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izbira fakultete predstavlja pomembno 

prelomnico v vašem življenju, saj 

prehod iz srednješolskega v študijsko 

življenje prinaša ogromno novih izzivov, 

priložnosti, izkušenj in sprejemanja 

pomembnih odločitev. Brošura, ki je 

pred vami, je nastala z namenom, da 

vam pomagamo pri tem prehodu in vas 

seznanimo z dejstvom, da je Študentska 

organizacija Univerze v Ljubljani vedno 

na voljo za vaša vprašanja in pobude, 

tako glede študijskega življenja kot tudi 

obštudijskih dejavnosti.

Za začetek vam svetujemo, da kvalitetno 

izkoristite informativne dneve, čim 

več sprašujete in poiščete pomoč, 

ko jo potrebujete. Informativni dnevi 

so tako odlična priložnost, da dijaki 

začutite vzdušje na fakultetah in se 

prvič spoznate s profesorji in študenti. 

Ne bojte si upati in stremeti k najvišjim 

ciljem, bodite samoiniciativni, odprti 

za nove ideje in spremembe – tudi, če 

vam kdaj ne uspe, nič hudega, iz vsake 

situacije se lahko nekaj naučimo, če 

razmišljamo modro.

Verjamem, da bodo programi fakultet 

in akademij Univerze v Ljubljani vsem 

izmed vas ponudili tisto, kar iščete – 

kakovosten in uporaben študij. 

Želim vam uspešen zaključek 

srednješolskega izobraževanja in vse 

dobro na vaši življenjski poti.

Se vidimo oktobra!

Mubina Vrtagić

Predsednica Študentske 
organizacije Univerze v Ljubljani

Drage bodoče 
študentke in 
študenti,



PREDSTAVITEV 
ŠOU V LJUBLJANI
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani zastopa pravice in 
interese študentov. Skrbimo za kakovosten študij in pestro ter 
raznoliko študentsko življenje.

WWW.SOU-LJ.SI

RESOR ZA SOCIALO IN 
ZDRAVSTVO

RESOR ZA 
OBŠTUDIJSKE 
DEJAVNOSTI

ŠOU V LJUBLJANI

RESOR ZA 
ŠTUDIJSKO 

PROBLEMATIKO

RESOR ZA ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE VISOKOŠOLSKIH 

ZAVODOV (ŠOVZ)

@SOUVLJUBLJANI

RESOR ZA 
MEDNARODNO 
SODELOVANJE

RESOR ZA 
KOMUNICIRANJE IN 

RAZVOJ

Študenti v organizaciji delujemo v različnih smereh:
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POTREBUJEŠ INFORMACIJE? 
Kontaktiraj nas! 

Nudimo informacije o lokacijah fakultet, avtobusih, poteku 
informativnih dni, možnostih bivanja in drugih vprašanjih povezanih 
s študijem! 

info@sou-lj.si 
INFO MAIL

01 438 02 00
ŠOU TELEFON

PET: 

8.00 – 18.00
SOB: 

8.00 – 13.00
URADNE URE V ČASU INFORMATIVNIH DNI

Informatorji iz ŠOU v Ljubljani bomo prisotni 
tudi na različnih lokacijah v Ljubljani, kjer nas 
lahko poiščeš in vprašaš za smer do fakultete, 
možnosti prevoza in kakšno dobro kavo ali 
kosilo v okolici!

OSTALE KORISTNE 
INFORMACIJE:

https://www.uni-lj.si/

http://www.stud-dom-lj.si/

http://www.stud-dom-lj.si/

https://www.lpp.si/

https://www.ap-ljubljana.si/

https://www.slo-zeleznice.si/
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DRUŽINA ŠOU 
V LJUBLJANI

ŠTUDENTSKI KAMPUS

031 303 278 
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana

 
Stičišče študentskih idej, aktivnosti in 
podpornih storitev, ki jih vsak študent 

potrebuje v času svojega študija. 

Kampus picerija, 
večnamenski prostor HUB, čitalnice. 

https://www.kampus.si/

ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA 

01/438 02 53
Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Študentom ponuja brezplačno pravno, 
socialno in psihološko svetovanje ter 

svetovanje za študij v tujini. 

HIŠA SRCE: Deluje v okviru Študentske 
svetovalnice in ponuja brezplačne študentske 

sobe za študente v stiski.

http://www.svetovalnica.com/

ZAVOD KERSNIKOVA

040 212 292
Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana

Kulturna ustanova, ki združuje umetniško in 
računalniško produkcijo.

Galerija Kapelica, Klub K4, hekerspejs 
Rampa, Inspirativni laboratorij BioTehna.

http://kersnikova.org/

ZAVOD ŠOLT

01 242 12 70
Rožna dolina, Svetčeva ulica 9, 

1000 Ljubljana

Pripravlja pestro izbiro jezikovnih, strokovnih 
in športnih tečajev po ugodnih

cenah za študente.

Ponuja tudi uporabo fotokopirnice in 
Foto temnice.

 
http://www.zavod-solt.si/
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ŠOU ŠPORT

01 43 80 255
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana

Organizira športno-izobraževalne tečaje, 
študentska ligaška tekmovanja ter različne 

množične prireditve športnega značaja.
 

Študentom in dijakom ponuja različne vrste 
rekreacije po ugodnih cenah. 

http://www.sousport.si/

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR

01 43 80 219 
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana

 
Vsako leto med socialno ogrožene študente 

razdeli nepovratno denarno in materialno 
pomoč, hkrati pa razdeljuje tudi štipendije, 

povratne denarne pomoči ipd.

https://www.studentski-tolar.si/

RADIO ŠTUDENT

Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana
 

Ena največjih in najstarejših evropskih 
urbanih nekomercionalnih radijskih postaj, 

ki oddaja študentski radijski program.

https://radiostudent.si/

KISS

ŠTUDENTSKA
PREHRANA

DSL

CDI

TRIBUNA

STIKS
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ALI VEŠ … 
da ŠOU omogoča brezplačen ogled 
gledaliških predstav in muzejev med 
mesecem kulture,

da ŠOU že 17 let spodbuja diskurz o 
smiselnosti prohibicije konoplje,

da lahko po zaslugi ŠOU študentske bone 
koristiš do 21. ure,

da se je po zaslugi ŠOU možnost 
zdravstvenega zavarovanja za 
študente premaknila do konca leta v 
katerem dopolniš 26 let.

… ZA PROJEKTE 
ŠOU V LJUBLJANI?

Izobraževalni dogodki: predavanja in 
delavnice na Kampusu,

Marihuana marš,

Krvodajalska akcija Častim ½ litra,

Študentski tek na grad,

Študentski košarkarski turnir 3x3,

Mesec kulture,

Mesec sociale in zdravstva.

