
Na podlagi 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 ZViS - UPB7, 40/12-ZUJF, 

57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. 

US), 16. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju: 

MFDPŠ) (Številka: 13/2021-Statut) in Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list 

12/05-UPB1, 52/10, 40/12-ZUJF, 19/15, 83/16 in 92/20) je Senat MFDPŠ na svoji 137. seji dne, 22. 6. 

2022, sprejel 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2022/2023 

 

Študijski koledar določa: 

a) izobraževalno delo in izpitna obdobja,  

b) izobraževalnega dela proste dneve ter 

c) pomembnejše dogodke in seje organov. 

 

a) Organizirano izobraževalno delo in izpitna obdobja 

 

Študijsko leto 2022/2023 traja od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023. Študijsko leto bo 

organizirano po naslednjih sklopih in časovnih obsegih (preglednica 1): 

• 3 trimestri, vsak v obsegu po 10 tednov, 

• 4 izpitna obdobja v skupnem obsegu 14 tednov, ki potekajo po vsakem trimestru in v 

jesenskem obdobju.  

 

Preglednica 1: Izobraževalno delo in izpitna obdobja  

Začetek študijskega leta  1. oktober 2022  

1. trimester 1. oktober 2022 – 10. december 2022 izvedba UE (10 tednov) 

1. izpitno obdobje 12. december 2022 – 7. januar 2023 izvedba izpitov (4 tedni) 

2. trimester 9. januar 2023 – 18. marec 2023 izvedba UE (10 tednov) 

2. izpitno obdobje 20. marec 2023 – 1. april 2023 izvedba izpitov (2 tedna) 

3. trimester 3. april 2023 – 10. junij 2023 izvedba UE (10 tednov) 

3. izpitno obdobje  12. junij 2023 – 8. julij 2023 izvedba izpitov (4 tedni) 

Poletne počitnice  10. julij 2023 – 15. avgust 2023 

4. izpitno obdobje 16. avgust 2023 – 9. september 2023 izvedba izpitov (4 tedni) 

Konec študijskega leta 30. september 2023 

 

Izobraževalno delo na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Vodenje in kakovost v 

izobraževanju ter na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Management znanja se v skladu s 

tretjim odstavkom 37. člena ZViS ter 65. in 66. členom Statuta MFDPŠ lahko izvede tudi izven 

trimestrov, prav tako pa se lahko izpite razpiše tudi izven opredeljenih izpitnih obdobij.  
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b) Izobraževalnega dela prosti dnevi 

 

V preglednici 2 podajamo izobraževalnega dela proste dneve.  

 

Preglednica 2: Izobraževalnega dela prosti dnevi  

Prazniki in dela prosti dnevi Datum 

Dan reformacije 31. oktober 2022 – ponedeljek 

Dan spomina na mrtve 1. november 2022 – torek  

Božično – novoletni prazniki 25. december 2022 – 2. januar 2023 

Slovenski kulturni praznik 8. februar 2023 – sreda 

Velikonočni ponedeljek 10. april 2023 

Dan upora proti okupatorju 27. april 2023 – četrtek 

Praznik dela 1. in 2. maj 2023 – ponedeljek, torek 

Dan državnosti 25. junij 2023 – nedelja 

Marijino vnebovzetje 15. avgust 2023 – torek  

 

c) Pomembnejši dogodki in seje organov 

 

V preglednici 3 podajamo časovni pregled pomembnejših dogodkov na MFDPŠ. 

Preglednica 3: Pomembnejši dogodki  

Dogodek Datum 

Letni posvet visokošolskih učiteljev in sodelavcev 29. september 2022 – četrtek 

Akademski zbor  1. december 2022 – četrtek 

Dekanov dan in podelitev diplom 30. marec 2023  –  četrtek 

Mobilnost študentov tujih visokošolskih zavodov na 

MFDPŠ 

9. januar 2023 – 8. julij 2023 

Konferenca mednarodnih KoME  13. april 2023  – četrtek 

Študentijada Mednarodnih 9. junij 2023  – petek 

Mednarodna znanstvena konferenca MakeLearn 18.-20. maj 2023, Malta (hibridna izvedba); 

Pegaso International, Malta, »Economic, 

Social and Environmental Sustainability: The 

Role of Technology and Political Dialogue« 

Seje organov in komisij: 

- Seje Senata MFDPŠ: 23. november 2022, 25. januar 2023, 22. februar 2023, 19. april 2023, 21. 

junij 2023, 27. september 2023. Termini sej se lahko spremenijo, odpovejo ali dodajo. 

- Seje Upravnega odbora se organizira vsak drugi mesec oz. po potrebi. 

- Seje Komisije za študentske zadeve se organizirajo praviloma: 

o 17. 10. 2022 - 21. 10. 2022 (oktobrska seja) 

o 12. 12. 2022 - 16. 12. 2022 (decembrska seja) 

o 13. 3. 2023 - 17. 3. 2023 (marčevska seja) 

o 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 (junijska seja) 

o 16. 8. 2023 - 23. 8. 2023 (avgustovska seja) 

o 13. 9. 2023 in 22. 9. 2023 (dve seji v septembru)  

- Seje Komisije za kakovost in evalvacije se organizirajo januarja, junija in septembra oz. po 

potrebi. 

- Seje ostalih komisij se organizirajo po potrebi. 

 

Študijski koledar začne veljati z dnem sprejetja na Senatu in se objavi na spletni strani MFDPŠ.  

                                                                         

Doc. dr. Srečko Natek 

Celje, 22. 6. 2022          Dekan          

Številka: 6/2022-ŠK2223  
 


