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E – VPIS 2018/2019 

(IZPOLNJEVANJE VPISNEGA LISTA V ELEKTRONSKI OBLIKI) 

 
 
E-vpisni list je študentom dostopen v sistemu AIPS (https://aips.um.si/).   
 

Po prijavi v sistem AIPS, izberete rubriko E-VPIS in sledite navodilom na zaslonu.  
 
Vljudno prosimo, da upoštevate naslednje:  
 

1. E-vpisni list lahko vidijo in izpolnijo tisti študenti, ki imate zbranih dovolj ECTS točk, ki so določene 
za napredovanje (imate izpolnjene vse pogoje za napredovanje, skladno z akreditiranim študijskim 
programom). V kolikor imate opravljene vse izpite, ki so pogoj za napredovanje, vpisnega lista pa ne 
vidite in ga ne morete izpolniti, pišite po elektronski pošti (referat.fzv@um.si) ali pokličite v Referat 
za študentske zadeve UM FZV v času uradnih ur (preverili bomo ali imate v sistemu AIPS vse izpite 
zavedene).  

2. E-vpisni list izpolnijo tudi študenti ki se vpisujejo v absolventski staž ali imajo podaljšan status 
študenta. 

3. Izpolniti je potrebno študentske ankete.  
4. Preverite zapisane podatke na vpisnem listu in jih popravite oz. dopolnite (telefon….).  
5. Potrdite predmetnik.  
6. Izbirne predmete boste na predmetnik označili na vpisu.  
7. Po vnosu podatkov vpisni list potrdite, vpišite datum, natisnite ter ga podpisanega prinesite na vpis.  
8. Za študente, ki bodo oddali prošnje za vpis na Komisijo za študijske zadeve UM FZV bo e-vpis možen 

šele po obravnavi in pozitivni rešitvi prošnje na Komisiji za študijske zadeve UM FZV. Spremljate 
obvestila na oglasni deski UM FZV.  

9. Z izpolnitvijo E-vpisnega lista in potrditve predmetnika še ne boste vpisani, zato se boste morali 
na določene termine skupinskega vpisa ali naknadno (vendar najkasneje do 28.09.2018) po 
predhodnem dogovoru osebno oglasiti na skupinskem vpisu oz. v Referatu za študentske zadeve 
UM FZV.  
 

 

 E – VPIS BO MOŽEN OD VKLJUČNO 20.08.2018.  
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