
ZAPISNIK 

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

 

Konstitutivna seja je potekala dne 09. 11. 2016 v študentski pisarni na Fakulteti za gradbeništvo 

in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 15:00. 

Prisotni (8):  Maja Mauko, David Zajec, Doron Hekič, Jernej Vozelj, Anže Gracar, 

Tine Hren, Ana Vendramin, Urška Maček 

Opravičeni odsotni (0):   

Neopravičeno odsotni (0):   

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

 

Članica UO ŠO FGG Maja Mauko je pozdravila prisotne in pričela z vodenjem seje ter predlagala 

sledeči dnevni red, na katerega ni bilo pripomb: 

1. Konstituiranje Upravnega odbora Študentske organizacije visokošolskega zavoda (UO 

ŠOVZ) 

2. Izvolitev predsednika UO ŠOVZ 

3. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 

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

5. Razno  

 

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: 

Maja Mauko  - študentska poslanka 

David Zajec  - predstavnik interesnega področja športa, turizma in 

mednarodnega sodelovanja 

Doron Hekič  - predstavnik interesnega področja kulture, izobraževanja in 

založništva 

Jernej Vozelj  - predstavnik Študentskega sveta 

 

 



SKLEP 1: 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

2. Izvolitev predsednika UO ŠOVZ 

Prisotni so glasovali o podelitvi funkcije predsednika sledeči članici UO ŠOVZ: 

Maja Mauko  -      predsednica UO ŠOVZ 

SKLEP 2: 

»Za predsednico Upravnega odbora Študentske organizacije FGG se imenuje Maja Mauko.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 

Predsednica UO ŠOVZ Maja Mauko je prisotnim opisala in predstavila akte ŠOU v Ljubljani in nato 

dala na glasovanje naslednji sklep. 

SKLEP 3: 

»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 

Zaradi odsotnosti bivšega predsednika UO ŠOVZ Dejana Bolariča nam je članica UO ŠO FGG Maja 

Mauko predstavila vsebinsko in finančno poročilo prejšnjega UO ŠOVZ in z njim seznanila 

prisotne. 

SKLEP 4: 

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

poročilom prejšnjega UO ŠOVZ.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

5. Razno 

Prisotni člani so se dogovarjali o bodočih projektih (v letošnjem koledarskem letu) ŠO FGG in 

usklajevali njihovo izvedbo vendar sklepov zaradi neuradnih pogovorov nismo sprejeli. 



S tem je bil dnevni red tudi izčrpan in seja zaključena ob 16:00. 

Zapisal:                 Predsednica: 

David Zajec                                  Maja Mauko 



PRILOGA 1:  Sezam prisotnih na konstitutivni seji Upravnega odbora ŠOVZ 

 

 

 


