


Vemo, kje smo in vemo, kam gremo. 

• Smo ena izmed 26 članic Univerze v Ljubljani 

(23 fakultet in 3 akademije).

• Izvajamo programe s področja ekonomije in poslovnih ved na 

treh stopnjah študija.

• Imamo močne vezi s poslovnim svetom.

• Smo mednarodna šola z velikim številom tujih študentov.

• Imamo eno največjih in najbolj priljubljenih poletnih šol v Evropi na 

področju ekonomije in poslovnih ved.

• Smo edina šola v regiji s tremi mednarodnimi priznanji odličnosti.

P

https://www.youtube.com/watch?v=xYUU3-Ez3BU
https://www.youtube.com/watch?v=xYUU3-Ez3BU
https://www.youtube.com/watch?v=xYUU3-Ez3BU


Kaj me čaka v prihodnjih mesecih in letih? 

P



Študiram na EF – NOVO 
OB PRIHODU NA FAKULTETO …

• PEDAGOŠKI PROCES bo potekal V ŽIVO NA FAKULTETI, Z 

NEPOSREDNIM PRENOSOM V ONLINE OKOLJE. 

• Na EF prihajate samo zdravi študenti, upoštevajte vse preventivne

ukrepe NIJZ (zaščitne maske, razdalja 1,5 m, razkuževanje in 

umivanje rok, protokol vstopa v predavalnice).

• Na VSAKO predavanje in VSAKE vaje, ki se jih boste udeležili na 

fakulteti, se morate predhodno registrirati prek platforme Canvas

posameznega predmeta. Registracija je možna do 12. ure 

predhodnega dne za naslednji dan, termini so objavljeni en teden 

prej. 

• Svojo prisotnost v predavalnici zabeležite tako, da pred prihodom v 

predavalnico poskenirate QR-kodo predavalnice in izpolnite

obrazec (zbiranje podatkov v skladu z navodili NIJZ).

S



Študiram na EF – NOVO
OB PRIHODU NA FAKULTETO …

• Predavanj in vaj se udeležujete v skupinah, v katere ste razporejeni po

urniku, MENJAVE SKUPIN NISO MOŽNE. 

• Samotestiranje: študenti teste za samotestiranje prevzamete v 

lekarnah z zdravstveno izkaznico, samotestiranje lahko opravite  na 

EF: ob nedeljah med 16. in 18. uro (Sejna soba Senata in Klubska 

soba), test je veljaven en teden. 

S



Študiram na EF
PROTOKOL VSTOPA

S



• Tvojo digitalno identiteto na UL predstavljata tvoje

uporabniško ime in geslo. 

• Uporabniška imena imajo obliko e-naslova (npr. 

jn1234@student.uni-lj.si). 

• Če svoje digitalne identitete še nimaš, se povezava

nahaja tudi na naši spletni strani za sprejem brucev. 
[namig: klikni na naslovno fotko na naši spletni strani, ki vsebuje naslov:

"Dobrodošli, naši brucke in bruci!"]

• Digitalno identiteto potrebuješ za prijavo v Študent-net, 

dostop do storitev Canvas in Eduroam, dostop do 

računalnikov v knjižnici. 

Študiram na EF
DIGITALNA IDENTITETA UL – AKTIVACIJA

Š

https://id.uni-lj.si/index.php?action=activate


Ko spremljam prenos predavanj, upoštevam

P



Navodila za prijavo v spletne učilnice Canvas se nahajajo na 

Študent-netu pod: Viri za študij – Dokumenti – OBRAZCI.

Prijava:

• obiščeš https://felu.instructure.com/,

• v brskalniku se prikaže pogovorno okno za prijavo v sistem: 

Študiram na EF
UČNO OKOLJE CANVAS

Š



Povezavo najdeš na domači strani EF v meniju zgoraj.

