


Všečkaj Facebook stran Študentski kampus in prejmi BON, s 
katerim lahko preizkusiš, kako je jesti kot pravi študent - v 
slastni Kampus pizzeriji*

 Več informacij najdeš na: 
www.kampus.si 

 FB Študentski kampus

*Bon prejmeš na stojnicah v Študentskem kampusu. Vrednost bona je enaka 
višini študentske subvencije (2,63 EUR), doplačilo znaša 2,50 EUR.
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KORISTNE INFORMACIJE
V petek, 10. 2. 2017, od 8. do 18. ure in v soboto, 11. 2. 2017, bo od 8. do 13. ure deloval štu-
dentski telefon ŠOU v Ljubljani, 01/4380-253, kjer boste dobili informacije o:

• lokacijah fakultet
• avtobusih mestnega potniškega prometa
• urah predstavitvenih predavanj
• odgovore na vsa vaša vprašanja v zvezi s študi-
jem

Informacije o voznih redih mestnih in primestnih avtobusov je mogoče dobiti tudi s 
klicem na Info center Avtobusne postaje Ljubljana, na številko 1991.

Po Ljubljani vas bodo usmerjali naši 
informatorji, študentje 

ljubljanskih fakultet.

Našli jih boste na:
• glavni avtobusni postaji (ap-ljubljana.si)
• glavni železniški postaji
• postaji LPP Bavarski dvor
• postaji LPP Konzorcij/Pošta
• postaji LPP Aškerčeva
• postaji LPP Mercator

ŠTUDENTSKI TELEFON IN 
ŠOUINFO TOcKA:
01/4380-253

AVTOBUSI MESTNEGA  POTNIŠKEGA PROMETA   (LPP)
Vožnjo plačaš pri vozniku na avtobusu (ena vožnja stane 1,20 EUR), in sicer:
z enotno mestno kartico Urbana; Urbano lahko kupiš v potniškem centru LPP, Slovenska 
56, 1000 Ljubljana, Avtobusni postaji Ljubljana, v izbranih trgovskih centrih Mercatorja 
in Spara ter v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije in na bencinskih servisih Petrola. 
Prazna vrednostna kartica stane 2 evra, nanjo pa naložiš denar v višini do 50 EUR, od-
visno od števila načrtovanih voženj. Omogoča brezplačno prestopanje v roku 90 minut 
od plačila prve vožnje.
s plačilom preko mobilnega telefona; Na avtobusu pokličemo standardno številko za 
plačevanje z Moneto 1899, nato pa telefon približamo validatorju, ki se nahaja pri vozni-
ku. Ta način plačila ne omogoča brezplačnega prestopanja v roku 90 minut. Za plači-
lo prevoza lahko uporabiš tudi Mobilno Urbano, ki jo naložiš brezplačno s platforme 
Google Play. Več o tem pa si oglej na www.lpp.si.

P+R parkirišča:
• P+R Dolgi most
• P+R Center Stožice
• Garažna hiša P+R Chengdujska
• P+R Barjanka
• P+R Ježica

P+R (parkiraj in se pelji z LPP); P+R parkirišča so na 
obrobju mesta oz. na glavnih vpadnicah v mesto 
Ljubljana. Uporabnikom parkirišč je omogočeno 
dnevno parkiranje za 1,20 EUR , v ceno parkiranja 
pa je vključena tudi povratna vozovnica mestne-
ga potniškega prometa (LPP).

v

INFO
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bliža se dan, ko boste morali sprejeti eno najpomembnejših odločitev v vašem 
življenju. Z izbiro fakultete in smerjo študija boste namreč označili začetek 
vaše poklicne in karierne poti ter s tem korakom stopili na pot študentskega
življenja. Informativni dnevi veljajo za tisti prvi stik s fakulteto in so odlična 
priložnost, da kot bodoči študenti začutite vzdušje, ki vlada na fakulteti. Seve-
da so vam tam na voljo tudi profesorji in študenti. Ti vam bodo zaupali njihove 
lastne izkušnje, zato izkoristite priložnost in postavite vsa vprašanja, ki se vam po-
rajajo, da boste lažje sprejeli odločitev ter da vam bo ta kar najbolj pisana na kožo.

Na ŠOU v Ljubljani se zavedamo, da vstopate na pot polno novosti, in si prizadevamo, 
da vam pri tem kar se dapomagamo. S tem namenom smo za vas pripravili brošuro in 
zbrali na kup najpomembnejše informacije, ki vam bodo koristile tako v času informa-
tivnih dni kot tudi v prvih študijskih dneh. V brošuri vas čaka celoten seznam vseh 
fakultet s kratkimi opisi, lokacijami in avtobusi, ki vozijo do njih; telefonsko številko štu-
dentskega telefona, ki ga je v času informativnih dni za vas odprla naša Študentska 
svetovalnica, ter seznam lokacij, kjer vas bodo naši informatorji usmerjali po Ljubljani.

Ne bojte si upati in stremeti k najvišjim ciljem, saj je prav prehod iz srednješol-
skih klopi v študijske dni priložnost za pogumne ter velike korake. Na ŠOU v Lju-
bljani verjamemo, da boste izbrali pravo pot in da se ponovno srečamo okto-
bra, ko bomo skupaj zakorakali novemu študijskemu letu in novim izzivom naproti!

Drage dijakinje in dragi dijaki,

DOBRODOŠLI

Klemen Peran,
predsednik ŠOU v Ljubljani
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Študentska 
organizacija 

Univerze 
v Ljubljani

ŠOU

Kontakti:
www.sou-lj.si
www.facebook.com/souvljubljani (@ŠOU v 
Ljubljani)
01 43 80 200
info@sou-lj.si

Najdeš nas v Študentskem kampusu 
(Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana).

Zastopamo tvoje študentske pravice in 
interese ter skrbimo za kakovosten študij 
in pestro, raznoliko študentsko življenje.

ZA VAS SE ZAVZEMAMO:
• Resor za socialo in zdravstvo
• Resor za študijsko problematiko
• Resor za mednarodno sodelovanje
• Resor za obštudijske dejavnosti
• Resor za študentske organizacije vi-
sokošolskih zavodov (ŠOVZ)
• Resor za komuniciranje in razvoj

KDO JE DEL ŠOU DRUŽINE?
• Študentski kampus: študentski center v centru Ljubljane
 www.kampus.si
• Študentska menza: kakovostni, zdravi in poceni obroki za 
študente
 www.studentska-menza.si
• Zavod Kersnikova: najprodornejši promotor intermedijske 
umetnosti
www.kersnikova.org
• Radio Študent: najboljši študentski radio
 www.radiostudent.si
• ŠOU Šport: najcenejša rekreacija za študente
 www.sousport.si
• Študentska založba (Beletrina): najboljše knjige sploh
 www.studentskazalozba.si
• Zavod ŠOLT: najcenejši tečaji za študente
 www.zavod-solt.si
• Študentska svetovalnica – pametni vprašajo!

www.svetovalnica.com
• Fundacija Študentski tolar: pomoč za socialno ogrožene 
študente

IN ŠE …
• Dijaška skupnost 

Ljubljana: to in ono za 
dijake

 www.dsl-lj.si
• Študentska prehrana: 

njammm!
www.studentska-preh-

rana.si
• KISS: komunikacijsko-in-
formacijski servis ŠOU v 

Ljubljani
• Tribuna: list študentov 

ljubljanske univerze
 www.tribuna.si

• STIKS: društveno 
stičišče

ŠOU V LJUBLJANI
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KAM PO INFORMACIJE?

ŠOU V LJUBLJANI

VPIS? PREPIS? STA-
TUS ŠTUDENTA? 
ŠTUDIJSKI PRO-
GRAMI?

Študij
ŠTIPENDIJE? PREŽIV-
NINE? POKOJNINE? 
ŠTUDENTSKI SERVIS? 
DENARNE POMOČI?

ŠPANIJA? 
FRANCIJA?
ITALIJA? VELIKA 
BRITANIJA? ZDA?

ŠTUDENTSKI DOM? 
BIVANJE PRI ZASEBNIKU 
S SUBVENCIJO? VLOGE? 
ROKI? POGODBE? ENOP-
OSTELJNA SOBA? GAR-
SONJERA? CIMRI?

