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September  

sreda, 1. 9. 2021  začetek pouka 

ponedeljek, 13. 9. -  petek, 17. 9. 2021 roditeljski sestanki za vse letnike 

četrtek, 23. 9. 2021 svet staršev Biotehniške šole 

Oktober 

torek, 5. 10. 2021 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca 

ponedeljek, 25. 10. 2021 jesenske počitnice 

torek, 26. 10. 2021 jesenske počitnice 

sreda, 27. 10. 2021 jesenske počitnice 

četrtek, 28. 10. 2021 jesenske počitnice 
petek, 29.10.2021 jesenske počitnice 
November  

torek, 2. 11. 2021 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca 

December 

torek, 7. 12. 2021 
• skupne pogovorne ure (ura določena naknadno) 

• dan odprtih vrat Biotehniške šole (možnost prenosa) 

petek, 24. 12. 2021 
proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter božično - 

novoletnimi prazniki 

ponedeljek, 27.12. 2021 novoletne počitnice 

torek, 28. 12. 2021 novoletne počitnice 

sreda, 29. 12. 2021 novoletne počitnice 

četrtek, 30. 12. 2021 novoletne počitnice 

petek, 31. 12. 2021 novoletne počitnice 

Januar  

torek, 4. 1. 2022 • skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

petek, 14. 1. 2022 
• zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

• pedagoška konferenca ob 14.30 

Februar  

torek, 1. 2. 2022 
• začetek zimskega izpitnega roka (ZI in POM) 

• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

ponedeljek, 7. 2. 2022 pouka prost dan 

torek, 8. 2. 2022 slovenski kulturni praznik 

petek, 11. 2.  2022 informativni dan 

sobota, 12. 2. 2022 informativni dan 

ponedeljek, 21.  2.  2022 zimske počitnice 

torek, 22.  2.  2022 zimske počitnice 
sreda, 23.  2.  2022 zimske počitnice 
četrtek, 24.  2.  2022 zimske počitnice 
petek, 25. 2.  2022 zimske počitnice 

Marec  

torek, 1. 3. 2022 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca ob 14.30 

April  

torek, 5. 4. 2022 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca ob 14.30 

ponedeljek, 18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek 

torek, 26. 4. 2022 dan šole 

sreda, 27. 4. 2022 dan upora proti okupatorju, praznik 
četrtek,  28. 4. 2022 prvomajske počitnice 
petek,  29. 4. 2022 prvomajske počitnice 



Maj  

torek, 3. 5. 2022 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca ob 14.30 

petek, 20. 5. 2022 
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne 

letnike  

torek, 24. 5. 2022 
• začetek priprave na ZI in POM 

• izpitni rok za izboljševanje ocene-zaključni letniki 

sreda, 25. 5. 2022 •    izpitni rok za izboljševanje ocene-zaključni letniki 

četrtek, 26. 5. 2022 

•    izpitni rok za izboljševanje ocene-zaključni letniki 

      začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v SPI in   

      NPI-zaključni letniki 

petek, 27. 5. 2022 •    izpitni rok za izboljševanje ocene-zaključni letniki 

sobota, 28. 5. 2022 začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok 

Junij  

ponedeljek, 6. 6.  2022 začetek zaključnega izpita za SPI in NPI – spomladanski izpitni rok  

četrtek, 23. 6. 2022 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

petek, 24. 6. 2022 
• razdelitev spričeval za ostale letnike, vpis v višji letnik 

• proslava pred dnevom državnosti 

ponedeljek, 27. 6. 2022 začetek poletnih počitnic za dijake (27. 6. – 31. 8. 2022) 

torek , 28. 6. 2022 
• začetek popravnih in dopolnilnih  izpitov -spomladanski izpitni 

rok (28. 6. - 1. 7. 2022), 

Julij  

sreda, 6. 7. 2022 
seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na 

spomladanskem izpitnem roku 

Avgust  

torek, 16. 8. 2022 
• začetek popravnih in dopolnilnih  izpitov – jesenski izpitni rok 

(16. 8. – 19. 8. 2022) 

sreda, 24. 8. 2022 
začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok 

začetek zaključnih izpitov – jesenski izpitni rok 

 


