
 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K  
 

s Konstitutivne seje Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za 
študijsko leto 2016/2017, ki je bila dne 8.11.2016 v sejni sobi 211, Jamova 2; 

 

Prisotni: Jovana Rakić, Amel Emkić, Benjamin Cerar, Žan Pleterski, Maruša Cestnik, 
Simon Šanca, Jernej Pejanović, Samo Peterka, Anja Judež, Jošt Meško, 
Matevž Strbad, Urška Maček, Aljoša Kiler, Jani Cerar, Jernej Vozelj, Luka 
Trček, Marko Novak, Ana Vendramin, Žiga Ščukovt, Miha Tallarini, Jan 
Slobodnik, Gabrijela Jankovič, prodekanja za študijske zadeve doc. dr. Alma 
Zavodnik Lamovšek 
 

  
Opravičeno 
odsotni: 

 
Martin Kolar, Nives Šelekar, Maja Mauko 

  
Neopravičeno 
odsotni: 

 
/ 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem dnevnega reda; 
2. Poročilo o volitvah članov Študentskega sveta UL FGG; 
3. Poročilo dosedanjega predsednika študentskega sveta UL FGG Marka Lavrenčiča; 
4. Volitve predsednika, podpredsednika in tajnika Študentskega sveta, predstavnika v 

upravnem odboru UL FGG in predstavnika v Študentski organizaciji UL FGG; 
5. Imenovanje namestnikov predsednika in podpredsednika ŠS UL FGG; 
6. Imenovanje novih predstavnikov v Senat, Akademski zbor in komisije 

(disciplinska komisija, komisija za Prešernove nagrade, komisija za kakovost, …); 
7. Razno. 

 

Seja se je pričela ob 16.00. Ob začetku je bila dosežena sklepčnost. 

 

 



AD 1: Pregled in sprejem dnevnega reda 
 
Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno. 

 

AD 2: Poročilo o volitvah članov Študentskega sveta UL FGG 
 
Prodekanja za študijske zadeve doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek je predstavila 
poročilo o volitvah članov Študentskega sveta UL FGG. Svetniki in svetnice so bili 
seznanjeni, da je v oktobru potekalo 24 svetov letnika in svet doktorskih študentov, na 
katerih so študenti in študentke izvolili predstavnike svojih letnikov v Študentskem 
svetu UL FGG. 

 

AD 3: Poročilo dosedanjega predsednika študentskega sveta UL FGG Marka 
Lavrenčiča 
 
Dosedanji predsednik Študentskega sveta UL FGG Marko Lavrenčič je predstavil 
poročilo o delovanju ŠS UL FGG za leto 2015/2016. 
 
ŠS UL FGG je v letu 2015/2016 podajal svoja mnenja, poglede in rešitve v zvezi s 
študijsko problematiko in kakovostjo študija na UL FGG kot tudi UL.  Predstavniki 
ŠS UL FGG so tudi aktivno sodelovali v organih Fakultete in Univerze. 
ŠS UL FGG je podajal mnenje o pedagoškem delu asistentov, docentov, višjih 

predavateljev in izrednih profesorjev, ki so zaprosili za izvolitev v pedagoške nazive. 

Skupno smo podali 27 mnenj. 

 
Pomembnejši dosežki so pridobitev mesta predstavnika študentov v upravnem 
odboru fakultete, odprtje študentske pisarne v drugem nadstropju, nasproti 
predavalnice II/6 ter izvedena akcija, s katero smo spodbujali izpolnjevanje 
študentskih anket. Izvedena je bila tudi kratka akcija, s katero smo študente želeli 
opozoriti na pomanjkljivosti takratnega predloga ZGO. 
 
Izvedene so bile ankete glede izbire izbirnih predmetov in modulov, na podlagi katerih 
je vodstvo fakultete razpisalo predmete in module za študijsko leto 2016/2017. Ob 
pomoči prof. Golje je bil organiziran kulturno - plesni večer v avli s kratkim tečajem 
družabnega plesa.  
 
ŠS UL FGG je v sodelovanju s ŠO FGG, DŠV ter DŠGS organiziral konferenco 

LJSK2016, na kateri je sodelovalo približno 40 študentov iz srednje Evrope, Balkana in 

Turčije. 

 
ŠS UL FGG je izvedel izbor za Pedagoga leta, pohvale so bile podeljene desetim 
pedagogom. Izveden je tudi že izbor za podelitev pohval v decembru. 
 
Vodstvo ŠS UL FGG je aktivno sodelovalo na sejah, delovnih skupinah in delovnemu 
vikendu v okviru Študentskega sveta UL.  
Trodnevni delovni vikend je bil izveden na posestvu Gradenc z namenom lažjega dela 
in organizacije prednostnih nalog Študentskega sveta UL FGG.  
 
Sodelovanje z vodstvom fakultete je bilo ocenjeno kot zelo dobro. 



AD 4: Volitve predsednika, podpredsednika in tajnika Študentskega sveta, 
predstavnika v upravnem odboru UL FGG in predstavnika v Študentski 
organizaciji UL FGG 
 
Študentski svet je izvedel volitve za predsednika, podpredsednika in tajnika sveta ter 
predstavnika ŠS v Študentski organizaciji Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. 
 
