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KANDIDATOM ZA VPIS V
-

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE OPERATIVNO
GRADBENIŠTVO
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNIČNO UPRAVLJANJE
NEPREMIČNIN
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
GRADBENIŠTVO
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE VODARSTVO IN OKOLJSKO
INŽENIRSTVO

Spoštovani.
Obveščamo vas, da ste uvrščeni v seznam sprejetih kandidatov za vpis v š. l. 2022/2023 v prvostopenjski študijski
program na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, zato vas vabimo na vpis v 1. letnik rednega študija.
Ker se letos prvič vpisujete na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, vas v nadaljevanju podrobneje seznanjamo
s postopkom vpisa in dokumentacijo, ki jo boste morali oddati za vpis.
Vpis kandidatov za vse študije na UL FGG bo potekal izključno preko spleta, od prejema tega obvestila,
pa vse do 17. 8. 2022.
Kandidati, ki nimate dostopa do spleta oziroma računalnika, lahko opravite vpis na računalnikih v avli Fakultete,
na Jamovi cesti 2 (v pritličju).
Vpis na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo poteka preko Informacijskega sistema fakultete (VIS), v katerega
vstopate z digitalno identiteto in osebnim geslom (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.
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. Na levi strani spodaj
izberete 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. Šele ko bo
vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga potrdite, sicer vas bo obveščal, kateri podatki še
manjkajo.

Položnico za vpisnino boste prejeli v ločeni e- pošti na vaš elektronski naslov. Poravnati jo morate pred vpisom.
Če bo oddana vpisna dokumentacija popolna, vas bomo vpisali, nato si boste lahko v spletnem referatu natisnili
potrdila o vpisu (zavihek »moji podatki« → »potrdila o vpisu«).
Če ste že vpisani na kateri drugi fakulteti, nam morate do 30. 9. 2021 posredovati poleg gornjega še:
1. izpisnico ali
2. v primeru, da ste že bili vpisani na UL FGG in prestopate iz enega v drug študijski program, na vpis prinesite še
prošnjo za izpis iz prejšnjega programa.
Če nam izpisnice ne boste posredovali, vas na željeni študijski program ne bomo mogli vpisati.
Če se v času vpisa ne boste vpisali, bomo skladno z navodili Vpisne službe Univerze v Ljubljani šteli, da odstopate
od vaše prijave.
V zadnjem tednu septembra bo fakulteta organizirala tudi pripravljalni tečaj iz matematike. Razpored tečaja
pošiljamo v priponki.
Pouk se bo začel v ponedeljek, 3. 10. 2022, 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.
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Priloge:
- Razpored pripravljalnega tečaja iz matematike,
- Položnica za plačilo vpisnine (prejmete naknadno na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavi).
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