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Spoštovane brucke in bruci !
Življenje je polno sprememb. Ena takih sprememb se dogaja danes, ko začenjate študij na 
enem od prenovljenih bolonjskih prvostopenjskih študijskih programov na FGG Univerze v Lju-
bljani. Verjamem, da izbira ni bila lahka, saj je bilo razpisanih veliko različnih programov na zelo 
različnih šolah. Verjamemo, da ste izbiro opravili s premislekom, ob nasvetu staršev, prijateljev 
in tudi starejših študentov. Univerza v Ljubljani, ki je lani praznovala 90-letnico obstoja, nima 
tako slavne preteklosti kot nekatere druge stare evropske univerze, a je po našem mnenju še 
vedno izbira number one v sLOVEniji. Uvrstitve na različnih svetovnih in evropskih lestvicah 
univerz, ki merijo druge stvari kot FIFA, EBEL ali Liga prvakov, nedvomno potrjujejo kako-
vost Univerze v Ljubljani. Toda tudi takšna kakovost sama po sebi še ne zagotavlja uspešno 
dokončanega študija – nujno je študij vzeti resno in odgovorno od prvega dne.

Tako bomo torej v naslednjih letih delili usodo te vaše odločitve, da ste na Univerzi v Ljubljani 
izbrali prav FGG. Za vas bo tako ali drugače skrbelo skoraj 200 zaposlenih in tudi osamljeni ne 
boste, saj bo tudi to šolsko leto število vpisanih študentov na vseh študijih na FGG preseglo 

število 2000. Toda, kljub morda visoki številki študentov, je razmerje med študenti in pedagogi še v sprejemljivih mejah in omogoča 
uspešen študij, na kar kaže dobro zaposlovanje naših diplomantov. Za študij in delo na FGG se trudimo po svojih najboljših močeh - 
država tukaj bolj malo pomaga - veliko vlagamo v zgradbe, laboratorije in opremo kar sami. Prostorske možnosti na FGG niso idealne, 
so pa dovolj ustrezne, da ne bodo ovira za doseganje pozitivnih študijskih rezultatov, nam pa omogočajo raziskovalno, razvojno in 
strokovno delo.

Morda boste pomislili, da tako razvejana dejavnost pedagogov prej škodi kot koristi; kot dekan si bom prizadeval, da bo pedagoško 
delo pri vseh na prvem mestu. Pri tem mi morate pomagati tudi vi in sicer z zavzetim lastnim delom. Prisotnost na predavanjih, semi-
narjih in vajah ali pa terenskem delu vzemite resno in naj vas na novo pridobljena akademska svoboda in manjša socialna kontrola kot 
je bila v srednji šoli, ne zavede v študij ob velikem delu. Na fakulteti imamo vpeljan razvit mentorski in tutorski sistem, ki vam pomaga 
pri študiju od prvega dne. Uporabite ga v svoje dobro in ga ne izkoriščajte kadar ste v škripcih po lastni neumnosti. Vsi pričakujemo 
eden od drugih vsaj osnovno mero medsebojnega spoštovanja, lahko začnemo kar pri spoštovanju prepovedi kajenja v vseh prostorih 
fakultete.

Bolonjski sistem zahteva od nas in vas zelo športno obnašanje in fair play. Študij na fakulteti ni skok v višino, kjer lahko po dveh 
poskusih na isti višini tretjič poskušaš na večji višini in če si uspešen, resetiraš nepreskočeno višino! Na teku na srednje proge ima vsak 
svojo progo, kdor stopi iz nje je diskvalificiran in ne more čez pol ure nato teči v naslednjem krogu, kakor da se ni nič zgodilo. V primeru 
poškodbe odstopiš in poskušaš na naslednji tekmi. Stvari, ki so v drugih okoljih popolnoma razumljive, se na fakulteti spremenijo v 
bitko za kredite in vpis v višji letnik. Naj vam povem kar prvi dan: vpisali se boste v druge letnike le tisti, ki boste do konca septembra 
2011 imeli opravljene vse predpisane obveznosti prvega letnika. Študij vas navaja na ril lajf, kjer so šortkati morda za nekatere ful kul, 
večinoma pa so take bližnjice izven vseh predpisanih norm.

Vaša študijska izbira tehnične smeri je bila po našem mnenju pametna. Po diplomi na prvi stopnji boste sicer lahko odšli v prakso in 
se zaposlili ter reševali enostavne probleme. Vendar vas pravi ustvarjalni izzivi v gradbeništvu, 

okoljskem gradbeništvu in geodeziji čakajo šele z diplomo druge stopnje, ko boste uspo-
sobljeni za reševanje zahtevnejših problemov, delo bo tudi bolj odgovorno in zato 

tudi ne enolično. Do takrat pa tudi krize v gradbeništvu ne bo več.

Želim vam uspešno akademsko leto 2010/11.

V Ljubljani, 1. oktober 2010

prof. dr. Matjaž Mikoš
dekan UL FGG
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Mesarski most v Ljubljani je most čez Ljubljanico, ki povezuje Lju-
bljansko Tržnico s Petkovškovim nabrežjem. Zgrajen je bil v letu 2010 
in odprt 10. julija 2010. Most je okrašen s kipi slovenskega kiparja Ja-
kova Brdarja. Idejo za most na tem mestu je zasnoval že Jože Plečnik.

Most na naslovnici

PRVA POMOČ
Prva pomoč brucom

AKTUALNO
Na FGG-ju dogaja!?
FGG organiziranost
Študentski svet FGG
Društva na FGG
Študentska organiziranost
e-strani
Žuri v Ljubljani

INTERVJU
Janez Mikec

FGG NAOKROG
Izmenjava malo drugače
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HE Moste
Na pogorišču stroke

ŠALABAJSEK
Obvezna oprema škornji in čoln

KOLUMNA
Konec dobro, vse dobro!

