
 

 

 

 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016 

 

 

V skladu s 37. členom Zakona o Visokem šolstvu (Ur. list RS 119/06) traja študijsko 

leto 2015/2016 od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. 

 

Delo v zimskem semestru se prične v četrtek, 1.10.2015 in traja do petka, 22.1.2016. 

Delo v poletnem semestru se prične v ponedeljek, 22.2.2016 in traja do petka, 

10.6.2016. 

 

Študijski koledar Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 

2015/2016, ki je bil sprejet na seji Senata Ekonomske fakultete dne 1.6.2015, določa 

razpored organiziranega pedagoškega dela in izpitna obdobja kot sledi: 

 

ZIMSKI SEMESTER: četrtek, 1.10.2015 – petek, 22.1.2016 

Zimsko izpitno obdobje: ponedeljek, 25.1.2016 – petek, 19.2.2016 

POLETNI SEMESTER: ponedeljek, 22.2.2016 – petek, 10.6.2016 

Poletno izpitno obdobje: ponedeljek, 13.6.2016 – petek, 15.7.2016 

Jesensko izpitno obdobje: ponedeljek, 22.8.2016 – petek, 9.9.2016 

 

Na seji Senata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani dne 1.6.2015 so bile 

sprejete dopolnitve Študijskega koledarja za študijsko leto 2015/2016, ki vključujejo 

naslednje pomembnejše dogodke, ki jih bo organizirala Ekonomska fakulteta in 

zaradi katerih bo ustrezno prilagojen pedagoški proces: 

 

Spoznavni teden Ekonomske fakultete (30.9.2015 - 2.10.2015) 

Konferenca Management poslovnih procesov (MPP) (14.10.2015 – 15.10.2015) 

Erasmus dan (19.11.2015) 

Konferenca EBR (27.11.2015) 

Informativni dan za prvostopenjski študij (12.2.2016 in 13.2.2016) 

Delo mene išče – DMI (13.4.2016) 

Konferenca IPDMC (predvidoma sredi junija 2016) 

Konferenca ICORIA 2016 (predvidoma v prvem tednu julija 2016) 

 

 

 

 

 



Ostali dnevi, ko ni predvideno izvajanje pedagoškega procesa: 

 

- od 24.12.2015 do 1.1.2016 (božično-novoletni prazniki) 

- od 27.4.2016 do 2.5.2016 (prvomajski prazniki) 

 

S študijskim koledarjem sta določena začetek in konec dela v zimskem in poletnem 

semestru. Zimsko izpitno obdobje obsega štiri tedne, poletno pet tednov, jesensko 

izpitno obdobje pa tri tedne. S tem študijskim koledarjem je zagotovljeno neovirano 

izvajanje izobraževalnega dela v zakonsko minimalno določenem obsegu 30 tednov 

in 3 po zakonu obvezna izpitna obdobja. 

 

V izpitnih obdobjih, določenih s študijskim koledarjem in ustreznim sklepom senata 

Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, bo fakulteta zagotovila izvajanje izpitnega 

reda, tako da bo vsem prijavljenim študentom omogočeno opravljanje izpitov. 

Fakulteta bo v okviru izpitnih obdobij določila izpitne roke tako, da bodo študentje 

imeli po zaključku predavanj možnost trikratnega opravljanja izpitov pred vpisom v 

višji letnik. 

 

 

 

Ljubljana, 1.6.2015 

 

 

Tajnik fakultete 

Nataša Mulec, univ. dipl. prav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


