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POMEMBNE OKRAJŠAVE 

OZNAKA POMEN 

E enopredmetni študij (npr. študirate samo geografijo) 

DVO 
dvopredmetni študij (npr. študirate geografijo in še en 
predmet – zgodovino, tuji jezik, slovenski jezik ipd.) 

Prva stopnja 
bolonjskega študija 

1., 2., 3. letnik, ki se zaključi z diplomo prve stopnje in 
nazivom dipl. geograf ali dipl. geogr. in …. (še drugi predmet) 

Druga stopnja 
bolonjskega študija 

1. in 2. letnik magistrskega študija, ki se zaključi z 
magistrskim delom in nazivom mag. geog. ali mag. prof. 
geografije in … (še drugi predmet) 

       KT 
kreditna točka – obseg posameznega predmeta je določen s 
številom kreditnih točk (3, 4, 5 itd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POGOJI ZA VPIS  

1. Ali je za vpis na geografijo potrebna opravljena matura? 

Na študij geografije se lahko vpiše vsakdo, ki je opravil: 

- splošno maturo ali  

- kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in 

izpit iz maturitetnega predmeta geografija; če je kandidat maturitetni 

predmet geografija že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz katerega koli 

maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 

kandidat že opravil pri poklicni maturi. 

 

KAKO POTEKA ŠTUDIJSKI DAN? 

1. Kako potekajo predavanja (ves dan ali le del dneva)? 
Predavanja potekajo po urniku (glej naslednje vprašanje). 

2. Kje se lahko seznanim z urnikom? 

Urnik je dostopen na https://urnik.ff.uni-lj.si/. Potrebno je vpisati študijsko 

smer/program (Geografija – 1. stopnja DVO ali Geografija – 1. stopnja E) in letnik ter 

izbrati ustrezen semester. Urnik za prihodnje študijsko leto je običajno objavljen julija. 

3. Kje vidim urnik, če sem dvopredmeten študent? 
Izbrati morate urnik za vsako smer posebej in nato sestaviti svoj lasten urnik. 

4. Zakaj se na urniku večkrat pojavijo vaje pri istem predmetu in ali obiskujem 

vse razpisane vaje? 

Vaje pri določenih predmetih potekajo v več skupinah. Razvrščeni boste v eno skupino in 
obiskujete zgolj en termin – ne obiskujete vseh razpisanih vaj.   

5. Kdaj se pričnejo vaje in predavanja pri predmetu? 

Obvestilo o začetku predavanj profesor objavi na spletni strani Oddelka za geografijo – 

glej »Obvestila« (http://geo.ff.uni-lj.si/) ali vas obvesti po e-pošti ali preko spletne 

učilnice. 

6. Kaj storiti, ko se predavanja prekrivajo? 

Do prekrivanja predavanj ali vaj lahko pride pri dvopredmetnem študiju. Če je na voljo 

več skupin, v katerih potekajo vaje, lahko zaprosite za menjavo v ustreznejši termin. V 

vsakem primeru pa s prekrivanjem seznanite izvajalce in se dogovorite za izmenično 
obiskovanje ur. 

7. Koliko svobode imam pri izbiri izbirnih predmetov? 

Izbirni predmeti so »notranji izbirni predmeti« (geografski strokovni ali metodološki) in 

»zunanji izbirni predmeti« (katerikoli).  Izbirni predmeti do neke mere omogočajo 

samostojno oblikovanje predmetnika.  Predmetnik 1. letnika predvideva za 

enopredmetne študente 1 notranji izbirni predmet (izbira med Meteorologijo in 

Geologijo). Dvopredmetni študenti izbirajo med Uvodom v metode za geografe, Osnovami 

tematske kartografije in Geoinformatiko I. Predmetnik I. stopnje predvideva tudi 1 

https://urnik.ff.uni-lj.si/
http://geo.ff.uni-lj.si/


 

zunanji izbirni predmet v višini 3 KT v 2. letniku. Na urnik so uvrščeni vsi predmeti, 

vendar obiskujete le tistega, ki ste ga ob vpisu izbrali in je vpisan v vaš elektronski indeks. 

Navodila v zvezi z zunanjimi izbirnimi predmeti so na: https://www.ff.uni-

lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/navodila-postopki  

8. Kje pogledam, kateri izbirni predmet imam izbran? 

V študentskem informacijskem sistemu https://vis.ff.uni-lj.si/ (ŠIS ali tudi VIS, 

Visokošolski informacijski sistem) dostopate do elektronskega indeksa, kjer so razvidni 
vsi predmeti v vašem indeksu. 

9. Ali je prisotnost na predavanjih obvezna? 

Pri določenih predmetih je obvezna. Z obveznostmi pri predmetu so študenti seznanjeni 

na prvi uri. 

10. Ali je prisotnost na vajah (terenske, seminarske laboratorijske vaje) 

obvezna? 

Prisotnost na vajah je obvezna, razen če izvajalec določi drugače. 

11. Kako lahko spremenim skupino pri vajah? 

Dogovorite se s izvajalcem vaj. 

12. Kdaj so terenske vaje? 

Terenske vaje potekajo v jesenskem terenskem tednu (običajno 3. teden v oktobru) in 

spomladanskih terenskih tednih (2. in 3. teden v maju). Posamezne terenske vaje so tudi 

izven teh terminov, največkrat ob petkih. Z razporedom boste seznanjeni na predavanjih 

ob začetku študijskega leta.  