ŠTUDENTFUTER
Bučna juha

FGG KABINET
Drage študentke in študenti 

KAZALO
Kaj je osnovna oprema vsakega bruca, 
ko pride v Ljubljano? Za začetek: Ve-
liko samozavesti in vztrajnosti. Prva bo 
prišla prav na žurih, ki se bodo kar zvrstili 
eden za drugim, druga pa pri prebijanju 
skozi naporno študijsko leto. Spomnim 
se svojega prvega dne na fakulteti, ko 
sem komaj čakala, da obrnem nov list v 
življenjskem obdobju. Danes, ko imam 
že nekaj izkušenj, lahko našim mladim 
gradbenim nadebudnežem svetujem, 
da naj vas žuri, novo mesto in novi 
študentski obrazi nikar ne zavedejo, 
saj je na fakulteti potrebno tudi dobro 
zavihati rokave in poprijeti za knjige. 
Trde hladne klopi navsezgodaj zjutraj 
in poslušanje predavanj ure in ure po 
neprespani noči, ne bo mačji kašelj ... 
a vseeno ne dvomim v to, da ne boste 
hitro ujeli ritem študentskega življenja.
Velik problem bo tudi razporejanje 
časa in usklajevanje vseh študijskih in 
obštudijskih obveznosti. Kampanjsko 
učenje je veliko težje od sprotnega dela, a verjetno ste to že večkrat 
slišali ... da je to tudi res, pa se boste sami prepričali - kakor si boste 
postlali, tako boste spali. :) Velika doza koncentracije, spočitost in nas-
panost so pa še tri zadnje »začimbe«, potrebne za dober študijski us-
peh. Pa še en nasvet – ne pozabite na zajtrk! Presenečeni boste, kako 
hitro se vam lahko zgodi, da še zjutraj v roki držite pet skript in se na 
koncu zvečer, namesto doma, znajdete že na drugem pivu s sošolci. 
Idej za športne dejavnosti ali za sprostitev mlademu študentu redko kdaj 
zmanjka, a vendar, če se to zgodi … bo za vas poskrbela ekipa ŠoFgg. 
Ali je to razbremenitev, ohladitev glave od enačb ali pa učenje česa 
novega ter spoznavanje novih ljudi, izbire je veliko.  Na sami fakulteti 
se odvijajo projekti, ki jih bo za vas pripravljala ekipa Študentske orga-
nizacije Fgg in poskrbela, da se boste lahko udejstvovali raznovrstnih 
dogodkov.  

Ker se od študentskega življenja počasi poslavljam in prepuščam 
svoj naziv predsednice ŠoFgg mojemu nasledniku, bi se ob tej pri-
liki rada zahvalila celotni ekipi ŠoFgg in ostalim: Hvala Maji Šušteršič, 
Ditki Čakš, Alenu Rajkoviću, Jožetu Mavru, Blažu Bosnarju, Mersadu 
Omerbegoviću, Janezu Mikcu, Davidu Pavlinu, Gregorju Mesariću, Špeli 
Lamut ter Jani Šelih in gospe Teji Koler Povh za sodelovanje, potrpljenje 
in zaupanje ter vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju revije Most.

Naj vam jesen prinese čim več sončnih žarkov in lepih misli. In ne poz-
abite, študentska leta SO najboljša leta, zato jih izkoristite do zadnjih 
dni.

Tina Zavšek  
Predsednica Študentske organizacije 

Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

Nekaj za začetek
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Naša fakulteta je članica Univerze v Ljubljani in se lahko ponaša z dejst-
vom, da sodi med 500 najboljših univerz na svetu. V lanskem letu smo 
dokončno vzpostavili nove, bolonjske študijske programe, na vseh smereh, 
istočasno pa potekajo tudi še nekateri stari študijski programi, da bodo 
študentje lahko zaključili šolanje. Trenutno lahko na naši fakulteti izbirate 
med sledečimi študijskimi programi: Operativno gradbeništvo, Tehnično 
upravljanje nepremičnin, Geodezija in geoinformatika, Gradbeništvo, 
Stavbarstvo ter Vodarstvo in komunalno inženirstvo. Vsi ti programi spada-
jo v prvo stopnjo bolonjskega programa. Po opravljeni prvi stopnji lahko 
študij nadaljujete, in sicer na drugi stopnji, kjer lahko izbirate med programi 
Prostorskega načrtovanja in Stavbarstva. Po opravljenem drugem delu, 
pa si lahko izberete študij na tretji stopnji, v okviru študijskega programa 
Grajeno okolje. Kot zanimivost vam lahko še povem, da zgodovina naše 
fakultete sega v daljno leto 1919, ko se je na Tehnični fakulteti prvič začel 
izvajati program gradbeništva. Po drugi svetovni vojni je FGG posatala 
samostojna članica univerze v Ljubljani. Leta 1957 je bila ustanovljena 
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Od leta 1995 pa je 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo samostojen izobraževalni inštitut.

VODSTVO FAKULTETE
Prvi mož fakultete je prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž.grad. Z njim se 
boste srečali v zadnjih letnikih študija, kjer vas bo podučil o vsem kar je 
povezano s hidrotehnologijo. Ker si želimo, da bi fakulteta delovala dobro, 
imamo tudi prodekane za različna področja:

• Prodekan za gospodarske zadeve
  doc. dr. Božo Koler, univ. dipl. inž. geod.
• Prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost
   prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž.grad.
• Prodekan za študentske zadeve
   doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž.grad.
• Prodekan za izobraževalno dejavnost
   doc. dr. Dušan Petrovič, univ. dipl. inž. el.