UPORABNIŠKO IME: jn_ _ _ _ _ _

GESLO: = tvoja digitalna identiteta

Študiram na EF
ŠTUDENT-NET

Š



• Urniki so že objavljeni na Študent-netu pod: Viri za 

študij – Dokumenti – URNIKI. Spremembe se 

objavljajo na spletni strani izvedbe predmeta znotraj

učnega okolja Canvas. 

• Pri seminarjih in vajah boste razdeljeni v šest skupin. 

Prehajanja med skupinami NI.

Študiram na EF
URNIKI

Š/S



Študentska izkaznica

Kje pa dobim 

študentsko 

izkaznico?

• Na Študent-net boste prejeli 

obvestilo, kje in kdaj boste varno

prevzeli izkaznice. 

• Do tega trenutka študentsko 

izkaznico nadomešča vaše potrdilo 

o vpisu.

Š/S



Izpitni roki

• Za vsak predmet 3 izpitni roki v enem študijskem letu.

• Dva po koncu semestra in eden v septembru. 

• Obvezna prijava na izpit najkasneje 5 dni pred

izpitnim rokom. Kasnejše prijave niso možne! 

• Odjava od izpita: možna do 12. ure na dan pred

izpitom, sicer se šteje, da ste izkoristili izpitni rok.

• Prijava na izpite preko Študent-neta, kjer lahko tudi

spremljate ocene.

• Na izpit prinesemo študentsko izkaznico in osebni

dokument.

ANKETE

EFektiven bruc S



Služba za študijske zadeve – referat 

• Vodi administrativne postopke vpisa, evidentiranja izpitov, zaključka študija

in še mnogo več.

• V referatu dobite: informacije o prijavah na izpite, potrdila o 

opravljenih izpitih, potrdila o vpisu itd.

• Informacije o izpitnih rokih so dostopne na Študent-netu.

Informacij o vsebini in delu pri posameznem predmetu v referatu NE morete

dobiti, za te so pristojni pedagogi in sodelavci pri predmetih v času njihovih

govorilnih ur.

S



Komunikacija s 

Službo za študijske zadeve – referatom  

VPŠ: natasa.sever@ef.uni-lj.si

Prosimo, da s sodelavci iz 

referata v čim večji meri

komunicirate po e-pošti ali

telefonu. Če potrebujete

individualni posvet, se dogovorite

za termin srečanja po e-pošti. 

S

mailto:natasa.sever@ef.uni-lj.si


Karierni center

Ekipa kariernega centra te bo spodbujala in navdihovala, da začneš graditi

karierne kompetence in pridobivati delovne izkušnje že tekom študija ter se 

tako pripraviš za vstop na trg dela po končani diplomi.

Na nas se lahko obrneš za nasvet pri: 

• Pripravi CV-ja in motivacijskega pisma,

• kreiranju Linkedin profila,

• iskanju kulskih študentskih del in pripravništev,

• pripravi na zaposlitveni razgovor,

• odkrivanju tvojih interesov za poklicno pot.

Spremljaj nas na www.kariernicenteref.si in FB: Karierni center EF. 

http://www.kariernicenteref.si/
http://www.kariernicenteref.si/


Z mano gre lažje – študentsko tutorstvo

Efektiven bruc: 

str. 17 

EFektiven bruc

• Uvajalno tutorstvo je namenjeno vam, 

študentom prvih letnikov, za uspešen 

začetek študija: uvajalni.tutor@ef.uni-lj.si.

• Predmetno tutorstvo je v pomoč za 

razumevanje in osvajanje študijske snovi 

posameznih predmetov: tutorji.ef@ef.uni-

lj.si.

• Za študente s posebnimi potrebami:
andreja.turman@ef.uni-lj.si. 

• Za študente na izmenjavi: 

incoming@ef.uni-lj.si. 

Š

mailto:uvajalni.tutor@ef.uni-lj.si
mailto:tutorji.ef@ef.uni-lj.si
mailto:andreja.turman@ef.uni-lj.si
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Športna vzgoja

- aerobika Keep fit, - jahanje*, - plavanje,

- badminton, - joga, - ples (zumba, salsa, pop dance)*,

- Body art (sk. vadba), - košarka, - stretching,

- FitBoks, - nogomet, - Taijiquan,

- fitnes, - odbojka, - tenis.

