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Študijski koledar 2017/18 za redni študij 

Študijski koledar za študijsko leto 2016/2017 je pripravljen ob upoštevanju 48. člena Zakona 

o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04, 100/13) in Pravilnika o ocenjevanju 

znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 71/09). 

I.  Splošno 

Študijsko leto 2017/18 traja od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2018. S študijskim 

koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih najmanj 34 tednov organiziranega 

izobraževalnega dela, ki vsebuje predavanja in vaje, praktično izobraževanje in strokovne 

ekskurzije. Predavanja in vaje trajajo 24. tednov (120 delovnih dni), praktično izobraževanje 

pa traja 10 tednov (400 ur) – praktično izobraževanje opravljajo študenti v različnih podjetjih. 

II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja za prve letnike 

Prvi semester – od 2.10.2017 do 5.1.2018 

Začetek predavanj Ponedeljek, 2. oktober 2017 

Jesenske počitnice Od 30. oktobra do 3. novembra 2017 

Jesensko izpitno obdobje Od 13. novembra do 8. decembra 2017 

Novoletne počitnice Od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018 

Konec predavanj v prvem semestru Petek, 5. januar 2018 

 

Zimsko izpitno obdobje 

Zimsko izpitno obdobje  Od 8. januarja do 12. januarja 2018 (ni 

organiziranega izobraževalnega dela) 

Od 15. januarja do 26. januarja 2018 

 

Praktično izobraževanje za vse programe 

Od 15. januarja 2018 do 23. marca 2018 

 

 

 

 



2 

Drugi semester – od 26. 3. 2018 do 22. 6. 2018 

Začetek predavanj Ponedeljek, 26. marec 2018 

Spomladansko izpitno obdobje Od 3. aprila do 20. aprila 2018 

Konec predavanj Petek, 22. junij 2018 

 

Letno izpitno obdobje 

Letno izpitno obdobje (ni 

organiziranega izobraževalnega 

dela) 

Od 25. junija do 6. julija 2018 in od 16. 

avgusta do 21. septembra 2018  

 

Izredni izpitni roki bodo razpisani v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih 

strokovnih šolah. 

 

III.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja za druge letnike 

Prvi semester – od 2.10.2017 do 5.1.2018 

Začetek predavanj Ponedeljek, 2. oktober 2017 

Jesenske počitnice Od 30. oktobra do 3. novembra 2017 

Jesensko izpitno obdobje Od 13. novembra do 8. decembra 2017 

Novoletne počitnice Od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018 

Konec predavanj v prvem 

semestru 

Petek, 5. januar 2018 

 

Drugi semester – od 8. 1. 2018 do 6. 4. 2018 

Začetek predavanj Ponedeljek, 8. januar 2018 

Zimsko izpitno obdobje  Od 8. januarja do 26. januarja 2018 

Zimske počitnice Od 26. februarja do 2. marca 2018 

Konec predavanj Petek, 6. april 2018 
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Spomladansko izpitno obdobje 

Spomladansko izpitno  

obdobje  

Od 9. aprila do 13. aprila 2018 (ni 

organiziranega izobraževalnega dela) 

Od 16. aprila do 26. aprila 2018 

 

Praktično izobraževanje za vse programe 

Od 16. aprila 2018 do 22. junija 2018 

Letno izpitno obdobje 

Letno izpitno obdobje (ni 

organiziranega izobraževalnega 

dela) 

Od 25. junija do 6. julija 2018 in od 16. 

avgusta do 21. septembra 2018 

 

Izredni izpitni roki bodo razpisani v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih 

strokovnih šolah. 

 

IV.  Izobraževanja prosti dnevi 

 z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,  

 počitnice in nedelje,  

 sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom višje strokovne šole drugače določeno,  

 en dan za sistematične zdravstvene preglede študentov višjih šol,  

Razporedi sistematičnih zdravstvenih pregledov za študente prvih letnikov bodo objavljeni 

naknadno. 
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Redni študij – 1. letnik 

 

Redni študij – 2. letnik 

 