Za potrebe študentov so na voljo študijski referati. Vsaka smer ima svoj 
referat: 
• Področja dela: Izredni študij gradbeništva in geodezije – Janja Ribič
• Področja dela: Študij vodarstva in komunalnega inženirstva – Lidija   
Živanovič
• Področje dela: Podiplomski študij in redni študij geodezije UNI – Eliza-
beta Adamlje
• Področje dela: Redni študij gradbeništva in redni študij geodezije VSŠ 
– Neda Vladić
• Področja dela: Vodenje in koordinacija dela v referatu – Ksenija 
Mihajlović

KNJIŽNICA
Bo v času študija vaša zelo koristna prijateljica. Najbližja je kar na naši 
fakulteti, ki pa ima prostore tako na Jamovi 2, kot tudi na Hajdrihovi 
28. Obe knjižnici vam ponujata, poleg knjižnične izposoje in prostora za 
učenje, tudi izposojo revij in drugega težko dostopnega knjižnega mate-
riala, ki si ga lahko ogledate v čitalnici. Omogočena je tudi medknjižnična 
izposoja, prodaja učbenikov, … Študentje pa si lahko izposojamo knjige 
tudi v Centralni tehnični knjižnici (CTK) in Narodni univezitetni knjižnici 
(NUK), kjer se vam ni potrebno dodatno vpisovati, saj postanete njun član 
z vpisom na Univerzo. Obe knjižnici ponujate tudi odlične čitalnice, kjer 
imate mir in zbranost pri učenju zagotovljeno. 
Ne smemo pa pozabiti na COBISS – virtualno knjižnico Slovenije. Zajema 
nacionalno knjižnico, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne 
knjižnice, splošne knjižnice in šolske knjižnice. Tu si lahko kar iz domačega 
naslonjača ogledate seznam razpoložljivih knjig, ki ga najdete na spletu, in 
le-te tudi rezervirate. Omogoča tudi medknjižnično izposojo.

Prva pomoč 
brucom

Novo leto, nova fakulteta, nova generacija, novi 
izzivi, novi prijatelji, novi profesorji, nova znanja, 
nova poznanstva, novo okolje, … skratka, nov 
način življenja. Na eni strani veliko svobode. Vsa 
predavanja niso obvezna in dovolj ste stari, da 
sprejmete marsikatero odločitev sami. Po drugi 
strani pa veliko odgovornosti . Preverjanje znan-
ja je prej kot slej na tapeti  in tudi pogoj za na-
predovanje v višji letnik zahteva vse opravljene 
izpite. Prav tako se boste na eni strani srečali 
z divjimi zabavami ter norimi in nepozabnimi 
doživetji, na drugi strani pa z obilico trdega dela 
in pomanjkanja časa, ko bo to najmanj potreb-
no. Vsemu temu se reče študentsko življenje in 
vi ste si ravnokar prislužili vstopnico za to noro 
avanturo. In ker imate vstopnico, bi bilo prav, da 
jo izkoristi te v največji meri. Ker je vsak začetek 
težak, smo tukaj tudi mi, ki ti  bomo s kratkim 
vodičem po naši fakulteti  olajšali začetek študija 
ter ti  dali zagona za dober študijski polet. 

4 Most



Most 5

INDEKS
Indeks lahko imenujemo študentski potni list. Brez njega namreč, 
ne moreš biti član fakultete. Poleg rdeče knjižice, ki jo prejmete 
ob prvem dnevu študija, obstaja tudi elektronski indeks. Vanj se 
vpišete na glavni strani FGG in sicer z uporabniškim imenom in 
geslom, ki ste ga prejeli ob vpisu. Do njega imate dostop izrecno 
samo vi. Poleg prijav na izpite in kolokvije, boste v tem indeksu 
lahko spremljali tudi vaše ocene, dosežene kreditne točke in ostale 
podatke. Priporočljivo pa je redno spremljanje tega, ker se včasih 
zgodi, da pride do manjših napak pri vnosu ocen in podobnem.

PREVOZ PO MESTU
Za vse tiste, ki stanujejo v Ljubljani, je kolo ena izmed najboljših izbir 
prevoznega sredstva. Ker pa sta dež in zima včasih huda nadloga, 
si je pametno priskrbeti kartico Urbana, ki je za študente ugodnejša. 
Za pridobitev kartice potrebujete izpolnjen obrazec, ki ga hkrati tudi 
najdete na spletni strani LPP,  pod rubriko Mestni potniški promet 
(http://www.jh-lj.si/upload/lpp/MPP/Potrdilo_o_solanju_MPP.pdf), 
ter potrdilo o šolanju. Potrdilo nesete v referat na fakulteti, kjer vam 
ga potrdijo. S tem potrdilom in osebnih dokumentom si pridobite 
svojo urbano v poslovalnicah LPP. 

EKSKURZIJE, TEČAJI in PREDAVANJA
Kot vsako leto bodo tudi letos tekom študijskega leta potekale 
razne ekskurziije, tečaji in predavanja. Nekatere vsebine so pove-
zane s študijem, druge pa omogočajo širitev znanja na individual-
nih področjih vsakega posameznika. Tako se vsako leto organizira 
začetni in nadaljevalni tečaj Autocad-a, tečaj tujih jezikov, plesni 
tečaj in aerobika, fitnes, badminton, potopisna predavanja, tečaj 
hitrega branja, tečaj retorike, tečaj jadranja, tečaj snowboard-a in 
še bi lahko naštevala. Organizirajo se tudi strokovne ekskurzije, 
športni tabori in različni izleti. Udeležba seveda ni nujna, je pa zelo 
zaželena in koristna. Študentska organizacija vsako leto organizira 
tudi Gradbenijado - tradicionalno druženje vseh gradbenih fakultet 
iz področja bivše Jugoslavije. Pred dvemi leti so naši študentje 
prvič organizirali in tudi uspešno patentirali projekt InterCES. Gre 
za mednarodni projekt, ki traja več dni in poteka v različnih državah 
po Evropi. Prvo leto se je odvijal na Bledu, lansko leto v Istanbulu, 
letos pa v Reki na Hrvaškem. V času InterCESa se odvijajo različne 
ekskurzije in predavanja o aktualnih gradbeniških zadevah.