13. Koliko stanejo terenske vaje? 

Terenske vaje se obračunajo po opravljenih vajah glede na dejanske stroške in število 

udeležencev. Študenti prejmejo položnico. Stroški vaj so odvisni od smeri študija in 

izbirnih predmetov. Vse vaje na prvi in drugi stopnji študija ne presežejo 1000 eur (cenik 

je javno dostopen in ga potrdi Upravni odbor Filozofske fakultete). Pretežno gre za 

stroške najema avtobusov ter namestitve v primeru večdnevnih terenskih vaj.  

14. Ali sem med študijskim letom lahko odsoten teden ali dva? 
Glede na študijski red to ni mogoče. V izjemnih okoliščinah se je potrebno dogovoriti z 
izvajalci. Če je odsotnost posledica bolezni, je potrebno priskrbeti zdravniško opravičilo, 
ki ga je treba pokazati  izvajalcem. 

15. Na koga se lahko obrnemo z vprašanji? 

Z vprašanji, ki se nanašajo na posamezni predmet, se obrnite na dotičnega profesorja, 

odgovore na splošna vprašanja boste dobili v tajništvu, za študentske zadeve pa 

povprašajte tutorje. Prenekateri odgovor pa lahko poiščete na spletni strani 

Dodiplomskega študija: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja.  

16. Ali se lahko včlanim v knjižnico pred vpisom na študij? 

Da, saj je član knjižnice lahko vsak uporabnik, ki se včlani v knjižnico in članstvo izkazuje 
s člansko izkaznico. Plačila članarine so oproščeni člani od 16. do 18. leta starosti. Za redno 
vpisane študente so stroški članarine že vključeni v stroške ob vpisu. 
 

https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/navodila-postopki
https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/navodila-postopki
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17. Kako si uredim status s posebnimi potrebami? 

Status s posebnimi potrebami (bolezen, fizične omejitve, športnik, umetnik, starš ipd.) si 
je potrebno urediti z oddajo prošnje v študentski informacijski sistem VIS (ni avtomatično 
podaljšano iz srednje šole). Več na : https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-
stopnja/navodila-postopki 

 

 

IZPITI 

1. Katere učbenike potrebujemo? 

Vse informacije v zvezi z literaturo boste prejeli pri posameznih predmetih ob začetku 

študijskega leta. 

2. Ali bom dobil v knjižnici vso potrebno študijsko literaturo? 
Knjižnica je dobro založena s študijsko literaturo, v zbirki so temeljna geografska dela, 
učbeniki, znanstvene in strokovne knjige, študentom je omogočen dostop do 
informacijskih virov. 
 

3. Kje lahko študiraš za izpite? 

Prostor, namenjen študiju, pregledovanju in branju literature, je v čitalnici Oddelka za 
geografijo ter v čitalnicah Filozofske fakultete. Študentom je za individualno ali skupinsko 
delo na voljo tudi soba 023 (https://geo.ff.uni-lj.si/vodic-za-studente-oddelka-za-
geografijo ). 
 

4. Kako izgledajo izpiti in kolokviji? 
Postopke preverjanja znanja določa Pravilnik o izpitnem redu: https://www.ff.uni-
lj.si/fakulteta/pravilniki-akti 

 

DVOPREDMETNI ŠTUDIJ 

1. Kako je z omejitvijo vpisa na enopredmetni in dvopredmetni smeri? Ali so 
vpisni pogoji enaki za obe smeri? 

Pogoji vpisa so predstavljeni v predstavitvenih zbornikih. 
 

2. Ali je mogoče kombinirati študijski smeri geografija in pedagogika? 
Da, je možno; seveda pa je možna kombinacija tudi z vsemi drugimi smermi/programi, ki 
jih nudi Filozofska fakulteta UL.  
 

3. Kakšne so razlike med enopredmetno in dvopredmetno študijsko smerjo?  
Enopredmetna smer vključuje geografske vsebine in predmete v višini 60 KT. 
Dvopredmetna pa polovico manj. Predmetnika sta predstavljena v predstavitvenih 
zbornikih: https://geo.ff.uni-lj.si/dodiplomski-studij-geografija 
 

4. Ali na prvi stopnji ni pedagoško-didaktičnih predmetov? 
Ne. Ti so le na  drugostopenjskem magistrskem pedagoškem dvopredmetnem študiju 
geografije. 
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5. Kako lahko dobim pedagoško izobrazbo, če želim študirati enopredmetno 
geografijo? 

Na I. stopnji ni pedagoškega študija. Pedagoški študij je na II. stopnji. Študenti, ki so 
zaključili dvopredmetni študij na I. stopnji, se lahko brez omejitev vpišejo na pedagoški 
študij na II. stopnji. Študenti, ki so zaključili enopredmetni študij na I. stopnji, pa se lahko 
vpišejo na pedagoški dvopredmetni študij na II. stopnji le, če predhodno opravijo 
diferencialne izpite z druge smeri. 
 

 
 

 
 

 

I. stopnja pogoji za vpis II. stopnja

ni pogojev enopredmetni nepedagoški

vpis samo z diferencialnimi izpiti za 

drugo smer
dvopredmetni pedagoški 

ni pogojev enopredmetni nepedagoški

ni pogojev dvopredmetni pedagoški 

enopredmetni študij

dvopredmetni študij


