
 

 

ŠOLSKI KOLEDAR od maja do konca šolskega leta 2020 – skrajšana 

verzija 
 

petek, 8. 5. 2019  rok za popravljanje ocen za nazaj za nezaključne letnike 

18. 5.—29. 5. 2020  priprave na SM (preko spleta ali v živo) (vpis maturitetnih predmetov v dnevnik po 
posebnem urniku, v primeru izvedenih še več ur pa po dejanskem stanju) 

ponedeljek, 18. 5. 2020  vrnitev maturantov, po potrebi tudi ostalih v šolo 
 seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela izpitov 

sreda, 20. 5. 2020 

 razredne ure za dijake zaključnih letnikov 
 oddaja prijavnic za izpite (4. letnik) (razredniki) 
 redovalna konferenca za zaključni letnik ob 14. uri 
 zadnji rok za naknadno prijavo na SM in menjavo ravni zahtevnosti ali izbirnega 

predmeta 
petek, 22. 5. 2020  zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike 

ponedeljek, 25. 5. 2020 

 delitev spričeval za 4. letnik  
 razglasitev dobitnika ključa 
 zadnje popoldanske govorilne ure od 17. ure dalje 
 objava razporeda izpitov 

sreda, 27. 5. 2020  izpitni rok za 1 popravni izpit ter 1 predmetni izpit v 4. letniku 

četrtek, 28. 5. 2020 
 izpitni rok za 1 popravni izpit ter 1 predmetni izpit v 4. letniku  
 zadnji dan za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev oz. zadnji dan za pisno 

odjavo od SM 

sobota, 30. 5. 2020  SM (angleščina)  

ponedeljek, 1. 6. 2020 

 SM (slovenščina – obe izpitni poli) 
 konec rednega ocenjevanja za nezaključne letnike, kasneje možno samo še 

popravljanje, izboljševanje ocen ali preko spleta ali v šoli (ob predhodni najavi 
učitelja) 

torek, 2. 6. 2020  SM (sociologija, psihologija) 

sreda, 3. 6. 2020  SM (biologija) 

četrtek, 4. 6. 2020  SM (geografija) 
 SM (glasbeni stavek – izpitna pola A) 

petek, 5. 6. 2020  SM (mehanika, elektrotehnika, računalništvo, informatika, glasba) 
 rok za vnos pohval, priznanj, diplom za dijake vseh letnikov 

sobota, 6. 6. 2020  SM (matematika) 
 objava razporeda ustnih izpitov SM 

torek, 9. 6. 2020  SM (nemščina) 

sreda, 10. 6. 2020 
 SM (zgodovina) 
 vračanje učbenikov (3. letnik) 
 sestanek z razredniki (oddaja vpisnic za višji letnik) 



 

četrtek, 11. 6. 2020  vračanje učbenikov (1. in 2. letnik) 
 sestanek z razredniki (oddaja vpisnic za višji letnik) 

petek, 12. 6. 2020  SM (fizika) 

ponedeljek, 15. 6. 2020  SM (informatika) 

torek, 16. 6. 2020  SM (španščina, francoščina) 
 konec prenosnega roka za vpis v 1. letnik 

sreda, 17. 6. 2020  SM (kemija) 
 razredne ure in oddaja prijavnic za izpite v spomladanskem roku 

15. 6.—23. 6. 2020 
 ustni izpiti SM po posebnem razporedu 
 maturanti naj vrnejo učbenike na dan zadnjega ustnega izpita, a najkasneje 23. 6. 

2020 

ponedeljek, 22. 6. 2020  redovalna konferenca za nezaključne letnike  

torek, 23. 6. 2020  zaključek pouka za nezaključne letnike 

sreda, 24. 6. 2020  delitev spričeval 
 objava razporeda za izpite v spomladanskem roku 

26. 6.—30. 6. 2020  priprave na izpite 

30. 6.—6. 7. 2020  vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/2021 (elektronsko???) 

1. 7.—6. 7. 2020  izpiti 

ponedeljek, 6. 7. 2020  konferenca po izpitih in delitev spričeval ter obvestil o uspehu 
 oddaja za popravne izpite za avgustovski rok (razrednik) 

ponedeljek, 13. 7. 2020 
 seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi 
 slavnostna podelitev maturitetnih spričeval ob 12. uri v Modri dvorani Celjskega 

sejma 

torek, 14. 7. 2020  zadnji rok za prijavo k jesenskemu izpitnemu roku SM 

petek, 14. 8. 2020 
 zadnji rok za naknadno prijavo na SM 

 priprave na izpite 

17. 8.—20. 8. 2020  izpiti 

četrtek, 20. 8. 2020  konferenca po izpitih in delitev spričeval ter obvestil o uspehu 

ponedeljek, 24. 8. 2020  SM (slovenščina) 

torek, 25. 8. 2020  SM (matematika) 

26. 8.—29. 8. 2020  SM (tuji jeziki in izbirni predmeti) 

24. 8.—3. 9. 2020  ustni izpiti SM po posebnem razporedu 

 
Datumi se lahko še spremenijo. Nekaj dejavnosti bo poteklo na daljavo, nekaj v šoli. 

 

Govorilnih ur v juniju ni več. Svetujem, da jih opravite po elektronski pošti ali po dogovoru z učiteljem. 

 

Ravnatelj 

Peter Juvančič 