ZABAVA
Seveda pa v tednik vsakega študenta spada tudi žuranje. V 
začetnih mesecih vas bo čakalo mnogo brucovanj, ki bodo na-
menjena ravno vam, novopečenim študentom. Vsaka fakulteta 
organizira lastno brucovanje, vsako leto pa se organizira tudi 
brucovanje vseh brucovanj, na Gospodarskem razstavišču, kjer 
se dobremu žuru prepustijo bruci iz vseh fakultet in seveda tudi 
starejši kolegi. Kje potekajo najboljši študentski žuri, boste presodili 
sami. Najboljše lokacije najbolj zaželenih zabav pa boste izvedeli od 
starejših študentov. 

PREHRANA
Prazna vreča ne stoji pokonci. Prav tako tudi ne študentje, zato 
je pomembno, da vas seznanimo s pravili študentske prehrane. 
Kot že veste, smo študentje upravičeni do subvencije pri prehran-
jevanju. Letos se je vzpostavil nov sistem koriščenja subvencije. Še 
poleti smo lahko uporabljali študentske bone, od 1. 8. pa poteka 
elektronsko koriščenje subvencije za študentsko prehrano. Dose-
danje bone bo nadomestilo direktno plačevanje obrokov v lokalih. 
Državno subvencijo bo študent izkazal s pomočjo mobilnega tele-

fona ali posebne kartice. Za uporabo tega sistema, se morajo vsi 
študentje prijaviti v sistem. To lahko storite na sledečem naslovu: 
www.studentska-prehrana.si. Tu se registrirate in pridobite svojo 
številko, katero si morate zapisati. Za dokončanje registracije se 
morate oglasiti v eni od sledečih poslovalnic:

LJUBLJANA:
• ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 6, nekdanje prodajno mesto bonov
   v Metropolu
   Odpiralni čas:
   ponedeljek – četrtek:  8:00 – 19:00
   petek: 8:00 – 15:00
• Študentsko naselje Rožna dolina, Blok 4, Cesta 27. aprila 31
   Odpiralni čas po 16.8.2010:
   ponedeljek – četrtek:  8:00 – 19:00
   petek: 8:00 – 15:00
• Študentsko naselje Bežigrad (Kardeljeva ploščad 5)
   Odpiralni čas po 16.8.2010:
   ponedeljek – četrtek:  8:00 – 19:00
   petek: 8:00 – 15:00

NOVO MESTO:
• Društvo novomeških študentov,  Dilančeva ulica 1
   Odpiralni čas:
   ponedeljek, torek, četrtek:  8:00  - 15:00
   sreda :  8:00 – 17:00
   petek: od 8:00 – 19:00

BREŽICE:
• Izobraževalno kulturno razvojni center Zavod Regio - PE Agencija
   za mlade PUNKT, Černelčeva cesta 3
   Odpiralni čas:
   torek, četrtek:  8:00 – 16:00

ŠKOFJA LOKA:
• E-ŠTUDENTSKI SERVIS, Kapucinski trg 19
   Odpiralni čas:
   ponedeljek - petek:  9:00 -16:00

RADOVLJICA:
• E-ŠTUDENTSKI SERVIS, Kranjska 2
Odpiralni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek:  9:00 – 16:00

JESENICE:
• E-ŠTUDENTSKI SERVIS,Cesta Maršala Tita 5
   Odpiralni čas:
   Torek, četrtek:  9:00 – 16:00

POSTOJNA:
• E-ŠTUDENTSKI SERVIS, Novi trg 6 (PTC Primorka)
   Odpiralni čas:
   torek, četrtek:  9:00 – 16:00

Za registracijo morate s seboj prinesti še:
• številko prijavnice, ki ste jo dobili ob spletni predprijavi,
• dokazilo o statusu študenta (študentska izkaznica ali indeks ali   
original potrdilo o vpisu),
• veljavni osebni dokument,
• mobilni telefon s katerim boste uveljavljali subvencijo ali 15 EUR 
za uporabo kartice

Maja Šušteršič



Na FGG-ju 
dogaja?!
DOGAJA, 
DOGAJA!!!
Na Fakulteti  za gradbeništvo in geodezijo 
obstaja kar nekaj društev, med njimi na-
jdemo tudi Študentsko organizacijo FGG 
(v nadaljevanju ŠOFGG). ŠOFGG je zelo 
pomembna za študente, saj organizira 
in skrbi za vse obštudijske dejavnosti  
znotraj naše fakultete. Med obštudijske 
dejavnosti  spadajo različne prireditve 
zabavnega značaja ter tudi ti ste iz stro-
kovnega in izobraževalnega področja. 
Organizacijo sestavljajo študentje 
naše fakultete. Vsako leto je izpeljanih 
mnogo projektov. Ko smo se ob koncu 
študijskega leta ozrli nazaj in preučili 
naše delovanje, smo ugotovili, da smo 
izpolnili vse obljube in študentom izpol-
nili marsikatero željo in potrebo, ki se 
je pojavila tekom leta. Prav tako bomo 
tudi letos s skupnimi močmi uresničevali 
naše poslanstvo in poskušali ugoditi  čim 
večji množici študentov. Cilji ŠOFGG pa 
niso le projekti , temveč tudi večja povez-
anost študentov samih ter med študenti  
in podjetji.

IZOBRAŽEVANJE

Knjižni sejem
Ob pričetku vsakega leta organiziramo knjižni sejem nove in stare študijske in stro-
kovne literature. Sejem poteka kot vsak sejem rabljene literature. Vsi, ki imajo učbenike 
ki jih ne potrebujejo več, jih prinesejo k nam, postavijo ceno, mi pa jih na knjižnem 
sejmu poskušamo prodati. Sejem navadno poteka v avli naše fakultete v prvih dveh 
tednih predavanj.