5 
KORAKOV ZA 
BREZSKRBEN 

ZAČETEK 
ŠTUDIJA

1. PREVOZ
MEDKRAJEVNE POVEZAVE

Pravico do subvencioniranega prevoza lahko 
uveljavijo študentje, ki živijo vsaj 5 km od 
izobraževalne ustanove. Znesek subvencije 
se določa na podlagi lestvice, ki upravičence 
razvršča v razrede. Pri tem se upošteva bruto 
mesečni dohodek na družinskega člana in 
oddaljenost kraja bivanja od izobraževalne 
ustanove.   
Vlogo za subvencioniran prevoz mora potrditi 
izvajalec izobraževalnega programa, s 
potrjeno vlogo pa pri ponudniku prevoza 
(avtobus ali vlak).

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET

 Za subvencioniran mestni prevoz moraš 
izpolniti vlogo na spletni strani LPP. 
Subvencionirana mesečna vozovnica za 
mestni potniški promet stane 20 €. 
Ob vložitvi vloge v poslovalnicah LPP prejmeš 
kartico LPP in napolniš mesečno ali letno 
vozovnico. Kasneje lahko kartico napolniš 
v trafikah, centrih LPP in urbanomatih na 
določenih avtobusnih postajah. 
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BICIKELJ

Na spletni strani BicikeLJ se naročiš na 
tedensko (1 €) ali letno naročnino (3 €). Za 
prevzemanje in vračanje koles na postajah 
uporabljaš svojo Urbana kartico. 

PRO TIP #1: 
Veliko študentov za prevoz uporablja tudi 
spletno stran prevozi.net. 

PRO TIP #2: 
Če imaš svoj avtomobil se prepričaj o 
najcenejših možnostih parkiranja v okolici 
fakultete ali akademije. 

2. BIVANJE
ŠTUDENTSKI DOMOVI

Za sobo v študentskem domu se lahko 
poteguješ v primeru, da je tvoje stalno 
bivališče od kraja študija oddaljeno vsaj 
25 km. 

Razpis za oddajo vlog za bivanje v 
študentskem domu bo objavljen predvidoma 
v mesecu juliju na spletni strani Študentski 
dom Ljubljana (ŠDL). Vlogo lahko oddaš tudi 
če se boš mature udeležil v jesenskem roku 
ali če boš oddal prijavo za vpis na študij po 
razpisanem roku. Ob oddaji prošnje lahko 
zaprosiš tudi za sobo v tihem domu. Za 
enoposteljno sobo lahko zaprosijo študentje 
v najmanj 3. letniku študija. 

Na dan podpisa nastanitvene pogodbe ŠDL 
prijavi tvoje začasno prebivališče na
Upravno enoto Ljubljana. Potrdilo o 
začasnem bivališču velja dve leti oziroma do 
izselitve. 

PRO TIP #1: 
Če želiš pridobiti enoposteljno 
sobo v študentskem domu se potrudi s 
svojim študijskim uspehom. 

PRO TIP #2: 
Zaradi prezasedenosti študentskih domov 
si pripravi plan B za bivanje do pridobitve 
postelje v študentskem domu.

BIVANJE PRI ZASEBNIKIH

Študent lahko pridobi tudi mesečno 
subvencijo za bivanje pri zasebnikih, ki 
znaša 32 €. Zasebnik se mora prijaviti na 
razpis za zasebnike, ki je po navadi objavljen 
na začetku junija. Po prijavi zasebnika pa 
se na razpis mora prijaviti tudi študent. 
Nosilec subvencije je študent, zasebnik pa je 
dolžan izpolnjevati pogoje nastanitve, ki so 
predpisani v javnem razpisu. 
Za bivanje pri zasebnikih mora študent prav 
tako prijaviti začasno prebivališče na upravni 
enoti. 

PRO TIP #1: 
Stanovanje najlažje najdeš preko 
spleta: nepremičnine.net, bolha.com,              
Facebook skupina Stanovanjce 
stanovanjce kje si, Študentska stanovanja.

PRO TIP #2: 
Iskanje začni PRAVOČASNO. 

PRO TIP #3: 
Pred podpisom vedno dobro preberi 
najemno pogodbo.
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3. PREHRANA
 
–ŠTUDENTSKI BON

Študentski boni pripadajo vsakemu študentu, 
ki ima v tistem študijskem letu veljaven 
študentski status. Za urejanje študentskih 
bonov potrebuješ osebni dokument, veljavno 
potrdilo o vpisu na izbrano fakulteto/
akademijo ter napolnjen telefon, za prvi vpis 
v sistem študentske prehrane pa potrebuješ 
tudi številko prijavnice, ki jo prejmeš 
ob spletni predprijavi na spletni strani 
Študentska prehrana. Študentske bone si 
urediš na Študentskem kampusu. 

Študentske bone lahko koristiš vsak dan od 8. 
do 21. ure, največ dve subvenciji na dan (med 
njima morajo miniti vsaj 4 ure). Koriščenje 
subvencij ni možno med 15. julijem in 15. 
avgustom. 

Za koriščenje subvencije potrebuješ delujoč 
mobilni telefon in osebni dokument. 
Trenutna višina subvencioniranega obroka 
(torej višina bona) je 2,69 €, ostalo doplačaš 
sam. 

PRO TIP #1: 
Študentske bone si podaljšaj že pred 1. 
oktobrom, da se izogneš čakanju v vrstah. 

PRO TIP #2: 
VEDNO poskrbi za napolnjeno baterijo na 
telefonu. 

4. ŠTUDENTSKO 
DELO
V kolikor se v srednji šoli še nisi vpisal v 
študentski servis, je to prvi korak na poti do 
študentskega dela. Večina študentskega 
dela poteka prek izdanih napotnic. Začasno 
in občasno študentsko delo je od leta 
2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zaradi česar se od te vrste dela 
plačujejo polni prispevki (15,5 % študenta, 
8,85 % delodajalca).

Od opravljenega študentskega dela 
delodajalci plačujejo koncesijsko dajatev. 
Višina koncesijske dajatve je 16 %. Sredstva 
iz koncesijske dajatve se namenjajo za 
štipendije (8,41 %), delovanje Študentske 
organizacije Slovenije (3,795 %) in kritje 
stroškov organizacij za posredovanje 
začasnega in občasnega dela dijakov in 
študentov (3,795 %). Od študentskega dela 
se plačuje tudi dodatna koncesijska dajatev 
za študentske domove v višini 2 %.
Zaslužek študentskega dela preko napotnice 
ni omejen, ob višjem zaslužku pa plačaš 
dohodnino. Letni zaslužek študenta do 4.433 
€ se ne bo obračunaval k odmeri dohodnine. 
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5. ŠTIPENDIJE
! NE POZABI SPREMLJATI ROKOV ZA 
ODDAJO V LETU 2020 !

POGOJI ZA ŠTIPENDIJO

VIŠINA ŠTIPENDIJE 
(€/MESEC)

KAJ MORAM NAREDITI

POSEBNOSTI

DRŽAVNA 
ŠTIPENDIJA

Mesečni dohodek na 
družinskega člana ne 
presega 668,53 €. 