BIVANJEDENAR

ŠTUDIJ V 
TUJINI

Študentska svetovalnica ti nudi brezplačno 
pravno in socialno svetovanje. Pod njeno streho 
deluje tudi m2, brezplačna posredovalnica sob 
ŠOU v Ljubljani (www.mkvadrat.si).

Kontakt:
info@svetovalnica.com
Študentska svetovalnica, Kersnikova 4 
(1. nadstropje)
01/438 02 53 
pon, tor, čet, pet: 10.00 - 15.00, sre: 12.00 – 17.00

ŠTUDENTSKI BONI - KJE? 
KDAJ? KOLIKO? 
ZA KOLIKO?

Študentska 
prehrana

Točka subvencionirane študentske preh-
rane:
Študentski kampus, Pivovarniška 6
Odpiralni čas: pon.–čet. od 8.00 do 17.00, 
pet. od 8.00 do 14.00
Več na: www.studentska-prehrana.si

Pohvale in 
pritožbe
POLŽ V SOLATI? MUHA V 
JUHI? SLABO POMITI KRO-
ŽNIKI? SITEN NATAKAR?
Komisija za prehrano
prehrana@sou-lj.si
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ŠOU V LJUBLJANI

KULTURA? ŠPORT? 
ZALOŽNIŠTVO? 
KONCERTI?
POTOVANJA? 
CIVILNO-DRUŽBENA
INICIATIVA?

Prosti cas

DENARNA POMOČ? 
MATERIALNA PO-
MOČ?
STISKA?

POMOC
Fundacija Študentski tolar, Ustano-
va ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška 6
www.studentski-tolar.si , info@
studentski-tolar.si
01/ 43 80 219 (pon. od 10.00 do 14.00, 
tor. od 13.00 do 17.00, sre. od 14.00 
do 18.00, čet. od 10.00 do 14.00)

STUDENT CARD? 
COUPONS?
ACCOMODATION? MAP? 
PARTIES? EXCURSIONS?

International 
office

Recepcija za tuje študente / Recep-
tion for foreign students:
Pivovarniška 6
reception@sou-lj.si
01/ 43 80 285

Postani tudi ti del ŠOU v Ljubljani: 
IMAŠ DOBRO IDEJO, KI BI JO ŽELEL 
URESNIČITI? ŽELIŠ
SODELOVATI Z NAMI?
Preveri naše projekte, dogodke in 
storitve na www.sou-lj.si, nam piši 
na info@sou-lj.si ali poišči ŠOU v
Ljubljani (ŠOVZ) na svojem vi-
sokošolskem zavodu!
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ŠOU V LJUBLJANI

KAM PO NASVET IN 
INFORMACIJE, KO 
POSTANEŠ ŠTUDENT V 
LJUBLJANI?
Kot študent/ka Univerze v Ljubljani boš postal/a tudi član/ica Študentske organizacije 
Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). To je avtonomna organizacija, ki zastopa interese 
in pravice študentov ter se zavzema za njihovo uresničitev, hkrati pa z organizacijo 
številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov in prireditev skrbi za 
raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja. V študentskem jeziku to pomeni, da 
bomo skupaj reševali tvoje težave, a se skupaj tudi zabavali. Obišči nas na www.sou-lj.si, 
na Facebook strani ŠOU v Ljubljani, na našem Twitter profilu in v Študentskem kampusu 
na Pivovarniški 6!
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AKADEMIJA ZA GLASBO

je edina visokošolska glasbena ustanova 
v Sloveniji. Kot ena izmed treh umetniških 
akademij je članica Univerze v Ljubljani. Na 
tej ustanovi se je poklicno izšolala večina 
slovenskih glasbenikov ― instrumentalis-
tov, dirigentov, skladateljev in glasbenih 
pedagogov. Nudi izredno pester izbor 
smeri študija, v sklopu ustanove pa de-
luje več odličnih orkestrov in komornih 
skupin ter pevski zbor. Ne mine teden, da 
se študentje ne bi predstavili na koncer-
tih v Ljubljani in drugod ― celo na tujem.

Stari trg 34
1000 Ljubljana

www.ag.uni-lj.si

LOKACIJA: Stari trg 34
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 3 Rudnik, 3B

Škofljica, 11 Zalog, 27 Rudnik NS
VSTOP: Bavarski dvor (2, 11, 27)

Konzorcij (2, 3, 3B, 11, 27)
Kolodvor (2, 27)

IZSTOP: Gornji trg

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠCE, RADIO, 
FILM IN TELEVIZIJO

opravlja izobraževalno, umetniško in 
raziskovalno delo na področju gledal-
išča, radia, filma in televizije ter je ed-
ini visokošolski javni zavod v Sloveniji, 
ki izvaja na dodiplomski in podiplomski 
stopnji javno veljavne študijske pro-
grame za pridobitev ustrezne izobraz-
be na področju gledališča, radia, filma 
in televizije. AGRFT se nahaja v strogem 
centru mesta Ljubljana in je zato zelo 
lahko dostopna z neposrednimi avto-
busnimi linijami iz vseh strani Ljubljane.

LOKACIJA A: Nazorjeva 3
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 6 Dolgi most,
9 Trnovo, 11 Zalog, 19B Jezero, 19I Iška 

vas, 20 Fužine, 27 Rudnik NS
VSTOP: Bavarski dvor (2, 6, 9, 11, 19B, 19I, 

20, 27)
Kolodvor (2, 9, 27)

IZSTOP: Ajdovščina ali Konzorcij
LOKACIJA B: Trubarjeva 3

AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 6 Dolgi most, 9 
Trnovo, 11 Zalog, 14 Vrhovci , 18
Kolodvor, 19 Jezero/Iška vas, 

27 Letališka
VSTOP: Bavarski dvor (2, 6, 9, 11, 14, 18, 

19, 27)
IZSTOP: Ajdovščina

Nazorjeva 3
1000 Ljubljana

www.agrft.uni-lj.si

FAKULTETE
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AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN 
OBLIKOVANJE

se posveča učenju postopkov umetniške-
ga ustvarjanja in oblikovanja ter teoret-
skim znanjem, ki omogočajo kreativnost. S 
tem, ko oblikuje mlade slikarje, kiparje, ob-
likovalce in restavratorje, aktivno soobliku-
je utrip umetnostnega in širšega kulturne-
ga življenja na Slovenskem. Študentje že v 
času študija aktivno sodelujejo pri ustvar-
janju umetnostnega in širšega kulturnega 
življenja ter si s tem nabirajo izkušnje, ki 
jih bodo kasneje uporabili pri svojem delu.

Erjavčeva 23
1000 Ljubljana

www.aluo.uni-lj.si

LOKACIJA A: Oddelek za slikarstvo, 
Oddelek za kiparstvo – Erjavčeva 23

AVTOBUS: 14 Vrhovci, 14B Bokalce

VSTOP: Bavarski dvor, Ajdovščina, 
Konzorcij

IZSTOP: Cankarjev dom
LOKACIJA B: Oddelek za restavra-

torstvo –Svetčeva 1
AVTOBUS: 18 Center Stožice, 18L Lito-

strojska
VSTOP: Bavarski dvor, Ajdovščina, 

Konzorcij
Izstop: Svetčeva

LOKACIJA C: Oddelek za industrijsko 
in unikatno oblikovanje, Oddelek za 
oblikovanje vizualnih komunikacij – 

Dolenjska 83
AVTOBUS: 3 Rudnik, 3B Škofljica
VSTOP: Ajdovščina, Konzorcij

IZSTOP: Akademija

EKONOMSKA FAKULTETA

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
zagotavlja mednarodno priznano kakov-
ost študija, povezanost z gospodarstvom 
in številne mednarodne izmenjave ter uv-
aja nove, sodobne oblike študija z gosti iz 
prakse. Na fakulteti deluje tudi Center za 
svetovanje in razvoj študentov. Študent/
ka v treh letih pridobi diplomo prve sto-
pnje, ki je lahko visokošolska strokovna 
na programu Visoka poslovna šola ali

FAKULTETE

univerzitetna na programu Univerzitetna 
poslovna in ekonomska šola. Po zaključe-
nem triletnem dodiplomskem programu 
se lahko študent/ka neposredno, brez 
pogojev, vpiše na enega izmed petnajstih 
dvoletnih drugostopenjskih programov.

Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
www.ef.uni-lj.si
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VSTOP: Bavarski dvor (6, 8, 11, 13, 20),
Razstavišče (6, 8, 11, 13, 20), Pošta (6, 11)
IZSTOP: Mercator (6, 8, 11), Kardeljeva 

ploščad (13, 20)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete 
je univerzitetno, visokošolsko strokovno 
in podiplomsko Izobraževanje, znanstve-
noraziskovalno, strokovno in svetovalno 
delo na področju ved o živi naravi (bi-
ologija, mikrobiologija), urejanju kulturne 
krajine (krajinska arhitektura) ter kmetijst-
va, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo in 
obnovljivi gozdni viri, kmetijstvo-zootehni-
ka, kmetijstvo-agronomija) in z njimi pov-
ezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, 
živilstvo in prehrana, biotehnologija). Tako 
izvaja dodiplomske univerzitetne in vi-
sokošolske strokovne študijske programe, 
ki trajajo tri leta. Po končani prvi stopnji 
lahko študentje nadaljujejo na 2. stopnji, 
kjer imajo kar pestro ponudbo podiplom-
skega oziroma magistrskega študija.

Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
www.bf.uni-lj.si

LOKACIJA A: oddelek Agronomija, 
študij Biotehnologija, oddelek Krajinska 
arhitektura, oddelek Živilstvo in študij
Mikrobiologija - Jamnikarjeva ulica 101

AVTOBUS: 14 Vrhovci, 14B Bokalce
VSTOP: Bavarski dvor, Konzorcij

IZSTOP: Jamnikarjeva
LOKACIJA B: oddelek Gozdarstvo - 

Večna pot 83
oddelek Lesarstvo - Rožna dolina, 

Cesta VII/34
AVTOBUS: 14 Vrhovci, 14B Bokalci, 18 

Center Stožice, 18L Litostrojska
VSTOP: Bavarski dvor, Konzorcij

IZSTOP: Rožna dolina ali Cesta XV (14, 
14B) , Večna pot (18, 18L)

LOKACIJA C: oddelek Biologija - Večna 
pot 111 (ZOO)

AVTOBUS: 18 Center Stožice, 18L Lito-
strojska

VSTOP: Bavarski dvor, Konzorcij
Izstop: Živalski vrt

LOKACIJA D: oddelek Zootehnika - 
Rodica, Groblje
3, 1230 Domžale

VLAK: Ljubljana - Kamnik
VSTOP: Rodica

FAKULTETE

LOKACIJA: Kardeljeva ploščad 17
AVTOBUS: 6 Črnuče, 8 Brnčičeva, 11
Ježica, 13 Center Stožice, 20 Nove 

Jarše
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FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Ljubljanska fakulteta za arhitekturo velja 
po splošnem prepričanju za eno boljših 
srednjeevropskih arhitekturnih šol. Njen 
kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni 
študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidl-
jive rezultate tako doma kot v tujini, prav 
tako kvaliteten je pedagoški kader, ki 
učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov 
arhitekturnega ustvarjanja. Fakulteta za 
arhitekturo ima dve smeri: Arhitektura in 
Urbanizem, pri čemer je Arhitektura enotni 
petletni magistrski študij, smer Urbanizem 
pa je organizirana po bolonjski shemi 3+2.

Zoisova 12
1000 Ljubljana
www.fa.uni-lj.si

LOKACIJA: Zoisova 12
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 3 Rudnik, 11 

Zalog, 27 Rudnik NS
VSTOP: Bavarski dvor (2, 11, 27),

Kolodvor (2, 27), Konzorcij (2, 3, 11, 27),
IZSTOP: Križanke

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

je osrednja in največja slovenska in-
terdisciplinarna izobraževalna znan-
stvenoraziskovalna ustanova na po-
dročju družboslovja ter sodi med večje 
v Evropi. Z mednarodno pedagoško 
in raziskovalno odličnostjo že 55 let 
sooblikuje svobodomiselne, kritične, 
ustvarjalne, komunikativne in pod-
jetne mlade izobražence, ki s svojim
delovanjem pomembno prispevajo k 
napredku slovenske družbe. Na 1. sto-
pnji lahko izbirate med dvanajstimi 
interdisciplinarnimi 4-letnimi univer-
zitetnimi študijskimi programi ter enim 
3-letnim visokošolskim strokovnim pro-
gramom (Družboslovna informatika).

Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.fdv.uni-lj.si

LOKACIJA: Kardeljeva ploščad 5
AVTOBUS: 6 Črnuče, 8 Brnčičeva, 11

Ježica, 20 Nove Stožice
VSTOP: Bavarski dvor (6, 8, 11, 20),

Razstavišče (6, 8, 11, 20), Pošta (6, 11)
IZSTOP: Mercator (6, 8, 11),
Kardeljeva ploščad (20)

FAKULTETE
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

sledi trendom sodobnega razvoja na 
vseh področjih. Interdisciplinarno se pov-
ezuje z drugimi vedami, kot so energetika, 
biologija in medicina, pri čemer študentu 
daje možnost kreativnosti. V študijskem 
letu 2017/18 lahko na dodiplomskem štud-
iju izbirate med naslednjimi programi: 
univerzitetni triletni prvostopenjski študi-
jski program Elektrotehnike (ki se lah-
ko nadaljuje z dvoletnim drugostopen-
jskim programom po bolonjski shemi) 
visokošolski prvostopenjski strokovni 
študijski program Aplikativna elek 
trotehnika in univerzitetni triletni prvost-
openjski študijski program Multimedija.

Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana
www.fe.uni-lj.si

LOKACIJA: Tržaška cesta 25
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B 

Notranje Gorice, 1D Dolgi most
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B),

Konzorcij (1, 6, 6B), Gosposvetska (1D)
IZSTOP: Hajdrihova

FAKULTETA ZA FARMACIJO

je edina visokošolska organizacija v 
Sloveniji, ki izvaja 3-letni univerzitetni študi-
jski program Laboratorijska biomedicina 
in Kozmetologija ter 5-letni enoviti magis-
trski študij Farmacija. Predmeti so široke-
ga spektra, saj v začetku študija združuje-
jo medicino, matematiko, fiziko, biologijo in 
seveda kemijo. Veliko je tudi praktičnega 
dela v obliki laboratorijskih vaj, kjer vse 
kemijske enačbe končno dobijo svoj pomen.

Aškerčeva 7
1000 Ljubljana

www.ffa.uni-lj.si

LOKACIJA: Aškerčeva 7,
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B

Notranje Gorice
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), Konzorcij

(1, 6, 6B),
IZSTOP: Aškerčeva

FAKULTETE
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN 
GEODEZIJO 

Zemlja, prostor, voda, zrak, naravni in 
umetni materiali ter proizvodi so skup-
na podlaga vsem študijskim programom 
na fakulteti. Študentje lahko v študijskem 
letu 2017/18 na 1. stopnji izbirajo med dve-
ma 3-letnima visokošolskima strokovnima 
študijskima programoma: Operativno 
gradbeništvo in Tehnično upravljanje 
nepremičnin, ter med tremi 3-letnimi uni-
verzitetnimi študijskimi programi: Grad-
beništvo, Geodezija in geoinformatika 
ter Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Jamova 2 
1000 Ljubljana 

www.fgg.uni-lj.si  

LOKACIJA A:  Sedež fakultete -Jamova 2  
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B 

Notranje Gorice, 51 (Polhov Gradec)
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), Ajdovščina 

(1, 6, 6B, 51), Konzorcij (1, 6, 6B) 
IZSTOP: Tobačna

LOKACIJA B:  Oddelek za okoljsko grad-
beništvo- Hajdrihova ulica 28

AVTOBUS: 1 Mestni Log 
VSTOP: Ajdovščina, Konzorcij 

IZSTOP: Jadranska, Gerbičeva

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO

Modernega življenja si brez sodobne kem-
ije ni mogoče zamisliti. Kemija predstavlja 
osnovo za marsikatero drugo vedo, kot 
na primer moderno biologijo, farmacijo ali 
medicino. Brez kemijskega inženirstva pa 
ne bi bilo racionalne proizvodnje neštetih 
izdelkov, ki se nam zdijo samoumevni. Na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
se tako na 1. stopnji izvaja 3-letni visokošol-
ski študijski program Kemijska tehnologija 
(kot redni ali izredni študij) ter naslednji 
3-letni univerzitetni študijski programi: 
Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo 
in Tehniška varnost (vsi kot redni študij).