Auto-CAD tečaj
Je eden najuspešnejših in najbolj zaželenh tečajev vsako leto. AutoCAD je risarsko 
računalniški program, ki je nepogrešljivo orodje vsakega gradbenika. Tečaj poteka v 
skupinah po 20 študentov (oz. toliko kolikor je na voljo računalnikov v eni računalniški 
učilnici). Tečaj ponavadi poteka večkrat na leto. Navadno se prične ob začetku semes-
tra. Na voljo pa je tako začetni kot tudi nadaljevalni tečaj. 
Strokovne ekskurzije
V preteklih letih so bile organizirane ekskurzije v podjetaja Marc, Xella Ytong, ZAG ter 
na gradbišče stadiona Stožice. Mnogo študentov med študijem pogreša povezavo 
med teorijo in prakso, se pravi sodelovanje s podjetji, ki so dejansko prisotna tako 
na domačen kot tujem trgu. Pomembno je, da študentje že v času študija spoznajo 
akterje gospodarstva, četudi z njimi direktno ne bodo nikoli sodelovali, pridobijo pa 
si širino. Poleg tega imajo podjetja velik interes in željo sodelovanja s študenti v obliki 
študentskega dela, študentskih praks, kot tudi v obliki seminarskih in diplomskih nalog.

Tečaj retorike
Tečaj je namenjen pridobivanju veščin za samozavestno nastopanje pred publiko. Na 
tečaju osvojite tehnike pravilnega govorjenja, dihanja, odpiranja ust ipd. Vse, kar je 
potrebno za javno nastopanje, ki nas čaka pri predstavitvi diplome in različnih projek-
tov, ki nas čakajo kasneje v službi. 

Tečaj strokovne angleščine za gradbenike
Ker se danes mnogo študentov odloči za študij v tujini, stari študijski programi pa niso 
ponujali možnosti učenja tujega jezika, smo organizirali tečaj strokovne angleščine. 
Tako so se študentje imeli možnost seznaniti z angleško literaturo iz različnih smeri 
gradbeništva in osvojiti znanje s strokovnega področja.
Tečaj španščine
Ker je bilo s strani študentov veliko povpraševanja, smo v lanskem letu organizirali tečaj 
pogovorne španščine. Tečaj je potekal 1x tedensko po 2 polni uri. Tečaj je bil namenjen 
tako začetnikom, kot tudi tistim, ki so že imeli nekaj znanja. Organizirali smo začetni in 
nadaljevalni tečaj. 

6 Most
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KULTUROMANIJA
Ker vemo, da je študentsko življenje včasih naporno, in da je 
potrebno vzdrževati dobro počutje, na naši fakulteti poskrbimo tudi 
za kulturo. V preteklih letih smo gostili že kar nekaj znanih imen 
slovenske scene. Tako nas je v preteklosti obiskalo kar nekaj tedaj 
aktualnih slovenskih zabavnih kulturnikov. Na zadnje nas je zabaval 
Miki Bubulj s svojo stand up komedijo. Poskrbeli smo tudi za tiste 
bolj svobodnega duha, ki se radi odpravijo na kakšno potovanje. 
Pripravili smo različna potopisna predavanja o Aziji, Indiji, Iranu in 
Pakistanu, ki so jih predavali naši in študenti drugih fakultet. Po 
vsej verjetnosti boste tudi letos imeli priložnost si ogledati kakšno 
razstavo, ki vas bo čakala v avli fakultete. Gre za fotografske in 
slikarske razstave, ki so lahko tudi last študentov. Če skrivaš nekaj 
umetniške žilice, se le oglasi pri nas in skupaj bomo pripravili raz-
stavo. Del kulturomanije je tudi revija, ki jo ravnokar držiš v rokah. 
Most, ki je izključno plod študentov gradbeništva in geodezije izide 
4x letno in je z vsako številko boljši. Še en dokaz, da smo z vztra-
jnostjo in dobro voljo dosegli zastavljeni cilj. 

ZABAVA IN ŽUR
Spoznavni žur, Božičkov žur, Ko se ptički ženijo … To so tradicio-
nalni žuri, ki jih organiziramo študentje gradbeništva samostojno 
ali pa v sodelovanju s kakšno drugo fakulteto. Vsako leto začetek 
leta proslavimo z brucovanjem vseh študentov FGG, geodeti in 
vodarji pa organizirajo tudi posebno brucovanje za svojo smer. 
V predbožičnem času se skupno poveselimo in zaplešemo na 
božičkovem žuru, na katerem ne manjka privlačnih nagrad in ple-
salk. Ko pa pomlad potrka na naša vrata, jih z veseljem odpremo 
in se zabavamo ob prazniku Gregorjevo oz. Ko se ptički ženijo. Ker 
nas junija čaka težo izpitno obdobje, se meseca maja pozabavamo 
skupaj na kakšnem žuru, ki nam da zagon za druženje s knjigami.

Skupno fotografi raje letnikov: v mesecu maju poteka skupin-
sko slikanje vseh letnikov z mentorji in sicer že 7. leto zapored. 
Končni izdelek slikanja sta 2. fotografi ji (resna + smešna), ki jih la-
hko naročite pri ŠOFGG. Čudovito je imeti spomin na študentska 
leta, cena slik pa je simbolična. 

Pust hrust na FGG: Dan norčij na FGG-ju popestrimo z deljenjem 
brezplačnih krofov v avli fakultete in sicer za vse nadobudne šeme, 
ki se ta dan prikažejo na fakulteti.

ŠPORT
Ker se vsi zavedamo, da je za delovanje organizma potrebno tudi 
gibanje, za vas organiziramo različne aktivnosti.

