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II.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja za prve letnike 

Prvi semester – od 1. 10. 2022 do 23. 12. 2022 

Prvi semester študijskega leta 2022/23 bomo na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo 

mesto pričeli z uvodnim dnevom, ki bo potekal v petek, 30. septembra 2022.  

 

Zimsko izpitno obdobje 

Zimsko izpitno obdobje (ni organiziranega 
izobraževalnega dela) 

od 3. januarja 2023 do 6. januarja 2023 
(ni organiziranega izobraževalnega dela) 
od 9. januarja 2023 do 20. januarja 2023  
(v popoldanskih terminih) 

 

Praktično izobraževanje za vse programe 

Od 9. januarja 2023 do 17. marca 2023 

 

Drugi semester – od 20. 3. 2023 do 16. 6. 2023 

Začetek predavanj Ponedeljek, 20. marec 2023 

Spomladansko izpitno obdobje od 27. marca 2023 do 14. aprila 2023 

Konec predavanj Petek, 16. junij 2023 

 

Letno izpitno obdobje 

Letno izpitno obdobje (ni organiziranega 
izobraževalnega dela) 

od 19. junija 2023 do 7. julija 2023 in  
od 16. avgusta 2023 do 15. septembra 2023 

 

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

strokovnih šolah. 

 

  

Začetek predavanj ponedeljek, 1. oktober 2022 

Jesenske počitnice / 

Jesensko izpitno obdobje od 7. novembra 2022 do 2. decembra 2022 

Novoletne počitnice od 27. decembra 2022 do 30. decembra  2022 

Konec predavanj prvega semestra petek, 23. december 2022 
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III.  Izobraževalni proces in izpitna obdobja za druge letnike 

Prvi semester – od 1. 10. 2022 do 23. 12. 2022 

 

Drugi semester – od 3. 1. 2023 do 31. 3. 2023 

Začetek predavanj Ponedeljek, 3. januar 2023 

Zimsko izpitno obdobje  Od 3. januarja 2023 do 20. januarja 2023 

Zimske počitnice Od 30. januarja 2023 do 3. februarja 2023 

Konec predavanj Petek, 31. marec 2023 

 

Spomladansko izpitno obdobje 

Spomladansko izpitno obdobje  

od 3. aprila 2023 do 7. aprila 2023  
(ni organiziranega izobraževalnega dela) 
od 11. aprila 2023 do 21. aprila 2023 
(v popoldanskih terminih) 

 

Praktično izobraževanje za vse programe 

Od 11. aprila 2023 do 22. junija 2023 

 

Letno izpitno obdobje 

Letno izpitno obdobje (ni organiziranega 
izobraževalnega dela) 

od 23. junija 2023 do 8. julija 2023 in  
od 16. avgusta 2023 do 16. septembra 2023 

 

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,  

Začetek predavanj ponedeljek, 1. oktober 2022 

Jesenske počitnice / 

Jesensko izpitno obdobje od 7. novembra 2022 do 2. decembra 2022 

Novoletne počitnice od 27. decembra 2022 do 30. decembra  2022 

Konec predavanj prvega semestra petek, 23. december 2022 
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Razporedi sistematičnih zdravstvenih pregledov za študente prvih letnikov bodo objavljeni 

naknadno. 

6.2. Študijski koledar 2022/23 za izredni študij 

Izredni študij je časovno in izvedbeno prilagojen in na vseh študijskih programih na Šolskem 

centru Novo mesto, Višji strokovni šoli praviloma traja dve leti in pol oziroma 3 cikluse. 

Organizirano študijsko delo se bo izvajalo od začetka oktobra do sredine junija v naslednjem 

koledarskem letu za 1. in 2. ciklus ter do konca marca naslednjega koledarskega leta za 

študente 3. ciklusa.  

Organizirane oblike študija se bodo izvajale dva do trikrat tedensko v popoldanskem času, po 

potrebi pa tudi ob sobotah dopoldan. Razporeditev organiziranega izobraževalnega dela je 

taka, da se izobraževanje izvaja dva- do trikrat na teden po sistemu zaporedne izvedbe 

predmetov.  

Običajno potekajo predavanja in vaje za dva predmeta hkrati. Zaradi prilagajanja študijskega 

procesa, zniževanja stroškov izobraževanja izrednih študentov, primerljivosti in enakosti 

ciljev v rednem in izrednem načinu študija izvajamo določene predmete za več programov ali 

ciklusov skupaj. 


