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Visokošolska prijavno-informacijska služba je 30. 3. 2005 na podlagi prijav za vpis objavila prijave
prvega roka (upoštevane so bile prve želje) za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/06. Za
študij na ljubljanski univerzi se je prijavilo 17 468 kandidatov na 14 414 vpisnih mest.
Tudi presežek prijav za študij geodezije ni zanemarljiv. Lahko povzamemo, da je v slovenskem
prostoru študij za dijake, ki zaključujejo srednjo šolo, še vedno zanimiv, saj se je na 80 vpisnih
mest prijavilo kar 164 dijakov. Pogrešamo sicer prijave za izredni študij geodezije, vendar iz prakse
iz preteklih let pričakujemo, da se bo do začetka novega šolskega leta tudi izredni študij zapolnil in
bo izobraževalni program normalno stekel tudi v prvem letniku izrednega študija geodezije.
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Preglednica 1: prijave prvega vpisnega roka 30. 3. 2005.

Vlada Republike Slovenije je 6. 5. 2005 sprejela sklepe o omejitvi vpisa v 1. letnik v študijskem
letu 2005/2006 za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije.

Geodezija UN – redni študij
Geodezija VS – redni študij
Geodezija VS – izredni študij

40
40
40

Preglednica 2: omejitev vpisa 6. 5. 2005.

Po opravljenih maturah in zaključnih izpitih pričakujemo 80 najboljših dijakov. Vpis novincev
bo letos prvič potekal na povsem drugačen način kot v preteklih letih. Bodoči študenti geodezije
bodo vpisne liste in indekse v celoti izpolnili doma – tako bo tudi za študente 1. letnika geodezije
vpis potekal preko študentskega informacijskega sistema Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Vsem kandidatom pa v popotnico: »Izkoristi dan, čim manj zaupaj jutrišnjemu!«
(Ode, I, 8, Horac, 65–8 pr. n. št.)
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Oddelek za geodezijo omejuje vsakoletni vpis zlasti zaradi prostorskih, tehničnih in kadrovskih
težav. Za študij geodezije na UL FGG tako v študijskem letu 2005/06 veljajo naslednje omejitve
vpisa v 1. letnik:
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