
Z A P I S N I K  

1. redne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 

(UO ŠO FGG) 

 

1. Redna seja je potekala dne 26. 11. 2014 v predavalnici P-II/2 na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo, Jamova 2, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 16:00. 

 

Prisotni člani UO ŠO FGG (8):  Grega Šoič, Manca Petek, Maja Mauko, Luka Pajek, Klemen Stropnik, 

Jure Šuler, Jan Mak Bevcl, Dejan Bolarič 

Ostali prisotni (4): Tanja Tofil, Aleksandar Šašić Kežul, Nejc Legat, Marko Lavrenčič, 

Opravičeni odsotni (0):  -- 

Neopravičeno odsotni (0):  -- 

Seznam prisotnih na 1. redni seji UO ŠOVZ s podpisi je dodan v Prilogi 1. 

Predsednik UO ŠO FGG Dejan Bolarič je pozdravil prisotne in pričel z vodenjem seje ter predlagal 

sledeči dnevni red, na katerega ni bilo pripomb: 

 

1. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje Upravnega odbora ŠO FGG z dne 12. 11. 2014; 

2. Letni načrt dela Študentske organizacije FGG; 

3. Predstavitev letnega delovnega načrta dela treh društev; 

4. Določitev ekipe za grafično podogo Liste ŠS FGG in njenih zadolžitev; 

5. Poročanje o tekočih projektih: Wolfram Mathematica, Toast dan, BAU München; 

6. Predstavitev projektov za december 2014. določitev vodij projektov in razprava: Božični žur 

FGG, kuhano vino, božično drevo (v sklopu tega še kakšen božično obarvan dogodek), projekti 

prof. Aleša Golje; 

7. Poročanje predsednika Liste Šs FGG s primopredaje poslov ŠO FGG; 

8. Pridobitev skupnih prostorov ŠS FGG in ŠO FGG in določitev uradnih ur Liste ŠS FGG; 

9. Razno. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

  



AD1. Potrditev zapisnika Konstitutivne seje Upravnega odbora ŠO FGG z dne 12. 11. 2014 

 

SKLEP 1: Člani UO ŠO FGG soglasno potrdijo zapisnik konstitutivne seje Upravnega odbora ŠO 

FGG z dne 12. 11. 2014. 

 

ZA: 8 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD2. Letni načrt dela Študentske organizacije FGG 

 

V mesecu decembru zbiranje dobrodelnih prispevkov ob ponudbi kuhanega vina in piškotov. V 

roku dveh tednov se je potrebno pozanimati komu bomo namenili zbrane dobrodelne 

prispevke. Potrebno je priskrbeti določene pripomočke za organizacijo projekta. Dejan Bolarič 

naj poskrbi za mize ali stojnico, poizvedba o možnosti sposoje kuhalnika. Projektu se priključijo 

še društva na FGG in le-ta sodelujejo pri organizaciji za določen dan. Poizvedba o možnosti 

izposoje grelnika na MOL. 

 

V decembru načrtovan ogled Kristalne palače in ogled predbožičnega Dunaja. 

V mesecu januarja načrtovan obisk največjega gradbenega sejma BAU v Münchnu ter dan 

izmenjav, kjer se bodo predstavili študenti, ki so bili na študijski izmenjavi v tujini. 

V mesecu februarju in marcu načrovan tisk puloverjev ŠO FGG, ogled Kolezije, bowling, 

carting, tečaj AutoCAD, tečaj BIM. 

 

Spomladi predviden inženirski teden z vsakodnevno vsebino, časovno še neopredeljeno. 

Predlagano popotovanje po južnih državah Evrope.  

Obisk Gardalanda, Aqualandije, mirabilandije. 

V mesecu maju organizacija športnih dogodkov in lige v določenih športnih. 

 

SKLEP 2: Člani UO ŠO FGG se seznanjajo z letnim načrtom dela Študentske organizacije FGG. 

 

ZA: 8 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

  



AD3. Predstavitev letnega delovnega načrta dela treh društev 

 

Predsednica Društva študentov vodarstva, Tanja Tofil, predstavi projekte, načrtovane za 

študijsko leto 2014/2015, ki predstavljajo kuhanje vina, bowling, ogled Luke Koper, ogled 

hidroelektrarne Brežice, ogled premogovnika Velenje. 