Od 71,68 do 194,56 € 
+ možni dodatki.

Obrazec na spletni 
strani MDDSZ.

Obrazec moraš oddati 
tudi če si državno 
štipendijo prejemal v 
srednji šoli.

ZOISOVA 
ŠTIPENDIJA

Uspeh splošne 
mature nad 30 točk 
(pri čemer se uspeh 
poklice mature 
pretvori). + vsaj en 
izjemen študijski 
dosežek v zadnjem 
letniku.

104,22 € za študente 
in 67,64 € za dijake 
(v tujini 208,45 € za 
študenta). 

Izpolnitev na spletni 
strani Javnega štip. 
sklada + pošiljanje.

Vsako novo študijsko 
leto je potrebno 
ponovno vložiti 
vlogo za dodelitev 
štipendije.

KADROVSKA 
ŠTIPENDIJA

Ob prejemanju 
kadrovske štipendije 
potreben v roku 
zaključen letnik 
+ zaposlitev 
pri delodajalcu 
po končanem 
izobraževanju.

Odvisna od 
delodajalca 
(minimalno 100 €).

Iskanje pri 
delodajalcih, prijava v 
spletni Izmenjevalnici 
Javnega štip. sklada.

Kadrovska štip. 
zagotavlja takojšnjo 
prvo zaposlitev po 
končanem študiju.
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ZAPELJI SE NA 
WWW.LPP.SI
V okviru Informativnih dni Vas pričakujemo 
na naslednjih INFO TOČKAH LPP:

pri vhodu v Avtobusno postajo / blizu 
vhoda v Železniško postajo v Ljubljani 
(v petek med 7. in 16. uro in v soboto med 
7. in 10.30 uro);

v Potniškem centru LPP na Slovenski 
56, pri ljubljanski Borzi v centru mesta 
(v petek med 6.30 in 19. uro).

Pred prihodom v Ljubljano si oglejte na LPP 
spletni strani:

sheme linij (www.lpp.si/javni-prevoz/
sheme-linij),

vozne rede (www.lpp.si/javni-prevoz/
vozni-redi); na vhodni strani www.lpp.si 
lahko uporabite tudi web app za napoved 
prihodov avtobusov.

načrtovanje poti z Google zemljevidi 
(za LPP avtobuse) (www.lpp.si; zavihek 
načrtuj pot),

vse o šolski Urbani (www.lpp.si/upo
rabne-informacije-za-potnike/solska-
mesecna-vozovnica).

Med vožnjo z mestnimi avtobusi boš opazil/a, 
da si lahko za pravilen izstop pomagaš tudi 
s prikazovalniki nad vozniki, kjer oglašujemo 
izstopne točke za posamezne izobraževalne 
institucije.

Informacije ti lahko na postajališčih 
posredujejo tudi vozniki avtobusov. 
Priporočljivo je, da jih med samo vožnjo ne 
motiš.

Avtobusi LPP bodo v času Informativnih dni 
vozili po zgoščenem voznem redu.

Potovanje po Ljubljani načrtuj z aplikacijo 
na LPP spletni strani
www.lpp.si; zavihek načrtuj pot

KORISTNE INFORMACIJE O AVTOBUSIH 
MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Potovanje na avtobusu plačaš pri vozniku 
tako, da prisloniš Urbano na validator in 
počakaš na pisk, nato pa se pomikaš dalje 
proti zadnjim izstopnim vratom. Ena vožnja 
stane 1,30 evrov (eno območje) in vključuje 
prestopanje v roku 90min.

PRODAJNA MESTA URBANE

www.lpp.si/javni-prevoz/prodajna-mesta-
vozovnic    I   www.ap-ljubljana.si

Urbano lahko kupiš - prazna vrednostna 
kartica Urbana rumene barve stane 2 evra, 
nanjo pa lahko naložiš do 50 evrov - na vseh 
zeleno obarvanih urbanomatih na mestnih 
avtobusnih postajališčih, v vseh trafikah, 
na Potniškem centru LPP (Slovenska 56, 
na Bavarskem dvoru, v centru Ljubljane), 
v izbranih Mercatorjih in Intersparih, na 
Avtobusni postaji Ljubljana, v izbranih 
poslovalnich Pošte Slovenija, ter na izbranih 
bencinskih črpalkah Petrola. Razen z rumeno 
Urbano se lahko zapelješ po Ljubljani 
tudi z Urbano zelen barve, t.i. terminsko 
ali mesečno Urbano. Izdelaš jo lahko na 
Potniškem centru LPP in na Avtobusni 
postaji Ljubljana ter nanjo istočasno 
naložiš dobroimetje do 50 evrov. Jeseni 
lahko kartico aktiviraš v “šolsko mesečno 
vozovnico” na način, da predložiš potrdilo o 
vpisu na izbrano izobraževalno ustanovo.
Več o mesečni vozovnici si preberi na:
www.lpp.si/uporabne-informacije-za-
potnike/solska-mesecna-vozovnica
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PREVOZ LAHKO PLAČATE TUDI Z 
MOBILNIM TELEFONOM

Na avtobusu za tovrstno plačilo pokličemo 
standardno številko za plačevanje z Moneto 
1899, nato pa telefon približamo validatorju, 
ki se nahaja pri vozniku. Ta način plačila ne 
omogoča brezplačnega prestopanja v roku 
90 minut. Velja za uporabnike Telekoma 
in A1.

 P+R (PARKIRAJ IN SE PELJI Z LPP)

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/do-
kumenti/javna_parkirisca_maj_2019.pdf

P+R parkirišča so na obrobju mesta oz. na 
glavnih vpadnicah v mesto Ljubljana. Upo-
rabnikom parkirišč je omogočeno dnevno 
parkiranje, v ceno parkiranja 1,20 evra pa je 
vlkjučena tudi povratna vozovnica mestnega 
potniškega prometa-LPP.

P+R PARKIRIŠČA NA OBMOČJU MOL:

P+R Ježica (linija 11)

P+R Dolgi most (linije 1D, 6, 6B, 51, 56)

P+R Stožice (linije 13, 18, 20)

P+R Studenec (linije 11, 11B, 20, 20Z, 
22, 25)

P+R Barje (linija 9)

Mobilna aplikacija Urbana nudi prijazno 
in enostavno uporabniško izkušnjo 

imetnikom pametnih telefonov opremljenih s 
tehnologijo NFC in z operacijskim sistemom 

Android 5.0 ali več.

WEB APP ZA NAPOVEDI PRIHODOV 
AVTOBUSOV - WWW.LPP.SI.
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AKADEMIJA 
ZA GLASBO
Stari trg 34, 1000 Ljubljana

(01) 242 73 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Potrebno je opraviti sprejemne izpite.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Orkestri, komorne zasedbe, bandi, zbori…

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Učitelji glasbe, posameznih 
inštrumentov, koncertni glasbeniki, 
skladatelji,...

