
 

 

 
 

 

                  

 

NAVODILA za vpis v 2. letnik 

interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja 

v študijskem letu 2022/2023 

 

 

Spoštovani! 

 

Kandidate, ki se vpisujete v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo 

okolja, prosimo, da pravilno izpolnite 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 2. 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 2. letnik.  

3. Pogodbo  o izobraževanju  

a) Vsi prvič vpisani v doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2021/2022 in 

boste v študijskem letu 2022/2023 redno napredovali v 2. letnik, pogodbe o izobraževanju ne 

podpisujete. 

b) Vsi ostali, ki se vpisujete po prekinitvi ali po merilih za prehode DVAKRAT natisnite pogodbo o 

izobraževanju (VPIS > Priloge in tiskanje). Oba izvoda fizično podpišete in priložite k vpisni 

dokumentaciji. Ko bo pogodbo podpisal še rektor, vam bomo en izvod podpisane pogodbe vrnili.  

4. Dva podpisana izvoda Pogodbe o pristopu k dolgu, v primeru, da je/bo plačnik vaše šolnine 

tretja oseba. 

5. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o plačilu stroškov  doktorskega študija Varstvo okolja. 

6. Izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine, če želite 

imeti sofinancirano šolnino in izpolnjujete pogoje za sofinanciranje. 

7. Izpolnjen obrazec Predmetnik za 2. letnik študija.  

8. Študentsko izkaznico. 

. 

 

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UL FGG 
Doktorski študij III. stopnja 
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana 
 
E-pošta: monika.golobar@fgg.uni-lj.si 
Tel.: 001/4768532 
Spletna stran: https://www.fgg.uni-lj.si/ 
    
 
 
 Ljubljana, 24. 8. 2022 
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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. Ko vas bo sistem opozoril na izbor izbirnih predmetov, si jih lahko izbirate iz ponujenega nabora 

izbirnih predmetov na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstvo okolja. 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.  

 

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

obveščal, kateri podatki še manjkajo.  

 

5. 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 

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 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja bo potekal 

od 1. do 28. septembra 2022. 

 

Po potrjenem (zaključenem) vpisu (nekaj delovnih dni po prejemu popolne vpisne dokumentacije) se 

vam bo v VIS-u odklenila možnost tiskanja potrdila o vpisu za študijsko leto 2022/2023 (MOJI 

PODATKI > Potrdilo o vpisu), po elektronski pošti pa boste prejeli račun za vpisnino, ki ni vključena v 

šolnino. 

 

Če se ne boste vpisali v 2. letnik, ampak ponovno v 1. letnik (če pravice do ponavljanja v času študija 

še niste izkoristili), morate najkasneje do 16. 9. 2022 to sporočiti v Študentski referat UL FGG, ge 

Moniki Golobar, da vam bo odprla e-vpisni list za ponovni vpis, ki ga morate v sistemu VIS izpolniti 

najkasneje do 28. 9. 2022. Pogodb o izobraževanju v tem primeru ni treba pošiljati.  

http://www.fgg.uni-lj.si/


 

 

POMEMBNO OBVESTILO: 
S študijskim letom 2022/2023 bomo za vso elektronsko komunikacijo z vami uporabljali izključno vaš 
uradni univerzitetni e-naslov, ki ga imate kot študent Univerze v Ljubljani. Prav tako bodo z 
vami preko univerzitetnega e-naslova komunicirali tudi nosilci in izvajalci učnih enot. Vaš univerzitetni 
e-poštni naslov je enak vašemu uporabniškemu imenu za vstop v VIS (npr. ab1234@student.uni-lj.si). 
Na ta naslov vam bomo pošiljali tudi vsa elektronska obvestila, ki ste jih zdaj prejemali na svoje zasebne 
elektronske poštne naslove. Navodila, kako nastaviti in dostopati do univerzitetne elektronske pošte v 
storitvi Exchange Online, vam pošiljamo v priponki.  
 
Na doktorskem študiju Varstvo okolja vas večina univerzitetnega e-naslova do zdaj ni koristila za nič 
drugega kot za vstop v VIS. Če je kdo izmed vas za prejemanje e-pošte že zdaj uporabljal svoj 
univerzitetni e-naslov, pa UL obvešča, da je bila s 15. 7. 2022 narejena zamenjava ponudnika, in sicer je 
bila vaša študentska pošta prenesena z zdajšnjega ponudnika Gmail v storitev Exchange Online. Tako 
si morate tudi vi, ki ste že uporabili ta e-naslov, dostop na novo nastaviti. Kako to naredite, je opisano v 
priloženih navodilih. 
 
 
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:  

e-pošto: monika.golobar@fgg.uni-lj.si  

telefonsko številko: 01/4768532 

 

Želimo vam veliko študijskih uspehov! 

 
           Monika Golobar, univ. dipl. var. 

         Referat za študijske zadeve UL FGG 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Priloge: 

 Predmetnik za 2. letnik 

 Potrdilo o opravljenih obveznostih doktorskega študija Varstvo okolja za vpis v 2. Letnik 

 Navodila za nastavitev univerzitetne elektronske pošte  
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