Večna pot 113
1000 Ljubljana

www.fkkt.uni-lj.si

LOKACIJA: Večna pot 113
AVTOBUS: 18 Center Stožice, 18L Lito-
strojska in 14, 14B Vrhovci/Bokalce

VSTOP: Bavarski dvor (14, 14B), Konzor-
cij (18, 18L)

IZSTOP: Živalski vrt ZOO (18, 18L), Jam-
nikarjeva (14, 14B)

FAKULTETE
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FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Za študij potrebuješ veliko željo po 
študiju matematike in fizike ter veliko 
mero vztrajnosti, volje in veselja do 
matematike ali fizike. Na smeri Fizika se 
maturanti lahko vpišete na 3-letni vi-
sokošolski strokovni  program Fizikalna 
merilna tehnika ali na 3-letni univerzitet-
ni študijski program Fizika. Na smeri 
Matematika se lahko vpišete na 3-letni 
univerzitetni študijski program Matem-
atika ter Finančna matematika ali na vi-
sokošolski strokovni študijski program 
Praktična matematika. Na smeri Matem-
atika pa se izvaja tudi 5-letni enoviti 
magistrski študij Pedagoška matematika.

FAKULTETE

Jadranska 19
1000 Ljubljana

www.fmf.uni-lj.si

LOKACIJA A: Oddelek za fiziko: 
Jadranska 19 

LOKACIJA B: Oddelek za matematiko: 
Jadranska 21

LOKACIJA C: Jadranska 26
AVTOBUS: 1 Mestni Log 

VSTOP: Konzorcij 
IZSTOP: Jadranska

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

je integrirani del Univerze v Ljubljani in 
je visokošolski zavod, ki opravlja znan-
stveno-raziskovalno in izobraževalno 
dejavnost pretežno s področja pomorst-
va in prometa. Fakulteta ima danes 
vseslovenski in tudi širši pomen pri izo-
braževanju kadrov s področja pomorst-
va in prometa  na vseh treh stopnjah 
univerzitetnega študija. Na 1. stopnji lahko 
bodoči študenti izbirate med 3- letnimi vi-
sokošolskimi strokovnimi programi: Navti-
ka, Ladijsko strojništvo ali Prometna teh-
nologija in transportna logistika ter med 
3-letnim univerzitetnim študijskim pro-
gramom Tehnologija prometa in logistika. 

Pot pomorščakov 4, 
6320 Portorož - Portorose 

www.fpp.uni-lj.si

LOKACIJA: Pot pomorščakov 4
VLAK: Ljubljana - Koper

AVTOBUS: Koper – Portorož in večkrat 
dnevno Ljubljana-Portorož

IZSTOP: pri bencinski črpalki na 
koncu skladišč

magistrska študijska programa 2. stopn-
je sta Pomorstvo in Promet. Podiplomski 
doktorski študijski program tretje sto-
pnje Pomorstvo in Promet traja tri leta. 
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FAKULTETA ZA RAcUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKO

Večna pot 113
1000 Ljubljana
www.fri.uni-lj.si

LOKACIJA: Večna pot 113
AVTOBUS: 18 Center Stožice in 14 ali 14B 

Vrhovci/Bokalce
VSTOP: Bavarski dvor (14, 14B), Konzor-

cij (18) 
IZSTOP: Živalski vrt ZOO (18), Jam-

nikarjeva (14, 14B)

sledi trendom sodobnega razvoja na 
vseh računalniških področjih. Ponuja 
znanja in možnost kreativnosti na znan-
stvenem področju ter tako razvija kak-
ovostne kadre različnih profilov. Na 
fakulteti za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani lahko v študijskem 
letu 2017/2018 na 1. stopnji izbirate med 
naslednjimi študijskimi programi: univer-
zitetni in visokošolski strokovni program 
Računalništvo in informatika ter tremi 
interdisciplinarnimi univerzitetnimi študi-
jskimi programi (v sodelovanju z drugimi 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Osnovni nalogi FSD sta izobraževanje in 
raziskovanje na področju socialnega dela:

•v okviru dodiplomskega in podiplomske-
ga študija izobražuje ter dodatno uspos-
ablja kadre, ki izvajajo strokovne naloge in 
storitve na področju socialnega varstva;

•kot raziskovalna visokošolska ustano-
va skrbi za razvoj stroke oz. vede o 
socialnem delu in izvaja temeljne, ap-
likativne in razvojne raziskave na po-
dročjih socialnega dela, socialnega 
varstva in širše socialne politike ter  

Topniška 31
1000 Ljubljana

www.fsd.uni-lj.si

LOKACIJA: Topniška ulica 31
AVTOBUS: 13 Center Stožice, 20 Nove 

Jarše, 
VSTOP: Bavarski dvor

IZSTOP: Gasilska brigada (13, 20), 

prenaša raziskovalne dosežke v prakso.
Bodoči  študenti se na 1. stopn-
ji lahko vpišete v 4-letni univer-
zitetni program Socialno delo.

FAKULTETE

fakultetami): Računalništvo in informati-
ka, Upravna informatika ter Multimedija. 
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Stroji in mehanske naprave so sestavni del 
našega sveta in življenja. Pripomočki sodo-
bnega človeka, ki mu omogočajo kakov-
ostnejše bivanje in delo, so čedalje pamet-
nejši. Vse te stroje, orodja in druge izdelke 
načrtujejo in izdelujejo tudi strojni inženir-
ji. Njihovanajvečja odlika je natančnost,  
najpomembnejša odlika pa ustvarjalnost. 
Na Fakulteti za strojništvo se izvajata dva pr-
vostopenjska triletna študijska programa:
-Univerzitetni študijski program 1. stopnje 

STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni 
program

-Visokošolski strokovni študijski program

FAKULTETE

Aškerčeva 6 
1000 Ljubljana 
www.fs.uni-lj.si

LOKACIJA: Aškerčeva 6
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B 

Notranje Gorice 
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), Konzorcij 

(1, 6, 6B)
IZSTOP: Aškerčeva

1. stopnje STROJNIŠTVO – Projektno 
aplikativni program

Pridružite se in postanite strokovn-
jaki, ki bodo ustvarjali rešitve!

FAKULTETA ZA ŠPORT

integralno razvija izobraževalno de-
javnost (visoko strokovno, univerzitetno 
in drugo izobraževanje), znanstveno-ra-
ziskovalno dejavnost, umetniško de-
javnost in strokovno svetovalno de-
javnost. Fakulteta za šport razvija svojo 
študijsko dejavnost na študijskem po-
dročju izobraževanja učiteljev športne 
vzgoje in področju storitvene dejavnosti. 
Na 1. stopnji lahko izbirate med nasled-
njimi 3-letnimi univerzitetnimi dodiplom-
skimi študijskimi programi: Športna vzgo-
ja, Kineziologija ali Športno treniranje.

Gortanova 22
1000 Ljubljana 

www.fsp.uni-lj.si

LOKACIJA: Gortanova 22, Kodeljevo 
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 5 Štepanjsko 
naselje, 9 Štepanjsko naselje, 11 Zalog, 

13 Sostro, 20 Fužine, 25 Zadobrova 
VSTOP: Kolizej (5, 13), 

Kolodvor (2, 9, 25),  Bavarski dvor (11, 20) 
IZSTOP: Jana Husa (5), 

Pod Golovcem (13), 
Bolnica (2, 9, 11, 20, 25)
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FAKULTETA ZA UPRAVO

študijski program Management v upravi 
2. stopnja (v sodelovanju s Fakulteto za 
organizacijske vede v Beogradu, Srbija).

