
 

 
 
Na podlagi 12. točke 48. člena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede je Senat Univerze 
v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede upoštevajoč Študijski koledar Univerze v Novem mestu na seji 27. 
septembra 2022 sprejel 

 
ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023  

 
DAN        DATUM   DOGODEK 
sobota                    1. 10. 2022   začetek študijskega leta  
ponedeljek      3. 10. 2022   začetek organiziranega pedagoškega procesa 
četrtek    13. 10. 2022    izobraževanje mentorjev 
ponedeljek   31. 10. 2022   prost dan – Dan reformacije 
torek      1. 11. 2022   prost dan – Dan mrtvih 
ponedeljek – petek      14. 11. 2022 – 19. 11. 2022   mednarodni teden 
četrtek    17. 11. 2022   mednarodna znanstvena konferenca 
četrtek    15. 12. 2022   podelitev diplom 
ponedeljek   26. 12. 2022   prost dan – Dan samostojnosti in enotnosti  
torek – ponedeljek       27. 12. 2022 – 2. 1. 2023  prosto  
petek       20. 1. 2023   konec zimskega semestra 
ponedeljek      23. 1. 2023   začetek zimskega izpitnega obdobja 
sreda        8. 2. 2023   prost dan – Prešernov dan 
petek      17. 2. 2023   konec zimskega izpitnega obdobja 
ponedeljek     20. 2. 2023   začetek poletnega semestra 
petek        7. 4. 2023   svetovni dan zdravja 
ponedeljek      10. 4. 2023   prost dan – velikonočni ponedeljek  
ponedeljek – petek        24. 4. 2023 – 28. 4. 2023  prosto  
ponedeljek       1. 5. 2023    prost dan – Praznik dela 
torek         2. 5. 2023   prost dan 
ponedeljek – petek          15. 5. 2023 – 19. 5. 2023  teden Univerze in mednarodni teden 
četrtek     11. 5. 2023   podelitev diplom 
petek       19. 5. 2023    dan študentov Univerze 
petek         9. 6. 2023   konec poletnega semestra 
ponedeljek     12. 6. 2023   začetek poletnega izpitnega obdobja 
petek         7. 7. 2023   konec poletnega izpitnega obdobja 
ponedeljek      14. 8. 2023   začetek jesenskega izpitnega obdobja 
torek       15. 8. 2023   prost dan – Marijino vnebovzetje 
petek        8. 9. 2023   konec jesenskega izpitnega obdobja 
sobota        30. 9. 2023   konec študijskega leta 
 
Študijsko leto traja od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023. V študijskem letu je za predavanja in vaje 
zagotovljenih 30 tednov, po 15 na semester. Za opravljanje izpitov so zagotovljena 3 izpitna obdobja. Predavanja 
in vaje se izvajajo v zimskem in letnem semestru po urniku, praviloma od ponedeljka do petka, izjemoma tudi v 
soboto. Na dan dela prostih dni po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in na dan, ki je 
v tem študijskem koledarju označen kot »prosto«, ni predavanj in vaj.  
 
Številka: FZV-256-13/2022  doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, 
Datum:  28. september 2022 
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