
 

NAVODILA ZA VPIS v študijsko leto 2015/2016 

PRED VPISOM MORATE IMETI v VIS-u PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI TER IZPOLNJENE  
ŠTUDENTSKE ANKETE! 

Vpisni list izpolnite preko Študentskega informacijskega sistema (VIS) na povezavi: https://vis.fs.uni-lj.si 

1. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpisni list / Vpis. 
 

2. V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu izberite možnost obveščanja na SMS. 
Če SMS obvestil ne želite prejemati, pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente ni 
obvezno. Cena SMS obveščanja po ceniku FS za študijsko leto 2015/16 znaša 5 €.  
 

3. Pazite na zapis telefonske številke: v zapisu ne sme biti nobenih črtic (-,/) ali presledkov, drugače ne boste mogli 
nadaljevati z izpolnjevanjem vpisnega lista. 
 

4. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo 
na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so vneseni podatki točni, še enkrat izberite  gumb Potrdi. 
 

5. V meniju izberite Vpisni list / Tiskanje. Natisnjeni vpisni list preglejte in podpišite.  

 

Položnico za vpisnino in šolnino boste prejeli po pošti, potrdila o plačilu NE POŠILJAJTE. 

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporočeno po pošti prejeli: 6 potrdil o vpisu , študentsko izkaznico z nalepko 
(v kolikor jo boste priložili), indeks (če vam je bil izdan), 1x podpisano pogodbo. 

Prosimo vas, da v času vpisa preko sistema VIS NE NAROČATE potrdil o vpisu. Potrdila o vpisu vam bomo poslali po pošti 
skupaj s potrjeno vpisno dokumentacijo. Študentom priporočamo, da vpis opravijo takoj, ko izpolnijo pogoje za vpis. 

Vpisno dokumentacijo pošljite PRIPOROČENO po pošti na naslov:   
Fakulteta za strojništvo  
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana 
s pripisom »VPIS- III. stopnja«.  

Upoštevajte roke zapisane v dopisu Obvestilo za vpis v višji letnik.  

Dokumente lahko tudi osebno oddate v nabiralnik nasproti študentskega referata na glavnem hodniku v 1. nadstropju 
ali v študentski referat. 

 

 

             Fakulteta za strojništvo 
                        Referat za študentske zadeve 


