
NAVODILA ZA PREGLED URNIKA  
 
Na spletni strani fakultete se nahaja urnik, ki ga lahko pregledujete po različnih kriterijih za iskanje.  
 
Osnovna legenda: 
 

 
Dve različni barvi ločujeta dva različna predmeta. 

 

 
Z rdečo barvo je označeno prekrivanje dveh ali več predmetov. S postavitvijo kurzorja na 
predmet, se v samostojnem okencu izpišejo predmeti, ki se izvajajo istočasno. 

P Izvedba predmeta v poletnem semestru  
Z Izvedba predmeta v zimskem semestru  
C Celoletna izvedba predmeta  
 
- Datum lahko vpišete sami, pri tem je potrebno navesti tudi letnico. Izberete ga lahko tudi iz koledarja, 

ki je postavljen ob vrstici za datum  

- Po tednih se premikate z uporabo smernih tipk . 

- Iskalni ukaz izvršite s pritiskom na gumb . 
 
Na urniku se izpiše naziv predmeta, način študija, letnik in semester izvajanja (npr. 1 Z), oblika 
izvedbe (npr. predavanja, vaje), izvajalec predmeta.  
Primer: BD Socialna in politična psihologija - izredni - 1 Z - predavanja, FDV - 01, Vlado 
Miheljak 
 
 
A) Različni načini iskanja in uporabe pregleda 
 
 

I.) Iskanje PO PROGRAMIH: (najprimernejši za študente rednega študija, saj se urniki 
pregledujejo tedensko) 
- program: izberite iskani študijski program, 
- letnik: izberite letnik študija, 
- način študija: izberite način študija; izredni, redni ali podiplomski študij, 
- modul: izberite modul študija (npr. POL-OBR 3- IŠ: Splošni modul). Kjer program nima 

izbirne skupine, ponovno izberite oznako študija. 
 

Iskalnik omogoča pregled zasedenosti študentov posameznega programa; torej njegovi obvezni 
predmeti, izbirni sidrni predmeti in programski predmeti. 
 

 
II.) Iskanje PO PREDMETIH (primeren predvsem za izredne študente in podiplomske 

študente, ker omogoča izpis vseh datumov za predavanja posameznih predmetov) 
- program: izberite študijski program, v katerem je iskani predmet obvezna ali izbirni 

programski izbirni, 
- letnik: izberite letnik študija, 
- mačin študija: izberite obliko študija; izredni, redni ali podiplomski študij.  
- predmet: izberite urnik za iskani predmet. 
 
Izbirate lahko tedenski urnik izvajanja predmeta, za izredno izvedbo pa je primernejši 
pregled celoletnega urnika. Ukaz Celoletni urnik izpiše dan, datum, uro, prostor, obliko 
izvedbe predmeta in izvajalca. S tem pregledom se izpišejo vsi termini, predvideni za 
izvedbo predmeta v tekočem študijskem letu. Pregled pokaže seznam predmetov, ki so 
na izbranem programu in letniku obvezni, sidrni ali programski.  
 
Pozor: izbira letnika ali načina študija ni nujna za prikaz predmetov. Izberete lahko zgolj 
program študija, na seznamu predmetov pa bodo vidni vsi predmeti za vse letnike in obe 
obliki študija (izredno in redno). Prav tako lahko označite več predmetov hkrati, pri čemer 
se bo urnik posameznega predmeta pokazal v svoji tabeli, oziroma se bodo v tedenskem 
pregledu izpisali vsi predmeti hkrati. 



 
 

III.) Iskanje PO PEDAGOGIH  
- priimek in ime: izberite iskanega pedagoga, 
- skoči na: izberite datum iskanega urnika. 

 
Iskalnik omogoča tedenski pregled zasedenosti izvajalcev pedagoškega procesa na FDV.  
S klikom na posamezen predmet v urniku se prikaže informacija, katere skupine omenjeni 
predmet poslušajo. 
 

IV.) Iskanje PO PREDAVALNICAH 
- predavalnica: izberite iskano predavalnico 
- skoči na: izberite datum iskanega urnika.  
 
Iskalnik omogoča pregled zasedenosti določene predavalnice v določenem tednu. 
 
 

V.) Iskanje ZASEDENOST PROSTOROV (primeren predvsem za iskanje proste 
predavalnice na določen dan) 
- skoči na: izberite datum iskanega urnika, 
- določen dan v izbranem tednu izberete s klikom na ustrezno ikono v naslednji vrstici 

 
 
Iskalnik omogoča pregled zasedenosti določene predavalnice v določenem tednu.  
 

B) Urniki za izbirne fakultetne predmete se nahajajo : 
  

- za izredne študente na programu Izbirni fakultetni in odprti predmeti - izredni 
- za redne študente na programu  Izbirni fakultetni in odprti predmeti - redni 

 
Urnike za izbirne fakultetne predmete lahko pregledujete v iskalniku PO PREDMETIH. Urniki so 
namenjeni študentom vseh štirih letnikov, kljub temu, da so zavedeni le pod 1. letnikom. 
Izbirate lahko med tedenskim ali celotnim prikazom urnika za enega ali več izbranih predmetov. 
Pri tedenskem prikazu je pomembno, da nastavite ustrezen datum. 
 
 
 
S klikom na območje zasedene predavalnice se odpre novo okno, ki pojasni kaj se izvaja v iskanem 
obdobju. 
 

 

 
Zimski semester poteka od 1. oktobra 2013 do 17. januarja 2014, poletni semester pa od 17. 
februarja do 6. junija 2014. 

  

 