“Če je glasba smisel tvojega življenja in se 
želiš z njo tudi profesionalno ukvarjati te 
vabim, da se nam pridružiš na Akademiji za 
glasbo. Lokacija je v samem centru mesta 
zato si vedno blizu vsega dogajanja, dobre 
hrane in nenazadnje zabav. Naš urnik je bolj 
ali manj umetniški, predvsem pa si ga lahko z 
izbirnimi predmeti, predvsem v višjih letnikih, 
prilagodiš lastnim potrebam. Imamo veliko 
orkestrov, komornih zasedb, big band in 
najrazličnejše zbore. Tako je tudi naš 
koncertni abonma zelo pester in vedno 
dobro obiskan.”

POSTAJALIŠČE: GORNJI TRG.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 2, 3, 3B, 3G, 11, 11B, 19B, 
19I, 27.

AKADEMIJA 
ZA 
GLEDALIŠČE, 
RADIO, FILM 
IN TELEVIZIJO
Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

(01) 251 04 12

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Omejitve odvisne od smeri, potrebno 
opraviti preizkus posebne nadarjenosti in 
ustrezne psihofizične sposobnosti.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Mednarodne izmenjave, gostovanja 
mednarodnih pedagogov, razni projekti.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Filmski ali gledališki igralec, scenarist, 
režiser.

“Študij na AGRFT je zelo razgiban in ti ponuja 
vpogled v svet igralstva, produkcije, drama-
turgije in gledalištva. Študentje smo poleg 
študija vključeni tudi v razna društva in igral-
ske zasedbe, tako da nam nikoli ni dolgčas. 
Če si umetnik in te veseli karkoli povezano z 
igralstvom, pridi pogledat na AGRFT!”

POSTAJALIŠČE: POŠTA / KONZORCIJ. 
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1,1D, 2, 3, 3B, 3G, 6, 6B, 9, 
11, 11B, 14, 18, 18L, 19B, 19I, 27.
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AKADEMIJA 
ZA LIKOVNO 
UMETNOST IN 
OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana

(01) 421 25 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Omejitve na smereh: Industrijsko 
oblikovanje, Fotografija, Grafično 
oblikovanje, Ilustracija, Slikarstvo, Video 
in novi mediji. 
Preizkus nadarjenosti: oddaja mape z 
lastnimi deli.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
ALUO uho, gostujoča predavanja 
strokovnjakov, začetni tečaji programov 
ADOBE/RHINO, organizacija različnih 
razstav za študente in širšo javnost.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V smereh grafičnega in industrijskega 
oblikovanja, vide, fotografije in novih 
medijev.

“Študij na ALUO je odličen, če si umetniška 
duša in te zanimajo različni vidiki ustvar-
janja - od kiparstva, slikarstva, restavriranja 
in takšnega in drugačnega oblikovanja. 
Študentje ALUO sodelujemo tudi v mnogih 
razstavah in organiziramo najrazličnejše pro-
jekte. Študij se izvaja v manjših skupinah, kar 
nam omogoča večji individualni pristop.”

POSTAJALIŠČE: CANKARJEV DOM.
AVTOBUSNA LINIJA LPP: 14.
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BIOTEHNIŠKA 
FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

(01) 320 30 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Omejitve vpisa na nekaterih programih: 
Biologija (80 točk), Biotehnologija 
(86 točk), Mikrobiologija (85,5 točk)
Sprejemni izpiti: samo pri študiju 
Krajinske arhitekture - preizkus posebne 
nadarjenosti

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Družabni dogodki (pikniki, večeri 
družabnih iger, druženja s profesorji), 
strokovni dogodki (ekskurzije in ogledi 
industrijskih obratov, izpiti za traktor, 
izpiti za prevoz živih živali).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V javnih zavodih, laboratorijih, 
industrijskih obratih, farmacevtski 
industriji, v obratih za ohranjanje, 
varovanje in sanacije okolja, nacionalnih 
in krajinskih parkih, nacionalnih in 
mednarodnih organizacijah, ...

“Biotehniška fakulteta je ena redkih 
ljubljanskih fakultet, ki se lahko pohvali z 
odlično lokacijo, blizu mestnega jedra, a še 
vedno daleč od mestnega vrveža. Širok nabor 
študijskih programov s področja naravoslovja 
študentom omogoča pestro izbiro 
predmetov.  Na fakulteti spodbujamo tudi 
Erasmus izmenjave in prakse.”

POSTAJALIŠČE: ŽIVALSKI VRT / VEČNA POT (LINIJI 
LPP 18, 18L), ROŽNA DOLINA (LINIJA LPP 14).
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FAKULTETA ZA 
ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

(01) 200 07 80

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Vsakoletna omejitev je pogoj, da je štu-
dent opravil sprejemne izpite (risanje, 
logika, ustni zagovor).

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Strokovne ekskurzije, arhižurke, razna 
dodatna izobraževanja, predavanja, 
razstave.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Arhitekti, oblikovalci, urbanisti, 
samostojni podjetniki.

“Študij na Fakulteti za arhitekturo je izjemno 
razgiban, študentje pa večino časa ob študiju 
opravljamo še raznorazne druge dejavnosti. 
Skrbimo tudi za inštalacije na fakulteti. Veči-
no časa preživimo kar na fakulteti, se družimo 
in delamo na projektih.”

POSTAJALIŠČE: KRIŽANKE. 
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 2, 3, 3B, 3G, 11, 11B, 19, 
19B, 27.

EKONOMSKA 
FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

(01) 589 24 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Univerzitetna poslovna in ekonomska 
šola: 59 točk.
Visoka poslovna šola: 59 točk.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Business weekend, izleti po Evropi, 
družabni dogodki.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Računovodje, finančni analitiki, 
poslovodje v raznoraznih podjetjih, 
tržniki, prodajniki.

“Ekonomska fakulteta ponuja najrazličnejše 
programe kakovostnega študija, študentje pa 
smo po zaključku študija visoko zaposljivi in 
prisotni v mnogih strokah.”

POSTAJALIŠČE: BARAGOVA (LINIJA 18), 
KARDELJEVA PLOŠČAD (LINIJI 13, 20), MERCATOR 
(LINIJE 6, 8,11).
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FAKULTETA 
ZA DRUŽBENE 
VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

(01) 580 51 24

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Komunikologija - Tržno komuniciranje in 
odnosi z javnostmi (73 točk), Mednarodni 
odnosi (80,5 točk), Novinarstvo (54 točk), 
Sociologija – Kadrovski menedžment (60 
točk). Ostali programi v preteklem letu 
niso imeli omejitve.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
 Možnost sodelovanja v društvih, ki so 
usmerjena glede na izobraževalni
program, mednarodne ekskurzije, 
vključevanje v športne ekipe (košarka, 
nogomet), okrogle mize na teme 
aktualnega dogajanja, dobrodelne akcije, 
brucovanja, Kardeljeve igre, 
meddruštveni dogodki, PR teater, 
Fanfara...

