vecjega stevila ustnih izpitov teh ne more izpeljati v predvidenem casu, jih lahko
izjemoma organizira tudi 28. maja ter 4. in 11. junija.

Priloga 3

OKVIRNI KOLEDAR
ZAKLJUCNEGA IZPITA
v sols kern letu 2015/16

2016
Dan

Datum

torek

9. februar

slovenscina (italijanscina oz. madzarscina)

6. junij

slovenscina (italijanscina oz. madzarscina)

ponedeljek
ponedeljek

22. avgust

Aktivnost

slovenscina (italijanscina oz. madzarscina)

Opornba:
Datume za preostale izpite zakljucnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri
zakljucnem izpitu doloci sola v solskem koledarju.

