
 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 

 
Študijsko leto traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021. 
 
Pred začetkom študijskega procesa bo za študente vseh letnikov organiziran uvod v študij, in sicer 29. in 30. 
septembra 2020. 
 
Izredni študij je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane oblike pedagoškega dela potekajo med tednom v 
popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.  
 
ŠTUDIJSKI KOLEDAR: 

1. Zimski semester: od četrtka, 1. oktobra 2020, do sobote, 16. januarja 2021 
 

Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 18. januarja, do petka, 5. februarja 20211 
 

2. Poletni semester: od torka, 9. februarja, do sobote, 5. junija 2021 
3.  

Spomladansko izpitno obdobje: od ponedeljka, 7. junija, do petka, 9. julija 2021 
 

Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 23. avgusta, do petka, 10. septembra 2021 
 

Diplomski izpiti:  

 od ponedeljka, 9. novembra, do petka, 13. novembra 2020 

 od ponedeljka, 25. januarja, do petka, 29. januarja 2021 

 od ponedeljka, 15. marca, do petka, 19. marca 2021 

 od ponedeljka, 14. junija, do petka, 18. junija 2021 

 od ponedeljka, 13. septembra, do petka, 17. septembra 2021 

 
Izobraževalnega procesa prosti dnevi:  

 božično novoletne počitnice: od četrtka, 24. decembra 2020, do petka, 1. januarja 2021 (kolektivni dopust); 

 prvomajske počitnice: od ponedeljka, 26. aprila, do petka, 30. aprila 2021 (kolektivni dopust); 
 
Dela prosti dnevi in prazniki: 

 petek, 25. 12. 2020 - božič 

 petek, 1. 1. 2021 - novo leto 

 ponedeljek, 8. 2. 2021 – slovenski kulturni praznik 

 ponedeljek, 5. 4. 2021 - velikonočni ponedeljek 

 torek, 27. 4. 2021 - dan upora proti okupatorju 

 
 

Dekan VZŠCE: 
izr. prof. dr. Gorazd Voga l.r. 

 
 
 
Študijski koledar za študijsko leto 2020/21 je sprejel Senat VZŠCE na svoji 10. seji, dne 17. 6. 2020. 

                                                           
1 V zimskem izpitnem obdobju se bo zaradi enakomernejše obremenitve študentov s študijskimi obveznostmi izvedel del izbirnih predmetov 

študijskega programa. 
 