- golf*, - Pilates,

• Obvezna za študente 1. letnika.

• Vpis v vadbene skupine: do 6. oktobra 2021, elektronsko v Canvasu.

• Učitelji ŠV bodo na voljo za dodatne informacije danes, 1. oktobra, 10:00–

13:00, v atriju EF/preddverju med Veliko in Dvorano Hofer (Malo dvorano). 

• Vadba se začne 7. oktobra.

• Več informacij: vinko.zovko@ef.uni-lj.si.

• Aktivnosti v naravi.

Na devetih lokacijah ponujamo 17 športnih aktivnosti:

* Vadbe, označene z *, so plačljive. 
P

mailto:vinko.zovko@ef.uni-lj.si


Postani mednaroden

neprecenljiva in nepozabna 

življenjska izkušnja

nova 

prijateljstva

izpopolnjevanje 

tujih jezikov

večja 

zaposljivost
potovanja

spoznavanje 

kultur
študij v 

tujini

širjenje 

obzorij

praksa 

v tujiništipendija

S



Postani mednaroden
• Študijska izmenjava

Erasmus+, Bilateralna in CEEPUS izmenjava

• Dvojna diploma
En študij, dve diplomi, nešteto priložnosti

• Erasmus+ praksa v tujini

Dogodek 

ŠTUDIJ V 

TUJINI
november 2021

• Izbirni predmeti v angleškem jeziku

• Tutor mednarodnim študentom na izmenjavi 

SEBBuddy

• Poletna šola Ljubljana Summer School

Take the Best from East and West

• Spoznavanje kitajske kulture in jezika (tečaji, 

delavnice)

Mednarodna izkušnja na EF

S



Za učinkovit študij …

Začni svoje prvo študentsko leto kot ... 

P



Centralna ekonomska knjižnica (CEK)

CEK

ponedeljek–petek: 8:00–20:00

• Veliko mest za študij ali individualno 

delo.

• Redna izobraževanja uporabnikov.

S



Centralna ekonomska knjižnica (CEK) –

storitve 

• Vpis – študentska izkaznica ali potrdilo o vpisu. Študentska izkaznica

velja tudi za druge knjižnice UL.

• Vpišete se lahko tudi online, obrazec najdete med bližnjicami na spletni

strani knjižnice. 

• Poiščite informacijske pulte CEK (modri sod znanja) in se včlanite že

v prvih dneh študija.

• e-Tutor CEK: http://vodici.cek.ef.uni-lj.si/etutor (E-pomočnik in navodila za uporabo

knjižnice).

Predstavitev knjižnice za bruce (na Izposoji)

5. oktober 2021 ob 13. uri

7. oktober 2021 ob 13. uri

13. oktober 2021 ob 13. uri

Več: e-Tutor CEK – Izobraževanja S

https://vodici.cek.ef.uni-lj.si/knjiznica/spletni_vpis
https://ef-uni-lj.libcal.com/calendar/?cid=6842&t=d&d=0000-00-00&cal=6842&inc=0


NAKUP PAKETA UČBENIKOV

S



Grem višje, hitreje, močneje 

• Društvo študentk poslovnih ved

• Management Group 

• Društvo študentov računovodstva in revizije

• Mladi projektni managerji

• EF news 

• Top EF 

Efektiven bruc

Š



Ne kuham, a dobro jem

V okolici Ekonomske fakultete najdete:

Mozart

Doplačilo: 3,31 € 

8:00–16:00

Hotspot

Doplačilo: 3,61 €

8:00–22:00

Kapital

Brez doplačila

8:00–19:00

Big Dil

Brez doplačila

7:00–19:00

Boni in

študentska

prehrana

POMEMBNO: 

Test HAG za 

samotestiranje

velja samo za 

pedagoški proces 

na fakulteti, ne pa 

tudi za restavracijo 

in bife na EF. 