Za mesto predsednika je bil predlagan Benjamin Cerar. Izvoljen je bil soglasno. 
 
Za mesto podpredsednika je bil predlagan Miha Tallarini. Izvoljen je bil soglasno. 
 
Za mesto tajnice je bila predlagana Maruša Cestnik. Izvoljena je bila soglasno. 
 
Za mesto predstavnika v upravnem odboru UL FGG je bil predlagan Benjamin Cerar. 
Izvoljen je bil soglasno. 
 
Za mesto predstavnika Študentskega sveta v Študentski organizaciji Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo je bil predlagan Jernej Vozelj. Izvoljen je bil soglasno. 

 

AD 5: Imenovanje namestnikov predsednika in podpredsednika ŠS UL FGG 
 
Študentski svet je imenoval namestnika predsednika in namestnika podpredsednika. 
Pred imenovanjem so bili svetniki in svetnice seznanjeni z delom namestnika 
predsednika in namestnika podpredsednika. 
 
Za mesto namestnika predsednika je bil imenovan Amel Emkić. 
 
Za mesto namestnice podpredsednika je bila imenovana Urška Maček. 

 

AD 6: Imenovanje novih predstavnikov v Senat, Akademski zbor, Študijske odbore in 
komisije (disciplinska komisija, komisija za Prešernove nagrade, komisija za 
kakovost, komisija za informatiko …) 
 
Študentski svet je imenoval predstavnike v Senatu, Akademskem zboru, Študijskih 
odborih in komisijah. Pred imenovanjem so bili svetniki in svetnice seznanjeni z 
delom v Senatu, Akademskem zboru, Študijskih odborih in komisijah. 
 
Za predstavnike v Senatu so bili imenovani Ana Vendramin, Maja Mauko, Benjamin 
Cerar, Miha Tallarini, Jernej Vozelj, Gabrijela Jankovič. 
 
Za predstavnike v Akademskem zboru so bili imenovani Jovana Rakić, Amel Emkić, 
Benjamin Cerar, Žan Pleterski, Maruša Cestnik, Simon Šanca, Jernej Pejanović, Samo 
Peterka, Anja Judež, Jošt Meško, Matevž Strbad, Aljoša Kiler, Jani Cerar, Jernej 
Vozelj, Luka Trček, Ana Vendramin, Žiga Ščukovt, Miha Tallarini, Jan Slobodnik, 
Gabrijela Jankovič. 
 
Za predstavnika v Študijskem odboru Oddelka za gradbeništvo je bil imenovan Martin 
Kolar. Za njegovega namestnika je bil imenovan Aljoša Kiler. 
 



Za predstavnika v Študijskem odboru Oddelka za geodezijo je bila imenovana Anja 
Judež. Za njenega namestnika je bil imenovan Marko Novak. 
 
Za predstavnika v Študijskem odboru Oddelka za okoljsko gradbeništvo je bila 
imenovana Urška Maček. Za njenega namestnika je bil imenovan Matevž Strbad. 
 
Za predstavnike v Disciplinski komisiji so bili imenovani Samo Peterka z Oddelka za 
geodezijo, Matevž Strbad z Oddelka za okoljsko gradbeništvo in Jan Slobodnik z 
Oddelka za gradbeništvo. Za njihove namestnike so bili imenovani Marko Novak z 
Oddelka za geodezijo, Jošt Meško z Oddelka za okoljsko gradbeništvo in Jani Cerar z 
Oddelka za gradbeništvo. 
 
Za predstavnike v Komisiji za Prešernove nagrade so bili imenovani Ana Vendramin z 
Oddelka za geodezijo, Miha Tallarini z Oddelka za okoljsko gradbeništvo in Luka 
Trček z Oddelka za gradbeništvo. 
 
Za predstavnika v Komisiji za kakovost sta bila imenovana Amel Emkić in Simon 
Šanca. 
 
Za predstavnika v Komisiji za reševanje vlog študentov je bil imenovan Matevž 
Strbad. 
 
Za predstavnika v Komisiji za informatiko, knjižničarstvo in založništvo je bila 
imenovana Jovana Rakić. 
 

AD 7: Razno 
 
Prodekanja doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek je napovedala podelitev nagrad za 
najboljše pedagoge. Predlagala je, da bi se delo preko študentskega servisa na fakulteti 
plačalo glede na količino vloženega truda in poudarila, da če se izrazi želja po 
prostovoljstvu (npr. za točke pri štipendiji), je zadevo potrebno formalizirati, da 
potem fakulteta lahko izda potrebne certifikate. Pozvala je tudi društva, da čimprej 
posredujejo svoje prispevke za letopis.   
 
Predsednik ŠS UL FGG Benjamin Cerar je prisotne seznanil s prihajajočo 1. redno 
sejo in vse pozval k čim številčnejši udeležbi. Napovedal je, da se bo na seji imenovalo 
delovno telo za organizacijo mednarodnega tekmovanja iz snovanja potresno 
odpornih modelov konstrukcij. 
  
 

Seja se je zaključila ob 17.36. 

 

zapisala: 
Maruša Cestnik 

  
Benjamin Cerar 

   
tajnik ŠS UL FGG  predsednik ŠS UL FGG 

 