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Novinarji, uredniki, piarovci, medijski 
strokovnjaki, kreativci v oglaševanju, 
medijski načrtovalci, analitiki, kadroviki, 
politologi, politični svetovalci, 
strokovni sodelavci v mednarodnih 
organizacijah itd.

“Prednost FDV-ja vidim predvsem v izjemno 
razgibanem obštudijskem življenju. Vsak 
študent lahko najde nekaj zase, saj društva 
ponujajo izobraževalne, zabavne, dobrodelne, 
športne in strokovne vsebine, kjer lahko 
dopolnimo in nadgradimo znanje, ki smo ga 
pridobili na predavanjih.”

POSTAJALIŠČE: BARAGOVA (LINIJA LPP 18), 
MERCATOR (LINIJE LPP 6,8,11).

FAKULTETA 
ZA DRŽAVNE 
IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE
Žanova ulica 3, 4000 Kranj

(04) 260 18 50

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Akademski forumi z aktualnimi temami, 
poletne, spomladanske in zimske šole, 
mednarodne znanstvene konference, 
predavanja tujih predavateljev.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
v javni upravi (ministrstva, javne 
agencije, občinske uprave, institucije 
Evropske Unije, mednarodne 
organizacije), v zasebnem sektorju, …

“Fakulteta za državne in evropske študije se 
nahaja v samem centru Ljubljane, zato smo 
vedno v središču dogajanja. Pridi študirat k 
nam, če si želiš pridobiti prvovrstno znanje, 
utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu 
fakultete in posredovano s strani najboljših 
predavateljev.”
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FAKULTETA ZA 
FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

(01) 476 95 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Farmacija (uspeh pri splošni maturi 40 % 
točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 
% točk, uspeh iz enega od predmetov pri 
splošni maturi: biologija, biotehnologija, 
fizika ali kemija 20 % točk), Kozmetologi-
ja (uspeh pri splošni maturi 60 % točk, 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk), 
Laboratorijska biomedicina (splošni 
uspeh pri splošni maturi 60 % točk, 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk).

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Žuri, prednovoletne ekskurzije, smučanje, 
motivacijski vikendi, pikniki, strokovni 
večeri …

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Lekarniška dejavnost, delo v industriji 
(Lek, Krka), medicinski laboratoriji, 
raziskovalne institucije, kozmetična 
industrija, regulativa, proizvodnja zdravil.

“Na Fakulteti za farmacijo je študij 
znanstveno usmerjen in ti omogoča dober 
vpogled v svet farmacije. Študij poteka v 
obliki predavanj in laboratorijskih vaj, na 
katerih nam pridobljeno teoretično znanje 
prikažejo še v praksi. Učenje je zahtevno, 
vendar lahko s sprotnim delom izpite opraviš 
brez večjih težav.”

POSTAJALIŠČE: AŠKERČEVA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1,1D, 6, 6B.
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FAKULTETA ZA 
ELEKTROTEHNIKO

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
(01) 476 84 11

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
60 do 70 točk.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
SKI Opening, Windsurfing trip, delavnice 
(SCADA, MatLab, ...).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Poklic inženirja.

“Študij na Fakulteti za elektrotehniko je 
odličen za vse naravoslovce. Poleg rednega 
študija se lahko udeležuješ tudi drugih 
obštudijskih dejavnosti. Fakulteta organizira 
ogromno seminarjev in projektov, na katere 
smo povabljeni tudi študentje.”

POSTAJALIŠČE: HAJDRIHOVA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1, 1D, 6, 6B.



FAKULTETA ZA 
GRADBENIŠTVO 
IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

(01) 476 85 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Dobrodelni december, Toast dan, 
smučanje s Silami FGG, bowling s Silami 
FGG, piknik FGG.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Geodet, geoinformatik, gradbeni inženir, 
okoljski inženir.

“Na UL FGG pridobimo znanja s katerimi si 
lahko zgradimo, stabilno, urejeno in varno 
prihodnost. Poklic inženirja gradbeništva, 
geodezije ali okoljskega gradbeništva je nekaj 
najlepšega na planetu, saj z vsakodnevnimi 
nalogami združujemo okolje s človekom.”

POSTAJALIŠČE: TOBAČNA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1, 1D, 6, 6B.

FAKULTETA 
ZA KEMIJO 
IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO
Večna pot 113, 1000 Ljubljana

(01) 479 80 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Kemija (84,5 točk), biokemija (85 točk), 
kemijsko inženirstvo (74 točk), kemijska 
tehnologija (74 točk). 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Mednarodno športno-znanstveno 
tekmovanje Tehnologijada, večdnevne 
strokovne ekskurzije v tujino, 
tradicionalni vikend študentov FKKT, 
tečaji in neformalna izobraževanja, 
kulturni in športni dogodki.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V raziskovalnih dejavnostih, šolstvu, 
kemijski, farmacevtski, prehrambeni in 
papirni industriji, zdravstvu, energetiki, 
komunalnih dejavnostih, forenzičnih 
znanostih itd.

“Zelo kakovostno izvedbo študijskega 
procesa, ki jo omogočajo tudi dobri prostorski 
pogoji in odlično opremljenimi laboratoriji, 
spremlja prijetno in kreativno ozračje, za 
katero poskrbi študentska organizacija s 
številnimi obštudijskimi dejavnostmi.”

POSTAJALIŠČE: ŽIVALSKI VRT / VEČNA POT (LINIJI 
LPP 18, 18L), ROŽNA DOLINA (LINIJA LPP 14).
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FAKULTETA ZA 
MATEMATIKO 
IN FIZIKO
Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

(01) 476 65 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Tekmovanja, športne dejavnosti.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V raziskovalnih dejavnostih.

“Na Fakulteto za matematiko in fiziko ste 
vabljeni vsi, ki vam naravoslovje leži in imate 
radi številke. Veliko dela na fakulteti je tudi 
raziskovalnega dela, skozi katerega 
študentje dobimo izkušnje tudi v praksi. 
Kasneje se zaposlujemo v najrazličnejših 
poklicih.”

POSTAJALIŠČE: JADRANSKA.
AVTOBUSNI LINIJI LPP: 1, 1D.
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FAKULTETA ZA 
RAČUNALNIŠTVO 
IN INFORMATIKO 
Večna pot 113, 1000 Ljubljana

(01) 479 81 18

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Računalništvo in informatika - VSŠ (75 
točk), Multimedija (80 točk), 
Računalništvo in informatika - UNI (68,5 
točk), Računalništvo in matematika (80 
točk), Upravna informatika 
(brez omejitve).

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Številni hackatoni (tekmovanja, povezana 
z industrijo, ki študentom prinesejo šte-
vilne nagrade in veliko znanja), projekti, 
FRI USA Tour (študenti se s pomočjo 
sponzorjev odpravijo na večtedensko 
ekskurzijo v ZDA).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Software development, software 
engineering, software architecture, 
project managing, IT.