Gosarjeva ulica 5 
1000 Ljubljana 
www.fu.uni-lj.si

LOKACIJA: Gosarjeva ulica 5 
AVTOBUS: 6 Črnuče, 8 Brnčičeva, 11 Ježi-

ca, 13 Center Stožice, 20 Nove Jarše 
VSTOP: Bavarski dvor in Razstavišče 

(6, 8, 11, 20), 
Pošta (6, 6B, 11, 20) 

IZSTOP: Mercator (6, 8, 11), 
Kardeljeva ploščad (13, 20)

Fakulteta za upravo je interdisciplin-
aren vir znanja za upravo, za kar skr-
bi z raziskovanjem, povezovanjem z 
domačo in mednarodno prakso ter 
s prenašanjem znanj v izobraževan-
je, svetovanje in usposabljanje.
Na I. stopnji se izvajajo 3-letni študijski 
programi: - visokošolski študijski pro-
gram Uprava, -univerzitetni študijski 
program Upravljanje javnega sektor-
ja (kot redni ali izredni študij na sedežu 
fakultete v Ljubljani) in - interdisciplinarni 
univerzitetni študijski program Uprav-
na informatika (v sodelovanju s Fakulte-
to za računalništvo in informatiko).Na II. 
stopnji pa se izvajata dva 2-letna pro-
grama: magistrski študijski program 
Uprava 2. stopnja ter skupni magistrski

FILOZOFSKA FAKULTETA

je največja humanistična institucija na 
Slovenskem. Z motom »Na temeljih znan-
ja” goji raziskovalno dejavnost na enain-
dvajsetih oddelkih in tako ponuja pester 
nabor študijskih programov. Je ena od 
soustanoviteljic in začetnic Univerze v Lju-
bljani in tako kot fakulteta s tradicijo nudi 
kakovosten pedagoško- znanstveno-ra-
ziskovalni kader. Njen duh, še iz časa, ko

Aškerčeva 2 
1000 Ljubljana 
www.ff.uni-lj.si

FAKULTETE

so se študenti borili za svoje znanje, spod-
buja študente h kritičnemu razmišljanju in 
tako goji zdravo študentsko kulturo, ki naj 
predstavlja gibalo napredka naše družbe.



21

LOKACIJA B: oddelek Arheologija, 
Etnologija, Kulturna antropologija 

Zavetiška 5
AVTOBUS: 6 Dolgi most, 6B Notranje 

Gorice 
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), 

Konzorcij (6, 6B) 
IZSTOP: Glince

MEDICINSKA FAKULTETA

Na fakulteti se izvajata enovita magis-
trska študijska programa Medicina in 
Dentalna medicina ter Interdisciplinarni
doktorski študijski program Biomedicina. 
Diplomanti pridobijo naziv doktor medicine 
in doktor dentalne medicine. Po zaključku 
študija jih čaka še pripravniška doba, ki 
se konča s strokovnim izpitom, nato pa   
čaka diplomante medicine še sekundar-
iat ter možnost specializacije v določeni 
medicinski stroki. Sicer pa ima diplomant 
tudi takšno stopnjo izobrazbe, da se lahko 
vpiše na katerikoli podiplomski študij po-
leg tega, ki ga izvaja Medicinska fakulteta.

FAKULTETE

LOKACIJA A: Sedež, Aškerčeva 2 
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 

6B Notranje Gorice, 9 Trnovo, 19B Jeze-
ro, 19I Iška vas 

VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B, 9, 19B, 19I), 
Kolodvor (9, 19), 

Konzorcij (1, 6, 6B, 9, 19) 
IZSTOP: Aškerčeva (1, 6) in 

Mirje (9, 19B, 19I) 

Vrazov trg 2 
1000 Ljubljana 

www.mf.uni-lj.si

LOKACIJA: Vrazov trg 2 
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 5 Štepanjsko 
naselje, 9 Štepanjsko naselje, 11 Zalog, 

20 Fužine, 25 Zadobrova 
VSTOP: Kolodvor (2, 9, 25), 

Kolizej (5), 
Bavarski dvor (2, 11, 20), 

Konzorcij (2, 11,20) 
IZSTOP: Klinični center (2, 9, 11, 20, 25) 

Hrvatski trg (5)
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NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

je fakulteta, ki v desetih programih prve 
stopnje ponuja raznovrstna znanja s po-
dročja naravoslovja, tehnike in umetnos-
ti. Na področju naravoslovja in tehnike 
pri nas izvajamo univerzitetne študijske 
programe Geologije, Geotehnologije in 
okolja, Inženirstva materialov ter Načr-
tovanja tekstilij in oblačil. Izvajamo tudi 
visokošolske programe Geotehnologije 
in rudarstva, Metalurških tehnologij ter 
Tekstilnega in oblačilnega inženirstva. 
S področja umetnosti  izvajamo univerzitet-
ni program Oblikovanja tekstilij in oblačil. 
Med tehniko in umetnost pa se uvrščata 
univerzitetni program Grafičnih in interak-
tivnih komunikacij ter visokošolski program 
Grafične in medijske tehnike. Fakulteta 
ima razvito dobro sodelovanje na znan-
stveno-raziskovalnem in pedagoškem 
področju z univerzami in inštituti po svetu. 

Aškerčeva c. 12
1000 Ljubljana

http://www.ntf.uni-lj.si/

LOKACIJA A: oddelek Geologija, 
Geotehnologija in rudarstvo, Materiali 

in metalurgija: 
Aškerčeva 12 

AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B 
Notranje Gorice 

VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), Konzorcij 
(1, 6, 6B) 

IZSTOP: Aškerčeva 

LOKACIJA B: oddelek Tekstilstvo, 
grafiko in oblikovanje: 

Snežniška ulica 5 
AVTOBUS: 1 Mestni Log, 6 Dolgi most, 6B 

Notranje Gorice 
VSTOP: Bavarski dvor (6, 6B), Konzorcij 

(1, 6, 6B) 
IZSTOP: Aškerčeva 

FAKULTETE

VETERINARSKA FAKULTETA

Glavna dejavnost Veterinarske fakultete 
je organizacija in izvajanje programov 
za pridobivanje univerzitetne izobraz-
be v veterinarstvu, znanstveno-ra-
ziskovalnega in razvojnega dela na 
področju veterinarstva, programov  po-
diplomskega izobraževanja magisterija in 
doktorata znanosti, študijskih programov 

za izpopolnjevanje in drugih neformalnih  
podiplomskih programov s področja vet-
erinarstva. Hkrati pa fakulteta izvaja tudi 
vrhunsko diagnostično dejavnost Nacion-
alnega veterinarskega inštituta. Fakulteta 
izvaja en enoviti magistrski študijski pro-
gram, in sicer Veterinarstvo, ki traja 6 let.



25

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Študentje lahko na Pedagoški fakulteti 
v okviru dodiplomskega študija izbira-
jo med različnimi študijskimi programi. 
Na I. stopnji se tako izvajajo nasledn-
ji 4-letni dodiplomski študijski progra-
mi: Razredni pouk, Socialna pedagogika, 
Dvopredmetni učitelj, Likovna peda-
gogika, Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika, Logopedija in surdopeda-
gogika. Visokošolski strokovni študijski 
program Predšolska vzgoja pa traja 3-leta.

Kardeljeva ploščad 16 
1000 Ljubljana 

www.pef.uni-lj.si

LOKACIJA: Kardeljeva ploščad 16 
AVTOBUS: 6 Črnuče, 8 Brnčičeva, 11 Ježi-

ca, 13 Center Stožice, 20 Nove Jarše 
VSTOP: Bavarski dvor in Razstavišče 

(6, 8, 11, 13, 20), 
Pošta (6, 11) 

IZSTOP: Kardeljeva ploščad (13, 20), 
Mercator (6, 8, 11)

PRAVNA FAKULTETA

Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je 
organiziran v skladu z načeli bolonjske 
reforme. Prvostopenjski študij traja šti-
ri leta. Študijski program obsega 240 
ECTS. Študent, ki opravi vse obveznos-
ti, predpisane s študijskim programom, 
pridobi strokovni naslov diplomira-
ni pravnik (UN) oziroma diplomirana 
pravnica (UN). Redni in izredni študij se 
izvajata po enakem študijskem progra-
mu. Izpiti so pisni, ustni ali pisni in ustni. 

