
 

 

 
 

 

                  
NAVODILA za vpis v 1. letnik 

doktorskega študijskega programa III. stopnje Grajeno okolje  
v študijskem letu 2016/2017 

 
 

Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da ste uvrščeni med sprejete kandidate za vpis v 1. letnik doktorskega študijskega programa 

3. stopnje Grajeno okolje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v študijskem letu 2016/2017. 

 

Vpis na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo poteka preko Informacijskega sistema fakultete (VIS). V sistem 

dostopate z uporabniškim imenom in osebnim geslom, ki ju prevzamete na ID-portalu UL. Navodila za prevzem so 

priložena. 

 
Za vpis v 1. letnik študija potrebujete naslednje dokumente: 
 

1. Preko spletnega referata izpolnjen vpisni list (v katerega s pomočjo navodil v nadaljevanju  vstopate z 

uporabniškim imenom in geslom). 

2. Dva podpisana izvoda Pogodbe o izobraževanju na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu 

Grajeno okloje v študijskem letu 2016/2017, ki ju natisnete, ko zaključite vpisni list (VPIS > TISKANJE > 

PRILOGE). 

3. Soglasje za uporabo slike, ki ga prav tako natisnete iz PRILOGE v VIS-u. 

4. Kopijo dokazila o plačilu vpisnine. 

 

 
POMEMBNO! 

 Na prvo stran vpisnega lista (desno zgoraj) obvezno napišite številko mobilnega telefona ali telefona, kjer 

ste dosegljivi v primeru, da vaša vpisna dokumentacija ne bo popolna. 

 Položnico za vpisnino boste prejeli v ločeni e-pošti na vaš e-naslov. Poravnati jo morate pred vpisom. V 

kolikor dokazila o plačilu ne boste priložili vpisni dokumentaciji, oziroma ga ob osebnem vpisu ne boste 

prinesli na vpogled, vam ne bomo izdali potrdil o vpisu.  

 Če bo vpisna dokumentacija popolna, vas bomo vpisali in vam izdali oziroma na vaš naslov poslali potrdila o 

vpisu. 

 
 
NAVODILA ZA VPIS: 
 

 Če želite imeti študentsko izkaznico z osebno fotografijo, si morate pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista 

pripraviti osebno fotografijo v elektronski obliki. Fotografija mora biti shranjena v formatu JPG in velikosti 

najmanj 400 x 503 pik.  
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1000 Ljubljana, Slovenija 

telefon (01) 47 68 534 
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 Na spletni strani FGG (http://www3.fgg.uni-lj.si/) Hitre povezave – Spletni referat boste s priloženim 

uporabniškim imenom in geslom  vstopili v spletni referat UL FGG. Tam poiščete na levi strani spodaj rubriko 

VPISNI LIST. S klikom na Vpisni list pridete do posebej za vas pripravljenega vpisnega lista, ki ga izpolnite – 

vpišite manjkajoče podatke v rubrike, kakor vas vodi sistem. Če boste med izpolnjevanjem izbrali opcijo, da 

želite študentsko izkaznico z osebno fotografijo, naložite tudi vašo fotografijo, ki ste si jo pred začetkom 

izpolnjevanja vpisnega lista pripravili v e-obliki.   

 

 Ko vas bo sistem opozoril za vnos izbirnih predmetov, lahko le-te izbirate iz nabora izbirnih predmetov na 

doktorskem študijskem programu Grajeno okolje, ki vam ga sistem ponuja. Za področja Geologija, Geodezija 

in Načrtovanje in urejanje prostora niso ponujeni vsi izbirni predmeti, zato poklikajte ponujene s seznama, ko 

pa boste natisnili vpisni list, nanj pri predmetniku vnesite prave predmete, te pa prečrtajte. V primeru, da bi 

radi izbrali druge izbirne predmete (izven UL FGG), s seznama izberete Zunanji izbirni predmet I (5 KT) ali 

Zunanji izbirni predmet II (10 KT), vpisni dokumentaciji pa priložite s strani referata izbrane fakultete ožigosan 

učni načrt predmeta v slovenskem in angleškem jeziku.  

 

 Šele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnete, sicer vas bo obveščal, kateri 

podatki še manjkajo.  Nato vpisni list natisnite, podpišite in pošljite po pošti (ali dostavite osebno) skupaj z 

dokazilom o plačani vpisnini in Soglasjem za uporabo slike, ki ga natisnete iz priloge v VIS-u.  

Vpis v 1. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno okolje  
bo potekal od 12. do 16. septembra 2016.  
Zadnji rok za vpis je 30. september 2016. 

 

Vpišete se lahko osebno v času uradnih ur na UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ali pa dokumentacijo pošljete 
priporočeno po pošti na naslov:  

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Referat za doktorski študij 

Hajdrihova 28 
1000 LJUBLJANA 

 
Prosimo vas, da vpisni listi izpolnite čim prej po prejemu vpisne dokumentacije.  
 
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:  

 e-pošto: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si  

 telefonsko številko: 01/4264 288. 
 
 
Želimo vam veliko študijskih uspehov! 
 
 
 

                                                                                                                                      Mojca Lorber 
                                                                                       Referat za študijske zadeve UL FGG 

 
 

Priloga: 

 Navodila za prevzem digitalne identitete. 
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