“Najboljša plat FRI-ja so osebe, prijateljstva 
in odnosi med študenti in zaposlenimi. Poleg 
tega je fakulteta izjemno estetsko dovršena in 
omogoča odlično okolje za študiranje. 
Stroka in študij omogocata visoko stopnjo 
sodelovanja s podjetji in industrijo. 
S tem študenti lahko pridobijo ogromno 
praktičnega znanja in izkušenj.”

POSTAJALIŠČE: ŽIVALSKI VRT (LINIJI LPP 18, 18L), 
ROŽNA DOLINA (LINIJA LPP 14).

FAKULTETA ZA 
POMORSTVO 
IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož - Portorose

(05) 676 71 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev na vseh programih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Veslanje s t.i. »kuterji«, jadranje, v sklopu 
s študentskim svetom in študentsko 
organizacijo pa so organizirani tudi ostali 
vodni in poletni športi ob vodi. Na voljo so 
hkrati še tri športne ekipe - košarkaška, 
odbojkarska in nogometna.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V Luki Koper, raznih špedicijskih podjetjih, 
privatnih jahtah in tovornih ter 
potniških ladjah.

“Na Fakulteti za pomorstvo in promet lahko 
izbirate med štirimi študijskimi programi, 
od teh sta prav dva edinstvena ter edina v 
Sloveniji. Nahajamo se pa v Portorožu, tik ob 
morju, kjer nam sončka nikoli ne zmanjka.”
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FAKULTETA 
ZA SOCIALNO 
DELO
Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

(01) 280 92 40

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
61 točk.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Skupina za samopomoč študentom, 
nadgrajen in dopolnjen sistem 
tutorstva, ekskurzije, zabave, filmski 
večeri, dobrodelni dogodki, kavni dnevi, 
sadni dnevi…

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Socialni delavec na centru za socialno 
delo, v domu starejših občanov, v vzgo-
jno izobraževalnih zavodih (vrtci, šole), 
socialnovarstvenih zavodih, neprofitnih 
nevladnih in vladnih organizacijah, v 
zaporih, zavodih za zaposlovanje…

“Fakulteta za socialno delo je prava zate, če te 
zanima delo na področju socialnega 
varstva in drugih področjih, kjer so potrebni 
ali koristni znanja in spretnosti socialnega 
dela. Pomemben del študija sta praktično 
delo in usposabljanje za socialnodelovne 
spretnosti. Študentje in študentke smo ves 
čas vključeni v praktične, raziskovalne in 
razvojne projekte.”

POSTAJALIŠČE: TOPNIŠKA (LINIJI LPP 19B, 19I), 
GASILSKA BRIGADA (LINIJI LPP 13, 20), 
PREKMURSKA (LINIJE LPP 7, 7L, 22).

FAKULTETA ZA 
STROJNIŠTVO
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

(01) 477 12 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
61 točk (UNI), 46 točk (VSŠ).

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Formula Student, projekt DBF (design, 
build, fly), vsakoletna ekskurzija v Genevo 
na avtosalon, ekskurzije in ogledi različnih 
uspešnih podjetji na področju strojništva, 
zabave.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Razvoj izdelkov, strojev, vodenje 
raziskovalnih oddelkov, konstrukcija 
izdelkov, polizdelkov, strojev, mehanika 
konstrukcij in strojev, vodenje in raziskave 
na področjih energetike, razvoj, 
konstrukcija in izdelava robotov, strojev v 
področju mehatronike, vodenje 
proizvodnje, proizvodnih linij, … 

“Strojniki na Fakulteti za strojništvo se 
izobražujemo za različne poklice. Poklic 
strojnika je zelo zaželjen, zato mnogi že med 
študijem opravljamo tudi različne poklice. 
Naša fakulteta ima tudi odlične možnosti za 
študij v tujini.”

POSTAJALIŠČE: AŠKERČEVA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1,1D, 6, 6B.
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PREDSTAVITEV 
ZAVODA 
ŠTUDENTSKA 
SVETOVALNICA
Zavod Študentska svetovalnica je bil 
kot neprofitna organizacija ustanovljen 
novembra 2009, z namenom pomagati 
mladim in širši družbeni skupnosti pri 
reševanju pravnih in socialnih vprašanj.  
Našim uporabnikom nudimo odgovore na 
pravna vprašanja o njihovih pravicah, jim 
svetujemo in jih, v kolikor je to potrebno, 
usmerjamo na prave naslove. 

Naše brezplačno pravno svetovanje se 
nanaša predvsem na naslednja področja:

pravice študentov (študentski status, 
prepis, pavziranje, vzporedni vpis)

socialna varnost (zdravstveno 
zavarovanje, denarna socialna pomoč)

štipendiranje (državna, Zoisova, 
kadrovska štipendija…)

bivanje (študentski dom in bivanje pri 
zasebniku)

delo in dohodnina,

študentske družine

študent podjetnik (s.p.)

Pri svojem delu smo strokovni, hitri in 
učinkoviti. V letu 2019 smo študentom 
pomagali rešiti preko 2400 primerov, na 
kar smo izjemno ponosni. K osebam, ki se 
obrnejo na nas pristopamo individualno in 
celostno. Naše svetovanje obsega osebno 
svetovanje v naših prostorih, svetovanje 
preko e-pošte in telefona. Uporabnike o 
njihovih pravicah in novostih na področju 
zakonodaje obveščamo tudi preko spletne 
strani www.svetovalnica.com, kjer lahko 
najdete tudi odgovore na pogosta vprašanja. 
Prav tako smo aktivni tudi na drugih socialnih 
omrežjih, kot sta Facebook in Instagram 
(@studentskasvetovalnica, 
#pametnivprasajo), kar nam pomaga pri kar 
se da ažurnem obveščanju in osveščanju 
uporabnikov. Vsak mesec organiziramo tudi 
brezplačna predavanja, vsebinsko vezana na 
naša področja svetovanja.



FAKULTETA ZA 
UPRAVO
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

(01) 580 55 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Študentska konferenca Fakultete za upra-
vo, Uprava gre v pravo smer 
(interaktivne delavnice), Izobraževanja 
(Poslovni protokol – Ksenija Benedetti, 
Javno nastopanje in komuniciranje – 
Vesna Sodnik…), Strokovne ekskurzije 
(Amsterdam, Sarajevo, Pariz…).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Ustanove javnega sektorja (ministrstva, 
upravne enote, državni zbor..), 
administracija v zasebnih podjetjih.

“Fakulteta za upravo predstavlja barvit nabor 
znanj s področja prava, ekonomije, statistike 
in informatike. Naši študentje se na bodočih 
delovnih mestih prav zaradi raznovrstnosti 
pridobljenih znanj odlično znajdejo in izsto-
pajo s povprečja. Z letošnjim letom Fakulteta 
za upravo ponuja prenovljen univerzitetni 
program, ki študentom dodiplomskega 
študija omogoča poglobljeno izobraževanje s 
področja EU, ki jim bo olajšalo zaposlitve na 
samih institucijah EU.”