Poljanski nasip 2 
1000 Ljubljana 
www.pf.uni-lj.si

LOKACIJA: Poljanski nasip 2 
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 13 Sostro, 20 

Fužine 
VSTOP: Bavarski dvor (2, 20), 

Kolizej (13), 
Kolodvor (2), 

Konzorcij (2, 20) 
IZSTOP: Zmajski most (13), 

Krekov trg (2, 20)

FAKULTETE

LOKACIJA: Gerbičeva ulica 60 
AVTOBUS: 1 Mestni Log 

VSTOP: Ajdovščina, Konzorcij 
Izstop: Krimska

Gerbičeva 60 
1000 Ljubljana 
www.vf.uni-lj.si
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Na teološki fakulteti boste spoznali 
zgodovino človeške misli in se seznanili z 
najpomembnejšimi filozofskimi vprašanj 
včeraj in danes: kaj je Sveto pismo in kaj 
nam ima povedati danes; najpomembne-
jše religije sveta od Kitajske in Japonske 
na Vzhodu, Indije, stare Perzije in Egipta 
pa do najnovejših religioznih iskanj na Za-
hodu; kaj je bistvo krščanskega verovanja, 
ki je skupno katoličanom, pravoslavcem in 
evangeličanom, pa tudi kje so razlike med 
njimi; etiko in moralo; naravo, delovan-
je in notranjo ureditev katoliške Cerkve; 
zgodovino krščanskih Cerkva v svetu in 
v Sloveniji; kako nastopati, kako podajati 
religijska prepričanja (kateheza) in kako 
dejavno oblikovati bogoslužje; kako mo-
liti, meditirati in se poglabljati v temeljne 
življenjske in verske resnice.Nudijo pa 
tudi  drugostopenjski program Zakonski 
in družinski študiji, ki seznanja z različnimi 
temami s področja družine, ki jo predstavi 
kot sistem odnosov. Posebna pozornost

Poljanska c. 4 
1000 Ljubljana 

www.teof.uni-lj.si

LOKACIJA: Poljanska cesta 4
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 13 Sostro, 20 

Fužine 
VSTOP: Bavarski dvor (2, 20), 

Kolizej (13), 
Kolodvor (2), 

Konzorcij (2, 20) 
IZSTOP: Zmajski most (13), 

Krekov trg (2, 20)

velja vlogam, komunikaciji, reševanju 
konfliktov, pogajanju in zaznavam od-
nosov posameznikov znotraj družine.

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

FAKULTETE

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljublja-
ni na 1. stopnji izvaja visokošolske in uni-
verzitetneštudijske programe na osmih  
zdravstvenih področjih, in sicer na uni-
verzitetnem: Sanitarno inženirstvo in na 
visokošolskem: Babištvo, Delovna terapija, 

Fizioterapija, Radiološka tehnologi-
ja, Ortotika in protetika, Labora-
torijska zobna protetika in Zdravst-
vena nega. Na vseh zdravstvenih 
področjih se zavzema za strokovni, 
pedagoški in znanstveni razvoj stroke.

TEOLOŠKA FAKULTETA
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Na pedagoškem in strokovnem po-
dročju si prizadeva za sodobno izo-
braževanje študentov vseh smeri, da 
bodo dosegli najvišjo kakovost v zdra-
vstvu. Na znanstveno-raziskovalnem 
področju se zavzema za razvoj stroke in 
prenos raziskovalnih dosežkov v prakso.

LOKACIJA: Zdravstvena pot 5 
AVTOBUS: 2 Nove Jarše, 5 Štepanjsko 

naselje,11 Zalog, 20 Fužine 
VSTOP: Kolodvor (2), 

Kolizej (5, 13), 
Bavarski dvor (2, 11, 20), 

Konzorcij (2, 11, 20) 
IZSTOP: Ambrožev trg (5, 11, 13), 

Poljanska (2, 13, 20)

ALMA MATER EUROPAEA – ECM

Alma Mater v Ljubljani izvaja dodiplomske 
akreditirane študijske programe 1. bolon-
jske stopnje Socialna gerontologija, Man-
agement poslovnih sistemov, Arhivistika in 
dokumentologija in Humanistične znanosti. 
Socialni gerontolog je poklic prihodnos-
ti, ki se posveča problematiki, s katero 
se ukvarjamo tako doma kot po svetu – 
starajoče se prebivalstvo. Arhivistika in 
dokumentologija pa sta nova študija na 
dodiplomski stopnji, ki bosta prvo gen-
eracijo vpisovala v tem študijskem letu.

Kardeljeva ploščad 1, 
1000 Ljubljana

www.almamater.si

LOKACIJA: Kardeljeva ploščad 1, 
AVTOBUS: 6 Črnuče, 8 Brnčičeva, 11 

Ježica, 20 Nove Stožice 
VSTOP: Bavarski dvor (6, 8, 11,  20), 
Razstavišče (6, 8, 11, 20), Pošta (6, 11)

IZSTOP: Mercator (6, 8, 11), 
Kardeljeva ploščad (20)

FAKULTETE

AKADEMIJA ZA PLES 

Akademija za ples, ki je priključena član-
ica Alma Mater Europaea – ECM, izvaja 
visokošolski strokovni program (1. bolon-
jska stopnja) ples, koreografija in omog-
oča študentom pridobitev izobrazbe po 
prvi bolonjski stopnji. Študij je namenjen 

predvsem aktivnim plesalkam in plesal-
cem, ki se želijo poklicno udejanjati na po-
dročju plesa, koreografije in plesne ped-
agogike. Na Akademiji za ples je možno 
študirati smeri sodobnega plesa, džez 
plesa, standardnih in latinskoameriških 

Zdravstvena pot 5
1000 Ljubljana 
www.zf.uni-lj.si
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Štihova 7,
1000 Ljubljana

www.almamater.si

plesov, družabnega plesa in od lanske-
ga študijskega leta dalje še klasični balet

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE, 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tehnološki razvoj, mednarodno tržišče, 
vedno večje zahteve po tesnejšem 
sodelovanju med izobraževanjem in po-
trebami trga dela so vzbudile razvoj 
izobraževanja po končani srednji šoli. V 
sodelovanju s podjetji in poslovnimi part-
nerji so razvili višješolska strokovna pro-
grama Telekomunikacije in Ekonomist.

Celjska ulica 16 
1000 Ljubljana 
www.scpet.si

LOKACIJA: Celjska ulica 16
AVTOBUS:  19B, 19I Tomačevo, 

20 Nove Stožice 
VSTOP: Bavarski dvor (19B,19I, 20),

Razstavišče (19B, 19I, 20)
IZSTOP: Gasilska brigada (20), Topniška 

(19B,19I)

ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE 

je vodilni slovenski visokošolski zavod, ki 
izobražuje na področju slikarstva. Izvaja 
najkompleksnejši bolonjski dodiplomski 
študij, ki temelji na originalnih predmetih 
in vsebinah. Je tudi edina slovenska in 
dodiplomski program. Moto Šole za ena 
od redkih evropskih šol, ki ima 4-letni 
risanje in slikanje, je »Aut viam inveniam 
aut faciam« (Pot bom našel ali naredil). 
Odraža vso dinamiko neuklonljivega 
iskanja lastnega umetniškega izraza.

Devova 18
1000 Ljubljana 

www.arthouse-si.com

LOKACIJA: Knafljev prehod 11
AVTOBUS: 8 Gameljne
VSTOP: Bavarski dvor
IZSTOP: Tehnounion

FAKULTETE

LOKACIJA: Štihova 7, (bližina 
železniške postaje)
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FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Fakulteta za varnostne vede Univerze v 
Mariboru je edina visokošolska institucija s 
področja varstvoslovja v Sloveniji in ponuja 
pester nabor predmetov s področja krimi-
nologije, kriminalistike, obveščevalno-var-
nostnih sistemov, forenzičnih znanosti, 
informacijske varnosti ipd. Fakulteta v 
celoti izvaja bolonjske študijske programe 
vseh stopenj. Na prvi stopnji se izvajata 
dva visokošolska programa - Varnost in 
policijsko delo in Informacijska varnost 
ter univerzitetni program Varstvoslovje. 
Diplomant VS programa Varnost in polici-
jsko je sposoben prevzeti vodstvene in 
strokovno operativne naloge v sodobnem 
modelu policijske organizacije, ki je usmer-
jena k skupnosti, k reševanju varnostnih 
problemov in k preventivnemu načinu

UNIVERZA V MARIBORU

Kotnikova 8 
1000 Ljubljana 

www.fvv.uni-mb.si

LOKACIJA: Kotnikova 8 (bližina 
železniške postaje)

dela. Diplomant VS programa Informa-
ci problemov in k preventivnemu načinu 
dela. Diplomant VS programa Informaci-
jske varnosti je  usposobljen za  izvajanje 
strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, 
ki zahtevajo znanja informatike in varst-
voslovja. Diplomant UN programa Varst-
voslovje pa je usposobljen za razumevan-
je, vodenje ter upravljanje zahtevnejših 
procesov zagotavljanja notranje varnosti. 

