
REFERAT Z A  STUDIJSKE 
ZADEVE U L  FGG 

Ljubljana, 2. 8. 2019 

Kandidate, ki se vpisujete v 3. letnik interdiscipbega doktorskega itudijskega programa Varstvo 
okolja, prosirno, da pravilno izpolnite vai vpisni list in ga z vso potrebno dokumentacijo dostavite v 
Referat za itudijske zadeve na UL FGG. R a h  za vpisnino bo v ldeni e-pogti na vai e-nasl 

. Dva podpisana izvoda Pogodbe o izobraievanju na interdisciplinarnem doktorske 

vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). 
. Dva podpisana izvoda Pogodbe o pristopu k dolgu, Ee je placnik golnine tretja oseba. 

NAVQDILA ZA VPIS: 

1. Na spletni strani UL FGG htt~://www.f&.uni-&si/ - Studij na fakulteti, Studijski propami 3. 
pnje, VARSTVO OKOLJA, na desni strani izberete povezavo Spletni refemt (V 
olja). Tukaj vnesite priloieno uporabnGko ime in geslo in vstopili boste v spletni referat 
levi strani spodaj poG&te mbriko VPISNI LIST. S klikom na Vpisni list vam sistem 

vpisni list, v katerem izpolnite manjkajde podatke v rubrike, kakor vas vodi sistem. 
3. Sele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolrl, da ga natispete, siwr vas bo 

bveizal, kateri podatki ie rnanjkajo. Nato vpisni list natisnite, podpsite. Obvezno morate 



natisniti tudi Pogodbo o izobraievanju (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). Pogodba se varn 
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 DO Dogti na naslov: 

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

V primeru, da nam po pogti ne boste poslali ali na vpis osebno prinesli vseh dokurnentov, ki jih 
potrebujemo za vpis, le-tega ne bo mogote izvriiti. 

Vpis v 3. Ietnik interdisciplkmecm doktorskerm Wtrdiiskep propma Varstvo okolja bo potekal 

Prosimo vas, da vpisni listi izpolnite tim prej po prejemu vpisne dokurnentacije. 

V primem nejasnosti nas kontaktirajte na: 
e-poSto: monik2iiwik-btus@h.uni-1i.si 
telefonsko Stevilko: 01/4264 288 

&limo vam veliko Itudijskih uspehov! 

Monika Lipnik Brus, univ. dipl. var. 
Referat za Qtudijske zadeve UL FGG 