POSTAJALIŠČE: BARAGOVA (LINIJA LPP 18), 
KARDELJEVA PLOŠČAD (LINIJI LPP 13, 20), 
MERCATOR (LINIJE LPP 6, 8,11).

FAKULTETA 
ZA ŠPORT
Gortanova 22, 1000 Ljubljana

(01) 520 77 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Kineziologija (81,72 točk), športna vzgoja 
(70,06 točk), športno treniranje (69,65 
točk). Točke se izračunajo na podlagi 
preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj  
(40%), splošnega uspeha na splošni 
maturi oziroma zaključnem izpitu (45%) 
in splošnega uspeha v 3. in 
4. letniku (15%). 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Strokovno naravnane delavnice za 
dodatna znanja, mesečni cikli treningov, 
najbolj obiskani žuri, difovijada, ... 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Vzgojitelj športne vzgoje za delo v 
obšolskih dejavnostih v osnovnih in 
srednji šolah (za naziv profesor športne 
vzgoje je potreben še študij na drugi sto-
pnji), delo v programih kondicijske 
priprave in fitnes centrih kot osebni 
trenerji, trenerji za potrebe vrhunskega 
športa. 

“Študij na Fakulteti za šport je zelo razgiban. 
Predmeti ne potekajo zgolj v predavalnicah, 
temveč se veliko vsebin izvaja v šport-
nih dvoranah, laboratorijih ter tudi izven 
fakultete na raznih taborih. Tekom študija, 
se srečamo z raznovrstnimi športi, osvojimo 
znanja anatomije in fiziologije človeka, znamo 
svetovati na področju prehrane, telesne drže, 
primerne športne aktivnosti…”

POSTAJALIŠČE: JANA HUSA (LINIJA LPP 5), POD 
GOLOVCEM (LINIJA LPP 13).
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FILOZOFSKA 
FAKULTETA 
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

(01) 241 10 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Omejitve na smereh: Anglistika (eno-
predmetni – 76, dvopredmetni – 84,5), 
Japonologija (enopredmetni – 64,5, dvo-
predmetni –  83), Kulture vzhodne Azije 
– smer koreanistika (53), Pedagogika in 
andragogika (dvopredmetni – 64), Psi-
hologija (94), Rusistika (32) in Zgodovina 
(dvopredmetni – 54).

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Festival mednarodne študentske filmske 
in video produkcije Filofest, literarni 
natečaj Rdeča nit, študentski dnevi, 
Šoffka gre v gledališče, Filozofska 
filharmonija, Pevski zbor FF, Kako si?, 
Filozofski maraton itd.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
v širokem spektru dejavnosti na področju 
humanistike, družboslovja in kulture, dela 
v kulturnih ustanovah, v javnih in državnih 
službah ter v vladnih in nevladnih 
organizacijah, v muzejih, zavodih, arhivih, 
inštitutih, knjižnicah, ...

“Na Filozofski fakulteti je super študirati, ker 
je veliko različnih smeri študija, ki jih lahko 
med seboj z lahkoto kombiniraš, saj omogoča 
dvopredmetne programe. Torej lahko dve 
tebi ljubi smeri združiš in si tako pridobiš kar 
dvojni naziv (izobrazbo). Super je tudi, ker 
nudi veliko zunanjih izbirnih predmetov in 
tako poleg študija z lahkoto najdeš dejavnost, 
ki te veseli.”

POSTAJALIŠČE: AŠKERČEVA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1,1D, 6, 6B.
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MEDICINSKA 
FAKULTETA
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

(01) 543 77 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Medicina (91,2 točk), Dentalna medicina 
(88,9 točk). 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Dodatna izobraževanja, projekti, 
povezovanje z organizacijami v Društvu 
študentov medicine Slovenije, 
druženje in izobraževanje                                                                                                                                    
v društvu Obrazi MF.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Zdravnik, zobozdravnik (potrebno 
opraviti še dodatne posamezne 
specializacije, ki trajajo od 2 do 6 let).

“Odločitev za študij medicine ni samo 
odločitev, temveč zaveza. Študij na 
medicinski fakulteti definitivno terja veliko 
ur, presedenih za knjigami, prebedenih noči 
in odrekanj, vendar ti veliko več kot vzame, 
da. Da ti obširno znanje, ki ne obsega samo 
ved o delovanju človeškega telesa in boleznih, 
temveč tudi predkliničnih, naravoslovnih in 
laboratorijskih strok. Fakulteta tako ponuja 
veliko možnosti raziskovanja, pisanja člankov 
in udeleževanja kongresov, 
izjemno veliko je tudi možnosti za i
zmenjave in študij v tujini.”

POSTAJALIŠČE: KLINIČNI CENTER / BOLNICA 
(LINIJE LPP 2, 9, 11, 11B, 20, 25), HRVATSKI TRG 
(LINIJA LPP 5).
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PEDAGOŠKA 
FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

(01) 589 22 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Brezplačni treningi nogometa, odbojke, 
skupinskih vadb itd. Odmevni so tudi 
projekti Študentske organizacije PEF 
(piknik pedagogov, tržnica prostovoljnih 
del, sprejem brucev, dobrodelni 
predbožični sejem, Kulturni maraton, 
tematski dnevi s hrano), Olimpijada vseh 
pedagoških fakultet v Sloveniji. Urejen je 
tutorski sistem, ki dobro zastopa 
študente v primeru študijskih težav 
(Študentski svet PEF).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
V šolah, vrtcih, javnih zavodih za delo z 
otroki in mladino, mladinskih centrih, …

“Študij na Pedagoški fakulteti omogoča 
pridobitev številnih splošnih, akademskih in 
pedagoških strokovnih kompetenc. Veliko 
znanja pridobimo tudi med opravljanjem 
obvezne prakse, ki je eden izmed najlepših 
delov študija, saj se v praksi največ 
naučimo, hkrati pa vidimo, da je biti pedagog 
res sanjski poklic. Male zmagi na praksi in 
široki nasmeški otrok nas motivirajo v času 
študija.Ob študiju na Pedagoški fakulteti se 
tako zavedaš, da je poučevanje lahko 
najboljša služba na svetu.”

POSTAJALIŠČE: BARAGOVA (LINIJA LPP 18), 
KARDELJEVA PLOŠČAD (LINIJI LPP 13, 20), 
MERCATOR (LINIJE LPP 6, 8,11).

NARAVOSLOVNOTEHNIČNA 
FAKULTETA
Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

(01) 470 45 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev, sprejemni izpiti na smeri 
Oblikovanje tekstilij in oblačil.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
3KOT, Skok čez kožo.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Geolog, strokovnjak za razvoj in raziskave 
materialov, …

“Izbira študija na Naravoslovnotehniški 
fakulteti je obsežna. Poleg kvalitetnega 
študija imamo na fakulteti možnost 
sodelovati pri veliko projektih, se pridružiti 
organizaciji izobraževanj, zabav in drugih 
obštudijskih dejavnosti. Ves čas smo na 
fakulteti vključeni v različne projekte, zato 
pestrega dogajanja ne zmanjka.”