FAKULTETE

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE 
ŠTUDIJE

Delovanje fakultete je podčrtano z bese-
do ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet 
s podobno usmeritvijo, a precej daljšo 
tradicijo, si prizadevamo postati središče 
izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbteni-
co državne uprave v najboljšem pomenu 
te besede. Fakulteta želi postaviti piko 
na i k tistemu, v kar se postopoma raz-
vija: v ustvarjalca ne samo slovenske

UNIVERZA V MARIBORU

Predoslje 39 
4000 Kranj 
www.fds.si

državniške elite, temveč tudi v vir najbol-
jših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošil-
jali tudi na delo v institucije EU. To je sled-
njič namen državnih in evropskih študij.
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FAKULTETE
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Študentska 
svetovalnica: 

Študentsko življenje s seboj prinese mnogo sprememb, tako na področju izobraževal-
nega sistema, kot tudi v zasebnem življenju. V osnovni in srednji šoli te z vseh strani 
zasipajo s pametnimi nasveti, napotki in predlogi. Mama, oče, pametni starejši bratje 
in sestre, pa še šolski psiholog, pedagog in če hočeš tudi vaški župnik. Ko prideš na 
fakulteto, pa kar naenkrat nič. Nepoznani obrazi, neznane navade, tuji kraji. KAKO NAJ 
SE ČLOVEK ZNAJDE? 

Obisk v Študentski svetovalnici, ki deluje pod okriljem ŠOU v Ljubljani in ki je nastala 
prav zaradi potrebe študentov po informiranju in svetovanju v času študija, je torej 
neizogiben. Študentska svetovalnica te bo sprejela na Kersnikovi 4 v Ljubljani. Študent-
je svetovalci so na voljo vsem študentkam in študentom, ki se na svoji življenjski poti 
srečujete z vprašanji, na katera sami ne najdete odgovora. Skupaj boste poiskali načine 
za premagovanje osebnih težav. Včasih potrebuješ le pravo informacijo, včasih pogov-
or, mnogokrat pa tudi nekoga, ki te bo zastopal. Strokovno in zavzeto se posvetijo prav 
vsakemu, ki se obrne na njih.

Pametni 
vprašajo!

Tako ti brezplačno ponujajo vse informaci-
je v zvezi s študijem (vpis, prepis, prehod, 
vzporedni in zaporedni študij, pavziranje, 
podaljšanje absolventskega staža, pogojni 
vpis, podiplomski študij, bivanje, štipendije, 
zdravstveno zavarovanje, ipd.), pravno 
pomoč (prošnje, pritožbe, informacije o 
dohodnini), svetovanje za študij v tujini 
ter svetovanje študentskim družinam. V 
brezplačni posredovalnici sob m2 pa lah-
ko poiščeš pomoč pri iskanju namestitve 
v Ljubljani. Vse informacije dobiš tudi na 
Študentskem telefonu 01/4380-253

KORISTNO
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Na informativne dneve tudi 
z dodatnimi vlaki
Slovenske železnice bodo tudi letos v času informativnih dnevov, 10. in 11. februarja, 
okrepili promet potniških vlakov. Poleg dodatnih kapacitet na posameznih progah bodo 
uvedli dva izredna vlaka. V tabelah desno najdeš vozne rede vlakov, ki se vežejo na 
čase, ko poteka na šolah oz. fakultetah informiranje, seveda pa se lahko zapelješ tudi z 
drugimi vlaki. Vozne rede vseh rednih vlakov lahko preveriš v iskalniku voznega reda 
na www.slo-zeleznice.si.

NAKUP VOZOVNIC ZA VLAK 
opravi pred odhodom na vlak na katerem 
koli prodajnem mestu Slovenskih železnic. 
Če se boš odločil/a za nakup vozovnice na 
dan odhoda na vlak, na vstopni železniški 
postaji, opravi nakup vsaj 10 minut pred 
odhodom vlaka, v primeru gneče raje še 
kakšno minuto prej. Če vozovnico kupiš 
na vlaku, je treba plačati še dodatek 
2,50 evra. Prav tako pri nakupu vozovnic 
v vlaku ne veljajo popusti. To ne velja le, 
če na vlak vstopaš na postaji, kjer ni or-
ganizirane prodaje vozovnic ali pa je 
postaja ob odhodu vašega vlaka zaprta.

POPUSTI ZA PREVOZE Z 
VLAKI
1. S SŽ kartico ugodnosti – MLADI
potujete mladi od 12. do 26. leta staros-
ti z vsemi vlaki v notranjem prometu, 
vse dni vtednu, 30 odstotkov ceneje. 
2. 2. 30-odstotni popust lah-
ko uveljaviš za povratno potovanje z 
vsemi vlaki v notranjem prometu ob 
sobotah, nedeljah in praznikih, ki so 
dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji;
Kartica ugodnosti omogoča vse dni v 
letu 30-odstotni popust za potovanja po 
Slovenij, 50-odstotni popust v mednar-
odnem prometu s Hrvaško, 30-odstotni 
popust za povratna potovanja v Beljak, 
Celovec in Gradec po ponudbi Regio 
AS, 25-odstotni Railplus popust za na-
kup mednarodnih direktnih vozovnic 
(enosmernih in povratnih) in še vrsto 
drugih ugodnosti. Cena letne ugodnos-
ti znaša 10 evrov. Nakup lahko opraviš 
na vseh večjih železniških postajah.

Več informacij lahko dobiš:
- na spletni strani www.slo-zeleznice.si,
- na vseh prodajnih mestih Slovenskih 
železnic, 
- v Infocentrih Ljubljana, Maribor, Celje in 
Koper,
- na plačljivi tel. št. 1999,
-po e-pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.
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Pregled voznih redov vlakov v 
Casu informativnih dni

Jesenice - Ljubljana
Jesenice - Ljubljana
Jesenice - Ljubljana
Jesenice - Ljubljana
Nova Gorica   - Ljubljana
Dobova - Ljubljana
Hodoš - Ljubljana
Hodoš - Ljubljana
Dobova - Ljubljana
Celje - Ljubljana *
Dobova - Ljubljana
Litija - Ljubljana *
Dobova - Ljubljana
Maribor - Ljubljana
Maribor - Ljubljana
Ljubljana - Hodoš
Ljubljana - Maribor

06:26 07:45
07:32 08:44
11:20 12:28
12:35 13:52
05:28 08:44
05:30 07:10
04:30 08:05
05:16 09:15
06:00 08:00
07:10 08:31
07:08 09:06
07:50 08:20
10:11 12:02
06:55 09:15
08:20 11:09
15:19 18:56
16:00 18:16

Koper - Ljubljana
Koper - Ljubljana
Sežana - Divača
Sežana - Ljubljana
Pivka - Ljubljana
Sežana - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Novo mesto - Ljubljana
Jarše Mengeš - Ljubljana
Kamnik - Ljubljana
Kamnik - Ljubljana
Kamnik - Ljubljana
Kamnik - Ljubljana

05:25 07:48
10:03 12:35
05:58 06:08
07:11 08:57
06:49 08:05
09:25 11:10
05:06 06:47
05:53 07:20
06:38 08:16
06:56 08:37
07:48 09:27
09:09 10:49
11:01 12:35
06:40 07:09
06:57 07:38
07:31 08:04
08:22 09:00
10:21 11:04

PETEK 10. 2.

