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NAVODILA za vpis v 1. letnik 
interdisciplinamega doktorskega gtudijskega programa Varstvo okolja 

v gtudijskem letu 2019/2020 

Programski svet interdisciplinamega doktorskega gtudijskega programa VARSTVO OKOLJA je 
na 6. seji, 11.9.2019, ocenil, da izpolnjujete pogoje za vpis v 1. letnik Interdisciplinamega doktorskega 
gtudijskega programa VARSTVO OKOLJA. 

Vpis v interdisciplinami doktorski Studijski program VARSTVO OKOLJA poteka preko 
. . 

Informacijskega sistema fakultete VIS, ki je dostopen na naslednji povezavi httos://visutPo.uni-had. 
V sistem dostopate s priloienim uporabnigkim imenom in geslom, ki prevzamete na ID-portalu UL. 
Navodila za prevzem so priloiena. 

Za vpis v 1. letnik Studiia 0trebu;iete naslednie dokumente: 



NAVODILA ZA VPIS: 

1. Skladno s priloienirni navodili na spletnem portalu UL-ID prevzemite dgltalno identiteto 

s: / /id.uni-1i.d). 

2. c e  ielite imeti gtudentsko izkaznico z osebno fotografijo, si morate pred zatetkom izpolnjevanja 

vpisnega lista pripraviti osebno fotografijo v elektronski obliki. Fotografija mora biti shranjena v 
formatu JPG in velikosti najmanj 400 x 503 pik. 

3. Na spletni strani UL FGG http://www.Sgg.uni-&si/ - Studij na fakulteti, Studijski programi 3. 
stopnje, VARSTVO OKOLJA, na desni strani izberete povezavo Spletni referat (Varstvo 

okolja). Tukaj vnesite priloieno uporabnigko ime in geslo in vstopili boste v t. i. spletni referat. 

4. Na levi strani spodaj poigtite rubriko VPISNI LIST. S klikom na Vpisni list vam sistem odpre 

vpisni list, v katerem izpolnite manjkajote podatke v rubrike, kakor vas vodi sistem. c e  boste 

med izpolnjevanjem izbrali opcijo, da ielite dtudentsbo izkaznico z osebno fotografijo, naloiite 

tudi vaio fotografijo, ki ste si jo pred zazetkom izpolnjevanja vpisnega lista pripravili v e-oblikt. 

5. KO vas bo sistem opozoril na izbor predmetov (izbirni in temeljni predmeti), lahko izbirne 
predmete izbirate iz nabora izbirnih predmetov na interdisciplinamem doktorskem Studijskem 

programu Varstvo okolja, ki vam ga sistem ponuja. V primeru, da bi radi izbrali druge izbirne 

predrnete (z drug& tlanic UL, tujine), s seznama izberete Zunanji izbirni predmet I. V tem 
primeru vpisni dokumentaciji priloiite s strani referata izbrane fakultete oiigosan utni natrt 

predmeta v slovenskem in angleikem jeziku. 

6. Sele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnete, sicer vas bo 

obveSta1, kateri podatki Se manjkajo. Nato vpisni list natisnite, podpiHite in pogljite 

priporoteno po poiti (ali dostavite osebno) skupaj z dokazili o platilu vpisnine in Soglasjem za 
uporabo slike, ki ga natisnete iz priloge v VIS-u. 

7. Obvezno morate natisniti tudi Pogodbo o izobraievanju (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). 
Pogodba se vam bo natisnila v dveh izvodih. Preverite podatke in podpisani pogodbi priloiite 

vpisnemu listu. 

Vpigete se lahko osebno v Casu uradnih ur na UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ali pa 
dokumentacijo pogljete priDoroEeno po poHti na naslov: 

Fakulteta za gradbenigtvo in geodezijo 
Referat za doktorski Htudij 
Hajdrihova 28 
1000 LJUBLJANA 

V primeru, da nam po poiti ne boste poslali ali na vpis osebno prinesli vseh dokumentov, ki jih 
potrebujemo za vpis, le-tega ne bo mogote izvrgiti. c e  se do 30. 9. 2019 ne boste vpisali (osebno oz. 
priporoteno po pogti), bomo razumeli, da od vase prijave za vpis odstopate. 



Prosirno vas, da vpisni listi izpolnite Zim prej po prejemu vpisne dokurnentacije. 

V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na: 
Onikali~nik-brus@@g e-pogto: m .mi-li.si 

telefonsko gtevilko: 01/4264 288 

kelimo vam veliko 6tudijskih uspehov! 

u 
Monika Lipnik Brus, univ. dipL var. 

Referat za gtudijske zadeve UL FGG 

Prilo~e: 
Navodila za prevzem *talne identitete 

Predmebnik za 1. letnik 


