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KANDIDATOM ZA VPIS V  
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE  
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da je bila vaša prijava na magistrski študijski program druge stopnje v š. l. 2018/2019 
na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo sprejeta. Na podlagi te prijave smo vam v spletnem referatu 
odprli vpisni list. K vpisu vas vabimo takoj po uspešno opravljenem zagovoru diplomskega dela oz. ko 
boste opravili zadnjo obveznost na prvi stopnji. 
 
V nadaljevanju vas podrobneje seznanjamo s postopkom vpisa in z dokumentacijo, ki jo boste morali 
oddati za vpis.  
 
Vpis kandidatov za vse študije na UL FGG bo potekal preko spleta in po pošti najkasneje do 26. 9. 
2018. 
 
Za kandidate, ki nimate dostopa do spleta, bo vpis v Referatu za študijske zadeve UL FGG, dne 
25. 9. 2018 med 10.00 in 13.00 uro na Jamovi cesti 2 (v pritličju). Takrat bodo za vas v naši računalniški 
učilnici RU-I/5 dostopni tudi računalniki, tiskalnik in optični bralnik. 
 
Za vpis na UL FGG morate po pošti obvezno poslati (ali osebno prinesti na vpis): 

- izpolnjen vpisni list (v katerega s pomočjo navodil v nadaljevanju vstopate z uporabniškim imenom in 
geslom), 
- za kandidate, ki niso zaključili študija na UL FGG na vpogled originalno diplomsko listino ali originalno 
potrdilo o diplomiranju, 
- potrdilo o plačilu položnice za vpisnino, 
- soglasje za uporabo fotografije, ki ga natisnete iz priloge v VIS-u in 
- prazno kuverto A5 z vašim naslovom, na katerega vam bomo poslali potrdila o vpisu. 

 
Na prvo stran vpisnega lista obvezno napišite številko mobilnega telefona ali telefona, kjer ste 
dosegljivi v primeru, če vpisna dokumentacija ne bo popolna. 
 
V primeru, da ne dostavite ali na vpis osebno ne prinesete zgoraj navedenega, vpisa ne bo mogoče 
izvršiti.  
 
Vpis na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo poteka preko Informacijskega sistema fakultete (VIS), 
v katerega vstopate z uporabniškim imenom (digitalna identiteta) in osebnim geslom (navodilo za 
prevzem je priloga tega dopisa).  
 
Navodila za vpis 
Če želite imeti študentsko izkaznico z osebno fotografijo, 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. 
V kolikor fotografije ne boste prenesli v skladu z navodili, boste študentsko izkaznico prejeli brez 
osebne fotografije. 

mailto:referat@fgg.uni-lj.si
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Na spletni strani UL FGG (desno zgoraj – Študenti –> Spletni referat) vstopite v svoj spletni referat z 
digitalno identiteto in geslom za vstop, ki ste ju prevzeli na https://id.uni-lj.si po priloženih navodilih. 
Tam poiščete na levi strani spodaj rubriko VPISNI LIST. S klikom na Vpisni list vam sistem odpre vpisni 
list, v katerem izpolnite manjkajoče podatke v rubrike, kakor vas vodi sistem, med drugim vas 
prosimo, da naložite tudi vašo fotografijo s širino 400px in višino 503px. Šele ko bo vpisni list v celoti 
izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnete, sicer vas bo obveščal, kateri podatki še manjkajo. Pri 
vpisu izbirnih predmetov ne smete preseči 5 % zunanje izbirnosti, ki je dovoljena na celoten študijski 
program. Med zunanjo izbirnost sodijo vsi predmeti, ki niso ponujeni v naboru izbirnih predmetov in 
Športna vzgoja. Če 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 potem dostavite še izpolnjeni obrazec 19 – Vpis zunanjega izbirnega predmeta. Pri 
izbiri 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 Navodili za vpis -> Urniki. Urnik za 
letni semester bo pripravljen naknadno, ker ga bomo pripravili skladno z vašo izbiro izbirnih 
predmetov. Šele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnite, sicer vas bo 
sproti obveščal, kateri podatki še manjkajo. Natisnjen in spodaj desno podpisan vpisni list pošljite po 
pošti, skupaj s kuverto A5 z vašim čitljivim naslovom, Soglasjem za uporabo fotografije (ki ga 
natisnete iz priloge v VIS-u) in potrdilom o plačilu položnice, na naslov UL FGG, Jamova cesta 2, 1000 
Ljubljana. 
 
Položnico za vpisnino boste prejeli v ločeni e- pošti na vaš elektronski naslov. Poravnati jo morate 
pred vpisom. V kolikor potrdila o plačani vpisnini ne boste poslali po pošti oziroma ga ob osebnem 
vpisu ne boste prinesli na vpogled, vam ne bomo mogli izdati potrdil o vpisu. 
 
Če bo poslana vpisna dokumentacija popolna, vas bomo vpisali in vam potrdila o vpisu poslali po pošti 
na vaš naslov.  

Na spletni strani UL FGG, pod Študijski programi 2. stopnje  s klikom na posamezni študijski program 
najdete vse informacije o študijskem programu in veljaven predmetnik. 

Če se v času vpisa, najkasneje pa do 26. 9. 2018, ne boste vpisali, bomo skladno z navodili Vpisne 
službe Univerze v Ljubljani šteli, da odstopate od vaše prijave. 
 
Pouk se bo pričel v ponedeljek, 1. 10. 2018 po urniku, ki je objavljen na spletni strani fakultete pod 
Urniki.   
 
V primeru nejasnosti nas lahko kontaktirate na e-pošto: referat@fgg.uni-lj.si. 
 
Želimo vam veliko študijskih uspehov! 

 
 

                                                                     
                                                                                                              

                                                                                                              Mojca Lorber 
                                                                                       Referat za študijske zadeve UL FGG 

 
Priloge: 
- Navodila za prevzem digitalne identitete 
- Položnica za plačilo vpisnine (prejmete na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi)  

https://id.uni-lj.si/
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/
https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2016/10/UL_FGG_-_Obr_19_Vpis_zunanjega_izbirnega_predmeta.pdf
https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis/
https://www.fgg.uni-lj.si/urniki/
https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-2-stopnje/gradbenistvo-ma/
https://www.fgg.uni-lj.si/urniki/

