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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 
Jamova 2, 1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 476–85–00  
E–pošta: referat@fgg.uni-lj.si 
Spletna stran: www.fgg.uni-lj.si 
Informativno mesto: Jamova 2 (mestna avtobusa št. 1 in 6). 

Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje Gradbeništvo, Vodarstvo in okoljsko 
inženirstvo, Geodezija in geoinformatika ter visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje 
Operativno gradbeništvo in Tehnično upravljanje nepremičnin. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GRADBENIŠTVO 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Moduli študija 
Študij se v šestem semestru deli na module: Hidrotehnika, Komunala, Konstrukcije, Promet in Stavbarstvo. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Gradbeništvo se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov elektrotehnik, geodetski 

tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, 
logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih 
komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik varovanja in izpit iz splošne mature iz 
predmeta matematika, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 20 % točk. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Gradbeništvo – univerzitetni program 80 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
OPERATIVNO GRADBENIŠTVO 

Trajanje študija 
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni 
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Moduli študija 
Študij se v 3. letniku deli na module: Konstruktiva, Organizacija, Promet. 
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Operativno gradbeništvo – visokošolski strokovni 
program 60 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov. 
 
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja 

elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, 
metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, 
tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik računalništva in izpit iz splošne mature iz predmeta 
matematika;, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature matematika 20 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo – univerzitetni 
program 25 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 



 

 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Geodezija in geoinformatika se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja 

elektrotehnik, fotografski tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, kemijski tehnik, 
ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, 
okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik 
optik, tehnik računalništva, tehnik varovanja in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika; 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature matematika 20 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Geodezija in geoinformatika – univerzitetni 
program 30 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN 

Trajanje študija 
Študijski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin se lahko vpiše, kdor je opravil 
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Tehnično upravljanje nepremičnin – visokošolski 
strokovni program 30 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih vsaj 10 kandidatov. 



 

 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 
Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Geodezija in geoinformatika UN (2. letnik) 5 – 
Geodezija in geoinformatika UN (3. letnik) 5 – 
Gradbeništvo UN (2. letnik) 6 – 
Gradbeništvo UN (3. letnik) 6 – 
Operativno gradbeništvo VS (2. letnik) 4 – 
Operativno gradbeništvo VS (3. letnik) 4 – 
Tehnično upravljanje nepremičnin VS (2. letnik) 3 – 
Tehnično upravljanje nepremičnin VS (3. letnik) 3 – 
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN (2. letnik) 5 – 
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo UN (3. letnik) 5 – 
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