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ŠTUDENTOM, KI IMAJO PRIPRAVLJENE  

VPISNE LISTE ZA š. l. 2017/2018 
 
Zadeva: Vpis v študijskem letu 2017/2018 
 
Spoštovani!  
 
Obveščamo vas, da ste izpolnili pogoje za vpis v letnik oz. v dodatno leto v študijskem letu 2017/2018, 
ter da imate v spletnem referatu pripravljen vpisni list za vpis. 
Položnico za vpisnino boste prejeli v ločeni e-pošti na vaš elektronski naslov. 
 
Vpis bo potekal na naslednji način: 
- v spletnem referatu izpolnite – popravite oziroma vpišite manjkajoče podatke na vpisnem listu. Pri 
vpisu izbirnih predmetov, ki se izvajajo na UL FGG v zimskem semestru upoštevajte morebitna 
prekrivanja v urniku zimskega semestra, ki ga najdete na naši spletni strani pod Vse za študij - > Vpis 
2017/2018 -> Urniki. Urnik za letni semester bo pripravljen naknadno, ker ga bomo pripravili skladno z 
vašo izbiro izbirnih predmetov. V kolikor želite za izbirni predmet izbrati predmet, ki ga ni v naboru 
ponujenih izbirnih predmetov, vas prosimo, da izberete opcijo »Zunanji izbirni predmet«. Predmet, ki 
ga želite izbrati, pa ročno dopišete na natisnjen vpisni list. »Zunanji izbirni predmet« izberete tudi v 
primeru, če boste izbirne predmete opravljali znotraj COD-a in tisti, ki boste izbirali izbirne predmete 
na drugih članicah UL. Naknadno nam boste potem dostavili še izpolnjeni obrazec 19 – Vpis zunanjega 
izbirnega predmeta. Šele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnite, 
sicer vas bo sproti obveščal, kateri podatki še manjkajo. Nato ga natisnite, podpišite, na desno 
spodnjo stran vpisnega lista in pošljite po pošti skupaj s kuverto A5 in z vašim čitljivim naslovom. 
 
Če bo poslana vpisna dokumentacija popolna, vas bomo vpisali in vam potrdila o vpisu (4 brezplačne 
izvode) poslali po pošti na vaš naslov.  
 

Vpisni listi študentov, ki izpolnjujete pogoje za vpis, bodo na spletnem referatu dostopni od 1. avgusta 
2017 do srede, 27. septembra 2017. Osebno bo vpis možen v času uradnih ur  15. septembra 2017. V 
izogib gneči, vas prosimo, da vpisni list izpolnite čim izpolnite pogoj za vpis in nam ga posredujete  po 
pošti.  
Študente, ki se boste vpisovali na podlagi prošenj prosimo, da vpisni list izpolnite čim prej in nam ga 
posredujete do najkasneje  27. 9. 2017. Osebno se boste lahko vpisali 25. in 26. septembra 2017 v 
času uradnih ur referata. 

 
Priporočamo, da se vpišete po pošti, ker se bomo tako vsi skupaj izognili nepotrebni gneči in 
čakanju. 
    
Lepo pozdravljeni! 

   
                                                                                                                                     Mojca Lorber    
                                                                                                                 Referat za študijske zadeve UL FGG                                                                                                                        
  Priloge:  

- Položnica za plačilo vpisnine (prejmete na vaš e-naslov) 

 REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UL FGG  
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