
ZAPISNIK 

konstitutivne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo (UO ŠO FGG) 

 

Konstitutivna seja je potekala dne 12. 11. 2014 v sejni sobi 211 na Fakulteti za gradbeništvo in 

geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 16:10. 

Prisotni (8):  Dejan Bolarič, Jan Mak Bevcl, Jure Česnik, Grega Šoič, Manca Petek, 

Maja Mauko, Luka Pajek, Klemen Stropnik 

Opravičeni odsotni (1):  Jure Šuler 

Neopravičeno odsotni (0):   

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

 

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

sledeči dnevni red, na katerega ni bilo pripomb: 

1. Konstituiranje Upravnega odbora Študentske organizacije visokošolskega zavoda (UO 

ŠOVZ) 

2. Izvolitev predsednika UO ŠOVZ in izvolitev podpredsednika UO ŠOVZ 

3. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 

4. Seznanitev z zaključnim vsebinskim in finančnim poročilom prejšnjega UO ŠOVZ 

5. Razno  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

1. Konstituiranje Upravnega odbora Študentske organizacije visokošolskega zavoda 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UO ŠOVZ)  

Upravni odbor Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG) se 

konstituira v sledeči postavi: 

Dejan Bolarič  - študentski poslanec 

Jan Mak Bevcl  - študentski poslanec 

Jure Česnik  - predstavnik za interesno področje izobraževanja 

Grega Šoič  - predstavnik za interesno področje kulture in založništva 

Manca Petek  - predstavnica za interesno področje športa in turizma 

Maja Mauko  -  predstavnica za interesno področje mednarodnega sodelovanja 



Klemen Stropnik - član UO ŠOVZ 

Jure Šuler  - član UO ŠOVZ 

Luka Pajek  - predstavnik Študentskega sveta 

 

SKLEP 1: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG se konstituira v prej opisani postavi.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Komentar prisotnih na temo je bil, kako je s sodelovanje pri projektih ŠOU na interesnih 

področjih novoizvoljenih predstavnikov. Za odgovor se bo do naslednje redne seje naredilo 

poizvedbo na ŠOU. 

 

2. Izvolitev predsednika UO ŠOVZ in izvolitev podpredsednika UO ŠOVZ  

Prisotni so glasovali o podelitvi funkcij predsednika in podpredsednika sledečima članoma UO 

ŠOVZ: 

Dejan Bolarič  -      predsednik OU ŠOVZ 

Jan Mak Bevcl  -      podpredsednik OU ŠOVZ 

SKLEP 2: 

»Za predsednika Upravnega odbora Študentske organizacije FGG se imenuje Dejan Bolarič.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 3: 

»Za podpredsednika Upravnega odbora Študentske organizacije FGG se imenuje Jan Mak Bevcl.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 

Predsednik UO ŠOVZ Dejan Bolarič je prisotnim opisal in predstavil akte ŠOU v Ljubljani in nato 

dal na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP 4: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG se seznanja z akti ŠOU v Ljubljani.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



4. Seznanitev z zaključnim vsebinskim in finančnim poročilom prejšnjega UO ŠOVZ 

Podpredsednik UO ŠOVZ Jan Mak Bevcl je predstavil vsebinsko in finančno poročilo prejšnjega 

UO ŠOVZ in z njim seznanil prisotne. 

SKLEP 5: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG se seznanja z zaključnim vsebinskim in finančnim 

poročilom prejšnjega UO ŠOVZ.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

5. Razno 

Dejan Bolarič je poročal o konstitutivni seji ŠOU in predal tam pridobljeno gradivo v vpogled 

prisotnim. 

Dogovorilo se je o izdaji stalnih napotnic članov UO ŠOVZ na ŠOU pod kategorijo Administrativna 

dela in ugotovljena je bila višina sejnine za predsednika in zapisnika (22,2 €) ter ostale prisotne 

člane (15,5 €). Na leto je lahko maksimalno 20 rednih sej UO ŠOVZ. O vlaganju dela sejnin v 

projekte na fakulteti se bo sklepalo na naslednji redni seji. 

Debata se je razvila tudi v smeri uradnih ur Študentske organizacije, za katere pa potrebujemo 

uradne prostore, ki jih trenutno na FGG ni. Predlagano je bilo sodelovanje s ŠS FGG in 

študentskimi društvi FGG in pridobitev skupnih študentskih prostorov na fakulteti ter se o teh 

dveh sklepih tudi glasovalo. 

SKLEP 6: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG ugotavlja, da je pridobitev prostorov UO ŠOVZ na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo za izvedbo uradni ur nujna.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 7: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG se strinja s sodelovanjem s študentskimi društvi na 

Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Študentskim svetom Fakultete za gradbeništvo in 

geodezijo ter za delitev študentskih prostorov.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Jure Česnik je predstavil delovanje spletne storitve Asana za nadzor in komunikacijo pri izvedbi 

projektov na FGG. 

Dejan Bolarič je sporočil, da se bo primopredaja vse dokumentacije, elektronskih ključev in 

fizičnih lastnin zgodila v petek ali ponedeljek (14. ali 17. 11. 2014). Pri tem je bila poudarjena 

problematika neusklajenosti oglasnih tabel ŠO FGG s celostno grafično podobo FGG. 



Prisotni člani so se dogovarjali o bodočih projektih ŠO FGG in usklajevali njihovo izvedbo. 

Prisotni člani so se strinjali, da naj se seje UO ŠOVZ izvajajo ob sredah ob 16:00 v sejni sobi 211 

na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ker gre za neuradni interni dogovor, sklepa tu ni bilo. 

Člani so se strinjali tudi, da je potrebno preko spletnega referata obvestiti študente FGG o 

zmagovalcih študentskih volitev in jih povabiti k sodelovanju ter ogledu bodočih projektov na 

Facebook strani. 

S tem je bil dnevni red tudi izčrpan in seja zaključena ob 17:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                 Predsednik: 

Jure Česnik                                  Dejan Bolarič 



PRILOGA 1:  Sezam prisotnih na konstitutivni seji Upravnega odbora ŠOVZ 

 

 

 


