
 
 

 
 
 

                  
 

NAVODILA za vpis v 1. letnik 
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja 

v študijskem letu 2021/2022 
 
 
Spoštovani! 
 
Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA je 
na 15. seji, 7. 9. 2020, ocenil, da izpolnjujete pogoje za vpis v 1. letnik Interdisciplinarnega doktorskega 
študijskega programa VARSTVO OKOLJA. 
 
Vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA poteka preko 
Informacijskega sistema fakultete VIS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://visulvo.uni-lj.si/. 
V sistem dostopate s priloženim uporabniškim imenom in geslom, ki prevzamete na ID-portalu UL. 
Navodila za prevzem so priložena. 
 
Za vpis v 1. letnik študija potrebujete naslednje dokumente: 

1. Preko spletnega referata izpolnjen vpisni list (v katerega s pomočjo navodil v nadaljevanju  
vstopate z digitalno identiteto). 

2. Kopijo dokazila o plačilu vpisnine. Račun boste prejeli v ločeni e-pošti z UL FGG. 
3. Dva podpisana izvoda Pogodbe  o izobraževanju* na interdisciplinarnem doktorskem 

študijskem programu Varstvo okolja v študijskem letu 2021/2022, 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. Izjavo o plačniku šolnine na doktorskem študiju* (le v primeru, da ob vpisu ne oddajate 

pogodbe o pristopu k dolgu, ker ste samoplačnik ali boste pogodbo o pristopu k dolgu poslali 
naknadno) 

6. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine*, če 
želite imeti sofinancirano šolnino in izpolnjujete pogoje za sofinanciranje. 

7. izjavo raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL*  
8. Podpisano Soglasje za uporabo fotografij, ki ga prav tako natisnete iz priloge v VIS-u. 
9. Podpisani izjavi mentorja/-ice in somentorja/-ice, v kolikor ju že niste priložili k prijavi. 
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10. Idejno zasnovo, če je še niste priložili k prijavi. 

* Če imate kvalificiran digitalni podpis, lahko označene priloge k vpisu oddate v VISu, pod Rubriko 
Vpis / Priloga k vpisu.  Dokumentacije, ki jo boste naložili v VIS, ne pošiljajte tudi v fizični obliki. 

 
 

NAVODILA ZA VPIS: 
 
 

1. Skladno s priloženimi navodili na spletnem portalu UL-ID prevzemite digitalno identiteto 
(https://id.uni-lj.si/).   
 

2. Če želite imeti študentsko izkaznico z osebno fotografijo, si 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.  
 

3. 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 t. i. spletni referat. 

 
4. 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. Če boste 
med izpolnjevanjem izbrali opcijo, da želite študentsko izkaznico z osebno fotografijo, naložite 
tudi vašo fotografijo, ki ste si jo pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista pripravili v e-obliki.   
 

5. Ko vas bo sistem opozoril na izbor predmetov (izbirni in temeljni predmeti), lahko izbirne 
predmete izbirate iz nabora izbirnih predmetov na interdisciplinarnem doktorskem študijskem 
programu Varstvo okolja, ki vam ga sistem ponuja. V primeru, da bi radi izbrali druge izbirne 
predmete (z drugih članic UL, tujine), s seznama izberete Zunanji izbirni predmet I. V tem 
primeru vpisni dokumentaciji priložite s strani referata izbrane fakultete ožigosan učni načrt 
predmeta v slovenskem in angleškem jeziku.  

 
6. Šele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga oddate, sicer vas bo obveščal, 

kateri podatki še manjkajo. Vpisnega lista ni potrebno pošiljati.  
 

7. Obvezno morate natisniti tudi Pogodbo o izobraževanju (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). 
Pogodba se vam bo natisnila v enem izvodu, natisnete jo dvakrat. Preverite podatke in 
podpisani pogodbi priložite vpisnemu listu. Namesto fizično podpisane pogodbe s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom podpisano pogodbo lahko naložite v VIS 
(VPIS>PRILOGE K VPISU) 

 
8. Dokazilo o plačilu vpisnine (račun boste prejeli na e-pošto) lahko naložite v VISu. 

 
Vpišete se lahko osebno v času uradnih ur na UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ali pa 
dokumentacijo pošljete priporočeno po pošti na naslov (nekaj dokumentacije je v primeru 
digitalnega podpisa možno naložiti v VIS):  
 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
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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. Če se do 30. 9. 2021 ne boste vpisali (osebno oz. 
priporočeno po pošti), bomo razumeli, da od vaše prijave za vpis odstopate. 
 

Vpis v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bo potekal 
od 13. do 24. septembra 2021. 

 
Prosimo vas, da vpisni listi izpolnite čim prej po prejemu vpisne dokumentacije.  
 
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:  
e-pošto: anja.locicnik@fgg.uni-lj.si  
telefonsko številko: 01/4768532 
 
 
Želimo vam veliko študijskih uspehov! 
 
 

         Anja Ločičnik, mag. evr. štud. 
       Referat za študijske zadeve UL FGG 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

• Navodila za prevzem digitalne identitete 
• Predmetnik za 1. letnik  
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