SOBOTA 11. 2.
Jesenice - Ljubljana
Jesenice - Ljubljana
Dobova - Ljubljana
Hodoš - Ljubljana
Dobova - Ljubljana
Dobova - Ljubljana
Maribor - Ljubljana
Ljubljana - Maribor

Koper - Ljubljana
Sežana - Divača
Sežana - Ljubljana
Ljubljana - Koper
Novo mesto - Ljubljana

07:15 08:13
07:54 09:08
05:40 07:17
05:16 09:15
06:00 08:00
07:08 09:06
06:55 09:15
16:00 18:16

05:25 07:48
05:58 06:08
07:11 08:57
15:45 18:12
06:33 08:06

*izredni vlak
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Pregled voznih redov avtobusov v 
casu informativnih dni

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Novo Mesto-Ljubljana

06:34  07:38 

08:09 09:14 

09:29 10:33 

10:10 11:52 

11:08 12:13  

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Novo mesto

14:20 15:27 

15:05 16:10 

15:15 16:20 

16:40 17:45 

17:10 18:17 

18:10 19:15

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Koper-Ljubljana

04:51 07:10 

07:50 09:56 

10:50 13:11 

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Koper

12:00 14:08

13:50 15:05 

15:00 17:23 

17:00 19:18

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10.2. Petek 11.2. sobota

Celje-Ljubljana

05:45 07:28 

08:10 09:53 

08:42 10:02 

08:52 10:29 

10:00 11:43

12:10 13:53

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Celje

13:10 14:53 

13:10 15:10 

14:00 15:43 

15:30 17:13 

15:30 17:13 

17:20 18:31

18:15 19:58

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Maribor-Ljubljana

05:45 07:25

06:35 08:20 

07:35 10:29 

07:53 10:02 

08:30 11:43 

13:35 16:53

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Maribor

12:00 15:21 

14:30 16:15 

17:20 19:21 

20:00 21:40

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Nova Gorica-Ljubljana

5:30 08:09

05:45 07:38

06:50 08:59 

07:45 10:16 

08:30 10:56 

09:45 12:16

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ravne na Koroškem-Ljubljana

06:20 08:47 

08:00 10:33

TRG OF 4
1000 Ljubljana

www.ap-ljubljana.si 

08:08 09:13 

11:08 12:13 

12:33 13:38

14:52 16:58 

16:45 18:43

13:00 14:05 

16:40 17:45

07:40 09:43 

10:10 12:07

05:45 07:28 

08:45 10:04 

08:52 10:29

11:35 13:12 

17:20 18:31

07:35 10:29 

07:53 10:04

11:35 14:27 

17:20 19:21

04:40 06:49

08:30 10:56 

12:35 15:16 

14:45 17:14

11:56 15:10
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PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD

10. 2. Petek 11. 2. sobota
Ljubljana-Nova Gorica

13:35 15:19 

13:35 15:19

13:35 15:55 

15:50 17:34 

15:50 18:22

17:55 20:27 

18:50 20:55

19:55 22:27

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Kranjska Gora-Ljubljana

06:20 08:27 

07:20 09:17

08:20 10:17 

09:20 11:17 

10:20 12:17

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Kranjska Gora

12:30 14:28 

13:30 15:28 

14:30 16:28 

15:30 17:28 

16:30 18:28

17:30 19:28

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Postojna-Ljubljana

06:05 07:10 

07:25 08:09 

07:25 08:31 

08:52 09:56

09:10 10:16

09:50 10:56

11:10 12:16

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Postojna

13:30 14:37 

13:35 14:19 

15:00 16:06 

15:50 16:57

17:00 18:05

17:55 19:01 

18:50 19:34

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ravne na Koroškem-Ljubljana

06:20 08:47 

08:00 10:33

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Cerknica-Ljubljana

06:25 07:38

06:40 07:32 

06:50 07:42 

07:35 08:27 

08:00 08:52

10:25 11:38 

11:30 12:22

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Cerknica

15:15 16:07 

15:30 16:43 

15:45 16:37 

16:25 17:38 

16:45 17:37

18:15 19:28

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Kočevje-Ljubljana

06:15 07:45 

07:15 08:43 

08:15 09:45

09:15 10:43 

10:15 11:43 

10:45 12:13

PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD
10. 2. Petek 11. 2. sobota

Ljubljana-Kočevje

14:30 15:58 

15:15 16:43 

15:30 16:58 

16:15 17:43 

17:15 18:43

06:05 06:49

09:50 10:56 

14:10 15:16

11:15 12:43 

13:15 14:43 

14:15 15:43

15:15 16:43

17:15 18:43

06:15 07:45

07:15 08:43

08:15 09:45 

09:15 10:43 

11:15 12:43

12:30 14:28

13:30 15:28 

15:30 17:28

16:30 18:28

11:15 12:28 

14:15 15:28 

18:15 19:28

06:20 08:17 

07:20 09:17 

08:20 10:15 

09:20 11:17 

10:20 12:17

06:25 07:38 

08:00 09:13 

16:30 17:43

08:50 11:22 

11:00 13:37 

15:50 18:22

10:10 11:03 

11:00 12:07 

15:50 16:57 

17:55 19:01

19:05 22:18
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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), 
- načrtovanje poti z Google zemljevidi (za 
LPP avtobuse) 
(www.lpp.si/kako-do-nas-nacrtovanje-po-
ti-z-lpp), 
- vse o šolski Urbani 
(www.lpp.si/uporabne-informacije-za-pot-
nike/solska-mesecna-vozovnica) 

Med vožnjo z mestnimi avtobusi boš 
opazil/a, da si lahko za pravilen izstop 

pomagaš tudi s prikazovalniki nad vozni-
ki, 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. 

KORISTNE INFORMACIJE O AVTOBUSIH MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
Potovanje na avtobusu plačaš pri vozniku tako, da prisloniš Urbano na valida-
tor in počakaš na pisk, nato pa se pomikaš dalje proti zadnjim izstopnim vratom. 
Ena vožnja stane 1,20 evrov (eno območje) in vključuje prestopanje v roku 90 min.  

PRODAJNA MESTA URBANE 
www.lpp.si/javni-prevoz/prodajna-mesta-vozovnic 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 Ba-
varskem dvoru, v centru Ljubljane), v izbranih Mercatorjih in Intersparih, na Avtobusni 
postaji Ljubljana, v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenija, ter na izbranih bencinskih 
črpalkah Petrola. Razen z rumeno Urbano se lahko zapelješ po Ljubljani tudi z Urbano 
zelene 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. 
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Jeseni lahko kartico aktiviraš v »šolsko mesečno vozovnico« na način, da predložiš po-
trdilo o vpisu na izbrano izobraževalno ustanovo. Več o šolski mesečni vozovnici si 
preberi na: 
www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica

PREVOZ LAHKO PLAČATE TUDI Z MO-
BILNIM 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 brezplačne-
ga prestopanja v roku 90 minut. 

P + R (PARKIRAJ IN SE PELJI Z LPP) 
www.lpp.si/uporabne-informacije-za-pot-
nike/p-r-parkiraj-se-pelji-z-avtobusom
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 vključena tudi povratna vozovni-
ca mestnega potniškega prometa – LPP. POTOVANJE PO LJUBLJANI NAČRTU-

JTE Z APLIKACIJO NA LPP SPLETNI 
STRANI
www.lpp.si/kako-do-nas-nacrtovanje-po-
ti-z-lpp

OSTALE KORISTNE 
INFORMACIJE
AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA, WWW.AP-LJUBLJANA.SI
Spletna stran Avtobusne postaje Ljubljana omogoča pregled vseh voznih redov, nakup 
vozovnic in dostop do ostalih informacije v povezavi z avtobusnimi prevozi. Omogoča 
tudi nakup mestne kartice Urbana in IJPP. Zanimive informacije deli tudi na svoji Face-
book in Twitter strani. Ima sodoben Info center, kjer lahko s klicem na številko 1991 prido-
biš informacije o avtobusnih vozovnicah, voznih redih, popustih za mlade idr. Seznanja 
pa te tudi z možnostjo potovanj v prestolnice Evrope po izjemno ugodnih cenah z več 
dnevnimi odhodi.

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET
Na spletni strani javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP), www.lpp.si, si lahko 
ogledate vozne rede in shemo avtobusnih linij v Ljubljani. Telefonska številka: 01 43 05 
174 / 01 43 05 175 / 01 43 05 176 / 01 43 05 177. 
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SLOVENSKE ŽELEZNICE
Na spletni strani Slovenskih železnic, www.slo-zeleznice.si, najdete vse informacije o 
voznih redih vlakov in cenah vozovnic ter o okrepljenem železniškem režimu v času 
informativnih dni. Plačljiva tel. št.: 1999 ali e-pošta: potnik.info@slo-zeleznice.si. 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Informacije o letošnjih informativnih dnevih boste našli tudi na spletni strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in sport www.mizs.gov.si.Telefonska številka: 01 400 5200 in 01 
478 4600 (Kotnikova 38).

FACEBOOK IN TWITTER ŠOU V LJUBLJANI
Pridruži se ŠOU v Ljubljani tudi na Facebooku (@ŠOU v Ljubljani), Twitterju in Instagramu 
(@souvljubljani)!

ZAHVALJUJEMO SE
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