
 

  

 
ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA Š. L. 2019/2020 

 
 
ZIMSKI SEMESTER traja od torka, 1. 10. 2019 do vključno petka, 24. 1. 2020.  V torek, 
21. 1. 2020 je pouk po četrtkovem urniku. Pouka prosti dnevi so petek, 27. 12. 2019, 
ponedeljek, 30. 12. 2019, torek, 31. 12. 2019, in petek, 3. 1. 2020. Manjkajoči petek 
organiziranega pouka v zimskem semestru izvajalci v dogovoru s študenti nadomestijo ob 
ponedeljkih zjutraj ali v drugih terminih v skladu z dogovorom. 
 
POLETNI SEMESTER traja od ponedeljka, 24. 2. 2020 do vključno ponedeljka, 8. 6. 2020. 
Manjkajoča ponedeljek in petek organiziranega pouka v letnem semestru izvajalci v dogovoru 
s študenti nadomestijo ob ponedeljkih zjutraj ali v drugih terminih v skladu z dogovorom. 
 

PRAZNIKI V R SLOVENIJI  

 1. in 2. januar – novo leto  

 8. februar – Prešernov dan 

 27. april – dan upora proti okupatorju  

 1. in 2. maj – praznik dela 

 25. junij – dan državnosti  

 1. november – dan spomina na mrtve  

 26. december – dan samostojnosti  in enotnosti 
 

DELA PROSTI DNEVI V R SLOVENIJI 

 13. april – velikonočni ponedeljek  

 15. avgust – Marijino vnebovzetje 

 31. oktober – dan reformacije  

 25. december – božič 
 
IZPITNI ROKI  
Zimsko izpitno obdobje: od 27. januarja do vključno 21. februarja 2020.  
Spomladansko izpitno obdobje: od 9. junija do vključno 10. julija 2020. 
Jesensko izpitno obdobje: od 17. avgusta do vključno 11. septembra 2020. 
 
 
 
Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 je pripravljen na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), na podlagi 
52. in 90. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 66/18) ter na podlagi 
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16). 