Organizirano smučanje v Nassfeld-u, na Starem vrhu in v Kran-
jski gori. Ker je tudi skozi zimski čas potrebno ohranjati svoje telo v 
kondiciji, da premore vse študentske napore, se vsako leto poda-
mo na zasnežena pobočja, kjer se sprostimo na smučeh ali bordih. 
Poleg tega ŠOFGG prodaja tudi individualne karte za omenjena 
smučišča, po znižani ceni za študente. 
Turnir v paintball-u: Že četrto leto zapored nabiramo modrice v 
zabavni igri – paintballu. Ponavadi poteka v spomladanskem času, 
saj je takrat najlepše vreme za preganjanje »sovražnika« po gma-
jnah.
Bowling: vsako leto se ekipa ŠOFGG podruži z ostalimi študenti 
naše fakultete na bowlingu. V prijetnem vzdušju sklenemo nova 
prijateljstva, odkrijemo kakšno novo idejo za projekte ter tudi infor-
macije o kolokvijih in izpitih pridejo prav.
Biljard: v minulem letu smo prvič organizirali tekmovanje v biljar-
du. Tekmovanje je potekalo v prijateljskem duhu, najboljše tri pa so 
čakale prijetne nagrade. 

Kot vidite lahko veliko svojega časa prijetno izkoristite v družbi svo-
jih sošolec in ostalih kolegov iz fakultete. Ker so naši projekti obis-
kani v velikem številu, ste vabljeni tudi vi, da se nam letos pridružite. 
Če pa imate kakšno posebno idejo za nove projekte, ste vljudno 
vabljeni, da se pridružite ekipi ŠOFGG.

Maja Šušteršič
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FGG organiziranost
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerza v Ljubljani
Jamova cesta 2, p.p. 3422
1001 Ljubljana

Tel: (01) 476 85 00
Fax: (01) 425 06 81
E-mail: fgg@fgg.uni-lj.si

Dekan
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž.grad.
matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

Prodekani
Prodekan za gospodarske zadeve
doc. dr. Božo Koler, univ. dipl. inž. geod.
bozo.koler@fgg.uni-lj.si

Prodekan za raziskovalno in medn-
arodno dejavnost
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž.grad.
goran.turk@fgg.uni-lj.si

Prodekanja za študentske zadeve
doc. dr. Jana Šelih, univ. dipl. inž.grad.
jana.selih@fgg.uni-lj.si

Prodekan za izobraževalno dejavnost
doc. dr. Dušan Petrovič, univ. dipl. inž. el.
dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si

Tajnik fakultete
Majda Klobasa, univ. dipl. prav.
majda.klobasa@fgg.uni-lj.si

Predstojniki oddelkov
Predstojnik Oddelka za gradbeništvo
prof. dr. Bojan Majes, univ.dipl.inž.grad.
bojan.majes@fgg.uni-lj.si

Predstojnik Oddelka za geodezijo
prof. dr. Dušan Kogoj, univ. dipl. inž. geod
dusan.kogoj@fgg.uni-lj.si

Predstojnik Oddelka za okoljsko 
gradbeništvo
prof.dr. Boris Kompare, univ. dipl. inž. 
grad
boris.kompare@fgg.uni-lj.si

Uradne ure : 
ob ponedeljkih med 12. in 14.30 uro,
od torka do petka med 10. in 13. uro
 
Ksenija Mihajlović, univ. dipl. ekon., 
vodja študentskega referata 
Področja dela: Vodenje in koordinacija 
dela v referatu 
E-mail: ksenija.mihajlovic@fgg.uni-lj.si
Telefonska št.: 01/4768-533 
Jamova cesta 2, I. nadstropje, soba 112 
(trenutno na porodniškem dopustu) 

Janja Ribič, 
strokovna delavka v referatu, 

nadomeščanje vodje referata v času 
odsotnosti 
Področja dela: Izredni študij 
gradbeništva, izredni študij geodezije
E-mail: janja.ribic@fgg.uni-lj.si
Telefonska št.: 01/4768 533 
Jamova cesta 2, I. nadstropje, soba 112 

Lidija Živanovič, dipl. ekon., 
strokovna delavka v referatu 
Področja dela: Študij vodarstva in ko-
munalnega inženirstva
E-mail: lidija.zivanovic@fgg.uni-lj.si
Telefonska št.: 01/4264 288 
Hajdrihova 28, I. nadstropje, soba 30
Elizabeta Adamlje, prof. soc., 
strokovna delavka v referatu

Področje dela: Podiplomski študij in 
redni študij geodezije UNI
E-mail: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si
Telefonska št.: 01/4768 534
Jamova cesta 2, I. nadstropje, soba 113

Neda Vladić, univ. dipl. ped., 
strokovna delavka v referatu
Področje dela: Redni študij gradbeništva 
in redni študij geodezije VSŠ
E-mail: neda.vladic@fgg.uni-lj.si
Telefonska št.: 01/4768 535 
Jamova cesta 2, I. nadstropje, soba 114

Romana Hudin, samostojna strokovna 
delavka za mednarodno sodelovanje 
romana.hudin@fgg.uni-lj.si 

doc. dr. Jana Šelih, koordinatorka pro-
grama VŽU Erasmus
jana.selih@fgg.uni-lj.si

Katja Cerjak, vodja Službe za mednarod-
no sodelovanje Univerze v Ljubljani
katja.cerjak@uni-lj.si

Služba za mednarodno sodelovanje uni-
verze v Ljubljani:
http://www.uni-lj.si/szms/

MEDNARODNO SODELOVANJE

REFERAT
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Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze. Člani 
študentskega sveta so predstavniki študentov in so edini pred-
stavniki študentov v strukturi fakultete oziroma univerze. Študentski 
svet je tako z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom Univerze v 
Ljubljani določen za edinega zastopnika mnenj in interesov vseh 
študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji 
in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program in-
teresnih dejavnosti študentov.

Pomembnejše naloge študentskega sveta:
• skrbi za izvedbo študentskega tutorstva
• kontrolira izvajanje študentske ankete
• spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati 
študentske ankete
• daje mnenja o pedagoškem delu asistentov, docentov in izrednih 
profesorjev, ko ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
• opravi volitve predstavnikov v organe fakultete (senat, akadem-
ski zbor, komisija za kakovost, disciplinska komisija, odbor za 
Prešernove nagrade …)
• organizira kulturne oz. plesne večere, akademske večere, okrogle 
mize
• sofi nancira izdaje internih študentskih publikacij, zbornikov ...