 

Predsednik Društva študentov geodezije Slovenije, Aleksandar Šašić Kežul, predstavi 

regionalna srečanja, internacionalna srečanja, brucovanje, piknik, ekskurzijo v povezavi z 

ostalimi oddelki na FGG. 

 

Predsednik Društva študentov gradbeništva, Nejc Legat, predstavi dobrodelni projekt, ki se bo 

izvajal decembra, kratkoročne načrte za oglede gradbišč in dolgoročno idejo o mednarodni 

ekskurziji. 

 

SKLEP 3: Člani UO ŠO FGG se seznanjajo z letnim načrtom dela Društva študentov 

gradbeništva, Društva študentov vodarstva in Društva študentov geodezije Slovenije. 

 

ZA: 8 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD4. Določitev ekipe za grafično podobo Liste ŠS FGG in njenih zadolžitev 

 

Ekipo, zadolženo za grafično podogo Liste ŠS FGG, bo vodil Jure Česnik, sodelovali bodo med 

drugim Maja Mauko, Domen Dolšak, Luka Pajek, v primeru časovne zmožnosti tudi drugi. 

 

 

AD5. Poročanje o tekočih projektih: Wolfram Mathematica, Toast dan, BAU München 

 

Jan Mak Bevcl je predstavil končan projekt Wolfram Mathematica, odziv na fakulteti in 

finančno kritje. Napovedal je, da bo strnil rezultate evalvacije, dobljene z vprašalniki. Luka 

Pajek je predstavil končan projekt Toast dan FGG, odziv na fakulteti in finančno kritje.  

  



AD6. Predstavitev projektov za december 2014 

 

V mesecu decembru je načrtovan Božični žur FGG v diskoteki, dobrodelni teden s kuhanim 

vinom in Miklavžev ples v domeni Študentskega sveta, obvezno je treba vzdrževati stik s 

projektanti Kristalne palače za dogovor o strokovnem ogledu stavbe. Dogodkov v povezavi z 

božičnim drevesom v avli ŠO FGG decembra 2014 ne bo organiziral. 

 

SKLEP 6: Člani UO ŠO FGG se seznanjajo z vsebinskim in terminskim načrtom projektov za 

december 2014. 

 

ZA: 8 

PROTI: 0 

VZDRŽAN: 0 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD7. Poročanje predsednika Liste ŠS FGG s primopredaje poslov ŠO FGG 

 

Dejan Bolarič poroča o primopredaji poslov ŠO FGG, kjer smo v last prejeli zvočnike, mešalno 

mizo, konzolo PlayStation, igro Fifa 2013 in oglasne deske, katere se bodo najverjetneje 

zamenjale zaradi prenove podobe FGG, vendar se člani strinjajo, da vse finančne stroške, ki 

bodo nastali na podlagi tega projekta, pokrije fakulteta (ne pa ŠO). Žig bivše ŠO FGG je 

oblikovan z logotipom, ki ne zadeva nove ŠO FGG, temveč revijo Most (zdajšnji Študentski 

most), katere urejanje je po novem v domeni Študentskega sveta. Luka Pajek bo žig predal 

uredništvu. 

 

AD8. Pridobitev skupnih prostorov ŠS FGG in ŠO FGG in določitev uradnih ur Liste ŠS FGG 

 

Za produktivno delovanje ŠS FGG in ŠO FGG potrebujemo skupne prostore, kjer se bodo lahko 

ustvarjali in načrtovali novi projekti. V skladu s pravilnikom mora Lista ŠS FGG razpisati uradne 

ure, kar je brez svojih prostorov izjemno oteženo. V sodelovanju s ŠS bo v tej smeri storjeno 

čimveč za ureditev problematike. 

 

AD9. Razno 

 

Luka Pajek predlaga razpravo o ureditvi vitrin na hodniku v 1.nadstropju FGG, kjer bi društva, 

ŠO in ŠS imeli možnost samostojne organizacije vitrin, kjer bi se pojavili osnovni podatki članov 

vseh omenjenih organizacij oz. društev. 

 

Žig v lasti bivše ŠO FGG je bil predan Luki Pajku. 

 

S tem je bil dnevni red izčrpan in seja zaključena ob 17:40. 

 

Zapisala: Maja Mauko       Predsednik: Dejan Bolarič 