POSTAJALIŠČE: AŠKERČEVA.
AVTOBUSNE LINIJE LPP: 1,1D, 6, 6B.
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ŠOLSKI 
CENTER 
ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN
TELEKOMUNIKACIJE 

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
(01) 234 24 44

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Prednost pri vpisu imajo dijaki, ki so 
opravili maturo in se prvič vpisujejo. 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Izobraževanje za pridobitev certifikata 
1. stopnje Cisco (CCNA), izobraževanje s 
področja IoT (Internet of Things), 
izobraževanje s področja 
poslovanja in uporabe SAP ERP.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
področja IKT, kot so gradnja sistemov in 
nadzor nad prenosom podatkov (žične, 
brezžične in satelitske komunikacije), 
trženje in prodaja, e-trgovine, področje 
multimedijskih tehnologij... 

“ŠC PET ima odličen dvoletni program, ki 
omogoča pridobivanje znanja ne samo iz 
tehnične stroke, ampak pridobivanje tudi 
znanja mehkih veščin. Študij je več kot 
izobraževalna ustanova, s primeri iz 
vsakdanjega življenja in dobro prakso nas 
poskušajo vpeljati v domači in tuji 
gospodarski svet. Všeč mi je to, da je študij 
prilagojen v dobrobit študenta in omogoča 
opravljanje nekaterih predmetov s kolokviji. 
Šola nam tudi omogoča sodelovanje na raznih 
tečajih in akademijah, ki razširjajo naša 
obzorja. Študij telekomunikacije omogoča 
velik izbor nadaljevanja študija oziroma 
zaposlitve.”

POSTAJALIŠČE: TOPNIŠKA (LINIJI LPP 19B, 19I), 
STADION (LINIJE LPP 6, 8, 11), GASILSKA BRIGADA 
(LINIJI LPP 13, 20).
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PRAVNA 
FAKULTETA
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

(01) 420 31 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
72 točk.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Svetovna, regionalna in državna moot 
court tekmovanja, mednarodne izmen-
jave prek Erasmus+ ali sklenjenih bilat-
eralnih sporazumov, pravne ‘’klinike’’, 
mednarodni forumi, tečaji tujih jezikov, 
okrogle mize gostujočih predavateljev, 
pevski zbor, ekskurzije (npr. New York), 
športna tekmovanja UL.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Sodnik, tožilec, državni odvetnik, odvet-
nik, notar, pravnik v gospodarstvu ali javni 
upravi, zaposlitev na institucijah EU in 
drugih mednarodnih organizacijah.

“Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je 
najstarejša in najbolj ugledna pravna fakulte-
ta v Sloveniji. Zakaj študirati tu? Zanima te 
pravo. Zakaj ne kje drugje? Ker je kot takšna 
tudi v očeh zaposlovalcev in tako vsaj za en 
korak olajša vstop v trg dela.”

POSTAJALIŠČE: KREKOV TRG - LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE (LINIJA LPP 2), POLJANSKA / 
ZMAJSKI MOST (LINIJI LPP 13, 20) .



VETERINARSKA 
FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

(01) 477 91 00

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Omejitev 86,5 točk.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Izmenjave v okviru IVSA, ekskurzije v 
tujino (npr. konjeniški sejem Verona).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Veterinar.

“Študij na Veterinarski fakulteti je super zato, 
ker je študij na nivoju, predmeti zanimivi, 
praksa poučna in težavnost primerna poklicu, 
ki ga bomo po študiju opravljali in živeli. 
Dvakrat premisli preden prideš, a če si že 
odločen, ti ne bo žal.”

POSTAJALIŠČE: GERBIČEVA.
AVTOBUSNA LINIJA LPP: 1, 1D.

TEOLOŠKA 
FAKULTETA
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

(01) 434 58 18

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Brez omejitev.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Dan Teološke fakultete (športno 
družabni dan, kjer se srečamo vsi 
študentje in profesorji), ekskurzije, ...

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Duhovnik, terapevt, učitelj.

“Teološka fakulteta ne uči samo vere, ampak 
je fakulteta, ki pokriva mnogo različnih 
družbenih tematik. Je edina teološka 
ustanova v Sloveniji, njene korenine pa segajo 
že v srednji vek. 
Pridi, če te zanima teologija!”

POSTAJALIŠČE: KREKOV TRG - LUTKOVNO GLE-
DALIŠČE (LINIJA LPP 2), POLJANSKA / ZMAJSKI 
MOST (LINIJI LPP 13, 20) .
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VISOKA ŠOLA 
ZA RISANJE 
IN SLIKANJE
Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana

(01) 510 82 70

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Za sprejem je potrebno oddati portfolio 
(mapo s samostojnimi risarskimi in 
slikarskimi deli). 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Delavnice ilustracij in oblikovanja 
keramike, razstave za študente, 
ekskurzije v večja evropska mesta z ogledi 
razstav v galerijah in muzejih, redni ogledi 
Beneškega Bienala in drugih razstav, 
sodelovanja z zunanjimi sodelavci, 
omogočanje študentom, da razstavljajo 
svoja dela tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Samostojni podjetniki, samozaposleni kot 
slikarji, kiparji, multimedijski 
umetniki, grafiki, ilustratorji, učitelji 
oziroma mentorji, fotografi, … 
Pa tudi na področjih grafičnega 
oblikovanja, modnega oblikovanja, 
pedagoškega dela itd.

POSTAJALIŠČE: CESTA NA BROD.
AVTOBUSNA LINIJA LPP: 8.
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ZDRAVSTVENA 
FAKULTETA
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

(01) 300 11 11

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS 
(2019/2020) 
Babištvo (96,4 točk), Delovna terapija 
(84,5), Fizioterapija (94), Laboratorijska 
zobna protetika (60 točk), Ortotika in 
protetika (72,5 točk), Zdravstvena nega 
(86 točk), Radiološka tehnologija (92,5), 
Sanitarno inženirstvo (61). 
*program Laboratorijska Zobna protetika 
- potreben je opravljen sprejemni izpit

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Dejavnosti na področju kulture, športa, 
mednarodnega sodelovanja, 
izobraževanja, turizma, informiranja, 
druženja, okrogle mize, konference, izleti.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE
Babištvo, fizioterapija, zobna protetika, 
zdravstvena nega.

“Na Zdravstveni fakulteti se poleg kvalitetnih 
predavanj in odlično pripravljenih profesorjev 
poskrbi tudi za študente, saj je cilj fakultete 
ustvariti zdravstvene delavce, ki bodo v svoji 
stroki uspešno reševali probleme in širili svoje 
znanje, ter ga delili med mlajše generacije.”

POSTAJALIŠČE: AMBROŽEV TRG (LINIJE LPP 2, 5, 
13, 20),  ROŠKA (LINIJE LPP 2, 11, 11B, 13, 20) .
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