Delovanje Študentskega sveta članice je predvsem odvisno od 
aktivnosti ter zavzetosti njegovih članov, pripravljenosti vodstva na 
sodelovanje, prepoznavnosti med študenti in vztrajnosti. Svet de-
luje na prostovoljni bazi, nobena od funkcij v svetu ni plačana. 

Volitve v Študentski svet Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
bodo potekale na svetih letnika, kjer boste iz vsakega letnika ozi-
roma smeri izvoli po enega predstavnika. Volijo samo študentje 
tistega letnika. Člani študentskega sveta članice nato izvolijo vod-
stvo, predsednika, podpredsednika in tajnika. Izvolijo pa tudi pred-
stavnike študentov v senatu, akademskem zboru in komisijah, ki 

so navedene zgoraj. Za te funkcije lahko kandidira vsak študent 
fakultete.

Fakulteta pa ima svoja predstavnika tudi v Študentskem svetu Uni-
verze v Ljubljani. Tam nas zastopata predsednik in podpredsednik 
s svojima namestnikoma. Študentski svet univerze obravnava in 
daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o 
vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. 
Študentski svet univerze oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja 
univerze in voli člane organov univerze in njihovih delovnih teles iz 
vrst študentov.

Tutorstvo
Ena izmed pomembnih projektov našega študentskega sveta je 
tudi študentsko tutorstvo. Za bruce izvajamo uvajalno tutorstvo, 
imamo tutorja za tuje študente ter tutorja za študente s posebnimi 
potrebami. Uvajalno tutorstvo je namenjeno študentom prvega let-
nika, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. 
V tem obdobju je veliko sprememb, novosti, ki jih mora študent bruc 
osvojiti za uspešen začetek študija. Tutorji študentje novincem po-
magajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in 
svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko študent naleti na težavo. 
V primeru, da je študentova težava zelo zahtevna in zahteva stro-
kovno pomoč posamezniku, skuša tutor študent usmeriti študenta 
po ustrezno strokovno pomoč.

Skratka, študentje lahko preko Študentskega sveta sodelujemo v 
organih fakultete oziroma univerze, o posameznih zadevah podaja-
mo svoja mnenja, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno 
in povsod prisoten. Na žalost pa to ne pomeni, da nas povsod 
slišijo.

Teja Török, 
predsednica Študentskega sveta FGG

Študentski svet FGG

Udeležba na čistilni akciji “Očistimo Slovenijo” Organizacija plesnega tečaja
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Društva na FGG

IACES - LC Ljubljana
Mednarodno društvo študentov 
gradbeništva (International Association of 
Civil Engineering Students)

IACES je mednarodna organizacija 
študentov gradbeništva, ki je bila ustanov-
ljena leta 1989 na univerzi v Delftu na Ni-
zozemskem. Tako je nastalo združenje, 
katerega glavna naloga je medsebo-
jno povezovanje in sodelovanje študentov 
gradbeništva po Evropi in organizacija ak-
tivnosti, v katerih sodelujejo študenti.

LC LJUBLJANA
Društvo študentov gradbeništva IACES - 
LC Ljubljana (Local Committee) deluje na 
naši fakulteti že od leta 1991. Kot polno-
pravna članica mednarodnega združenja 
študentov gradbeništva poskušamo že 
od samega začetka s svojim delovanjem 
izboljšati in pospešiti pretok informacij in 
znanja z organizacijo vsakoletnih izmenjav 
študentov in srečanj. V društvu si pridobimo 
veliko znanja na področju gradbeništva po 
Evropi ter vodenja društva, pa tudi kakšna 
prijateljska vez se vzpostavi.

KDO SMO?
Član društva IACES je lahko vsak študent 
naše fakultete, ki je pripravljen sodelovati 
in ga tovrstne stvari zanimajo, kar pa niti 
ni težko. Srečujemo se na sestankih, na 
katerih razpravljamo o prihodnjih načrtih 
in podajamo nove ideje. Ni tako grozno, 
kot se sliši, saj so to sproščeni pogovori in 
načrtovanja.

IZMENJAVA
Izmenjava študentov gradbeništva pomeni 
potovanje, spoznavanje novih prijateljev, 
kulture države, jezika, gradbenih projektov 
in seveda še veliko drugih koristnih stvari. 
Izmenjava traja povprečno en teden in ob-
sega predavanja o gradbenih projektih, 
celodnevne ekskurzije in seveda zabavno 
druženje. Res nepozabno doživetje.

KONTAKT IN NOVICE
Društvo IACES izdaja svojo revijo, ki izhaja 
enkrat letno. V njej predstavimo izmenjave 
in različne dogodke v preteklem letu.
Imamo tudi uradno internetno stran (www.
iaces.org), kjer si lahko ogledate novice, 
slike z izmenjav, se pogovarjate na forumu 
ali pa v knjigo gostov napišete kakšen vtis.
Vsi zainteresirani vabljeni, da se javite na 
iaceslcljubljana@gmail.com. 

Simon Vilhar

DRUŠTVO ŠTUDENTOV GEO-
DEZIJE SLOVENIJE

Društvo študentov geodezije Slovenije, 
ustanovljeno decembra 2000, že 10 let 
skrbi za družabno življenje bodočih geo-
detov ter jih seznanja z novostmi iz stroke, 
prav tako pa se lahko študentje na nas ob-
rnejo z raznimi idejami ali problemi, s kat-
erimi se srečujejo med študijem, saj dobro 
sodelujemo s predstavniki naše fakultete.
Miha, Marjeta, Katja, Katjuša, Samo, Tomaž, 
Boštjan, Eva in moja malenkost sestavl-
jamo ekipo devetih, ki si prizadeva za čim 
boljše sodelovanje študentov z ostalimi 
predstavniki geodetske stroke, zato orga-
niziramo tudi okrogle mize, se udeležujemo 
Geodetskih dnevov in smo člani Zveze geo-
detov Slovenije. Študentom omogočamo 
tudi letno naročnino na revijo Geodetski 
vestnik, nanjo se lahko študentje naročijo 
na začetku koledarskega leta.

