
 
 

 
 

 

                  
 

NAVODILA za vpis v 3. letnik 
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja 

v študijskem letu 2020/2021 
 
 

Spoštovani! 
 
Kandidate, ki se vpisujete v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo 
okolja, prosimo, da pravilno izpolnite vaš vpisni list in ga z vso potrebno dokumentacijo dostavite v 
Referat za študijske zadeve na UL FGG. Račun za vpisnino boste prejeli v ločeni e-pošti na vaš e-naslov. 
 
Za vpis v 3. letnik študija potrebujete naslednje dokumente: 
 

1. Pravilno izpolnjen vpisni list (izpolnite ga preko spletnega referata s pomočjo uporabniškega 
imena in gesla). 

2. Izpolnjen obrazec – Potrdilo o opravljenih obveznostih doktorskega študija Varstvo okolja 
za vpis v 3. letnik.  

3. Dva podpisana izvoda Pogodbe  o izobraževanju na interdisciplinarnem doktorskem 
študijskem programu Varstvo okolja v študijskem letu 2020/2021, ki ju natisnete, ko zaključite 
vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). 

4. Dva podpisana izvoda Pogodbe o pristopu k dolgu, če je plačnik šolnine tretja oseba. 
5. Izpolnjena in podpisana Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine, če želite 

imeti sofinancirano šolnino in izpolnjujete pogoje za sofinanciranje. 
6. Izpolnjen obrazec Predmetnik za 3. letnik študija. 
7. Študentsko izkaznico. 

 
 

NAVODILA ZA VPIS: 
 
 

1. Na spletni strani UL FGG http://www.fgg.uni-lj.si/ - Študij na fakulteti, Študijski programi 3. 
stopnje, VARSTVO OKOLJA, na desni strani izberete povezavo Spletni referat (Varstvo 
okolja). Tukaj vnesite priloženo uporabniško ime in geslo in vstopili boste v spletni referat. 

2. Na levi strani spodaj poiščite rubriko VPISNI LIST. S klikom na Vpisni list vam sistem odpre 
vpisni list, v katerem izpolnite manjkajoče podatke v rubrike, kakor vas vodi sistem.  

3. 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. Obvezno morate 
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natisniti tudi Pogodbo o izobraževanju (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). Pogodba se vam 

bo natisnila v dveh izvodih. Preverite podatke in podpisani pogodbi priložite vpisnemu listu.  

 
 
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 

 
V primeru, da nam po pošti ne boste poslali ali na vpis osebno prinesli vseh dokumentov, ki jih 
potrebujemo za vpis, le-tega ne bo mogoče izvršiti.  
 

Vpis v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bo potekal 
od 1. do 25. septembra 2020. 

 
Prosimo vas, da vpisni listi izpolnite čim prej po prejemu vpisne dokumentacije.  
 
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:  
e-pošto: monika.golobar @fgg.uni-lj.si 
telefonsko številko: 01/4264 288 
 
 
Želimo vam veliko študijskih uspehov! 
 
 

           Monika Golobar, univ. dipl. var. 

         Referat za študijske zadeve UL FGG 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Priloge: 

 Predmetnik za 3. letnik  
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