Kako do fakultete?

• Peš

• S kolesom (BicikeLJ)

Avtobusna postaja Mercator: 

postajališče št. 29

Stadion Stožice: postajališče št. 30

• Z avtobusom

Avtobusna postaja Mercator: avtobus 

št. 6, 8, 11.

Avtobusna postaja Kardeljeva 

ploščad: avtobus št. 13, 20, 20Z

• S svojim avtomobilom

• S souporabo električnega vozila (na voljo tri parkirna mesta)

Š



Kje lahko parkiram?

• Parkirišče ob Vojkovi cesti - ParkEF Študent

Parkirišče obratuje 24 ur na dan, cel teden. 

Parkirnina: 0,60 €/uro, 3 €/dan.

Prvi nakup storitve ParkEF Študent opravite preko spletne trgovine

EFTrgovina. Več info o storitvi parkiranja ParkEF Študent, od sredine oktobra

najdete na spletni strani EF in na oznakah na samem parkirišču. 

• Parkirišče Gosarjeva in Gosarjeva 2

Parkirnina:

Dnevna tarifa: 7:00–19:00; prvi dve uri 0,60 €, vsaka naslednja ura 0,60 €

Nočna tarifa: 19:00–7:00; 1,80 €/noč

Letna tarifa – abonenti: 180 €/leto EFektiven bruc

Š



V prvem tednu se dogaja …

• S svojo info točko se predstavlja knjižnica, možen takojšni

vpis (poiščite modre sode, 1.–5. oktober, 9:00–12:00),

• predstavitev in vpis športne vzgoje (1. oktober, 

10.00–13.00),

• predstavitev kariernega centra,

• predstavitev tutorjev,

• nagradna igra #mojEFutrinek: sledi našemu Instagram 

profilu @ekonomskaul in sodeluj v nagradni igri (pod 

zadnjo objavo preveri, kako). 

Pridružite se dogajanju in vključite v aktivno obštudijsko

življenje.

S



Predavanja v 1. tednu

VPŠ

Dodatno obvezno predavanje pri predmetu Poslovna

matematika bo v ponedeljek, 4. oktobra 2021,

17:00–19:30, v Veliki dvorani (VD). 

P



Spoznavne aktivnosti v 1. mesecu – NOVO 

• V naslednjih 14 dneh smo za vas organizirali

spoznavne aktivnosti v obliki dveh obveznih

delavnic.

• Cilj delavnic je, da bolje spoznate svoje kolegice in 

kolege, ob tem pa še kaj novega izveste. 

• Podroben urnik delavnic je objavljen na Študent-netu.

• POZOR, zaradi prostorskih omejitev bo vsaka skupina

razdeljena na dva dela (VPŠ 1  VPŠ 1a in 1b).

P



Spremljam Ekonomsko fakulteto

Novičarski portal, na katerem lahko 

preberete vse aktualne novice.

Ekonomska fakulteta

University of Ljubljana,

School of Economics and Business 

@ekonomskaul

@sebluabroad

@ekonomskafakulteta

@sebljubljana

@AlumniEF

E-novičnik 

Tvoje EFnovice

EFektiven bruc: str. 40

@ekonomskaul - TIKTOK 

Š

http://efnet.si/
https://www.youtube.com/user/ekonomskafakulteta
https://www.linkedin.com/company/19140370/
https://www.instagram.com/ekonomskaul/
https://www.instagram.com/sebluabroad/
https://www.facebook.com/ekonomskafakulteta/
https://www.facebook.com/sebljubljana/
https://www.facebook.com/AlumniEF/


Tutorji, ves profesorski zbor in 

strokovne službe 

vam bomo v pomoč. 

Poiščite jo! 

Toda levji delež uspeha bo 

odvisen od vas samih. 

Prepričani smo, da boste zmogli. 

SREČNO in DOBRODOŠLI NA EF!

P



Vir: Thinkstock



Pridružite se nam na fotografiranju v atriju