Ne mine leto, da v društvu ne bi orga-
nizirali strokovne ekskurzije in popeljali 
naše študente malo po svetu. Doslej smo 
že obiskali tovarno Leica v Švici, Sarajevo, 
Amsterdam in Prago.

Naše aktivnosti pa niso samo na domačem 
terenu. Veliko energije namenjamo tudi 
mednarodnemu sodelovanju:
• Vsako leto se udeležujemo mednarodne-
ga srečanja študentov geodezije (Interna-
tional Geodetic Student Meeting – IGSM), 
leta 2002 pa je takratno vodstvo društva 
srečanje organiziralo tudi pri nas.
• Aktivno sodelujemo z ISPRS (Mednarod-
no organizacijo za fotogrametrijo in daljin-
sko zaznavanje). Leta 2007 smo organizirali 
ISPRS Summer School v Ljubljani in se 
nato kasneje udeležili poletnih šol na Kita-
jskem in Poljskem.
• K sodelovanju nas vabijo tudi nemški 
študentje geodezije. Velikokrat so se tako 
naši študentje udeležili tudi srečanja AR-
GEOS.
• V letošnjem letu pa se pripravlja novo 
sodelovanje. Študentje geodezije iz Beo-
grada v sodelovanju s študenti iz Zagreba 
in Ljubljane pripravljamo prvo, »poizkusno« 
srečanje študentov iz naše bivše, skupne 
države.

Vsakoletni in največji projekt pa je orga-
nizacija tradicionalnega geodetskega bru-
covanja, ki ga pripravijo študentje zaključnih 
letnikov. Gre za največji dogodek med geo-
deti, ki veliko pripomore k spoznavanju med 

študenti. Udeležijo se ga tudi predstavniki 
naše stroke in podjetij. Pa tudi kakšen 
študent gradbeništva nas pride pogledat. :)

In kaj v društvu vam pripravljamo to jesen?
V začetku meseca oktobra bo Piknik Geo-
detov, katerega organizacija je že v polnem 
teku. Novembra je poletna šola ISPRS v 
Vietnamu ter srečanje študentov geodezije 
iz bivše Jugoslavije. Sredi meseca decem-
bra pa bomo našo aktivnost kronali s tradi-
cionalnim Geodetskim Brucovanjem 2010.
V društvu si prizadevamo našim študentom 
pričarati pravo študentsko življenje, tako 
poskušamo združiti izobraževanje, zabavo 
in druženje.
Več o naših aktivnostih lahko preberete na 
spletni strani društva: www.drustvo-dsgs.si 
ali ogledate na oglasni deski v IV. nadstropju. 
Najdete nas tudi na facebooku, kjer vas o 
aktualnem dogajanju redno obveščamo. V 
kolikor pa imate kakšne predloge, mnenja 
ali pa bi radi z nami sodelovali, pišite nam 
na naš elektronski naslov: info@drustvo-
dsgs.si. Veseli bomo vsakogar.

Bojan Šavrič, predsednik DŠGS
e-pošta: bojansavric@gmail.com



ŠPORTNO DRUŠTVO

Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo se lahko pohvali s svojim lastnim 
športnim društvom. Društvo deluje v 
okviru športne zveze Ljubljana. Društvo 
skrbi predvsem za to, da se študentje 
lahko vključijo v različne ekipe, ki tek-
mujejo v različnih univerzitetnih ligah. 
V okviru športnega društva so na naši 
fakulteti organizirane ekipe za odbojko, 
nogomet, rokomet in košarko. Med 
športnimi aktivnostmi se najdejo tudi 
individualni športi, kot so atletika, te-

nis, plavanje … Vsi športni navdušenci, 
ki ste zainteresirani zastopati barve 
naše fakultete, ste vabljeni, da se nam 
pridružite. Vse informacije o Športnem 
društvu si lahko preberete na oglasni 
deski društva, ki se nahaja v prvem nad-
stropju naše fakultete. Vse novosti tudi 
redno objavljamo na internetnih straneh 
– Študentsko informacijskega sistema. 
Če pa imate kakršno koli vprašanje 
glede društva, kako se nam pridružiti 
ali kaj vse lahko počnete, pa nam lahko 
pišete na: alennikola@gmail.com.

Alen Nikola Rajkovič

ŠOS
Študentska organizacija Slovenije je krovna organizacija vseh slov-
enskih študentov. Združuje študentske organizacije univerz, samo-
stojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, študentske 
organizacije lokalnih skupnosti ter interesne oblike povezovanja 
študentov. ŠOS tako vključuje Študentsko organizacijo Univerze 
v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Svet 
študentskih klubov (50 študentskih klubov s statusom ŠOS ter 5 
pridruženih članov).

ŠOU
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani zastopa interese 
študentov ter hkrati skrbi za kakovosten študij in študentsko 
življenje. Ponuja nam pestro in zanimivo obštudijsko udejstvovanje. 
V Ljubljani je ŠOU prisotna na vseh fakultetah, članicah Univerze v 
Ljubljani, ter na nekaterih drugih visokošolskih zavodih. ŠOU tako 
sestavlja kar 30 ŠOVZ-jev. S svojimi predstavniki v ŠOS-u pa ŠOU 
pomembno vpliva na položaj študentov v Sloveniji. 

ŠOVZ
Študentske organizacije visokošolskega zavoda delujejo na posa-
meznih fakultetah. Sestavljajo jih Upravni odbori, v katerih je devet 
predstavnikov študentov, ki so izvoljeni na neposrednih študentskih 
volitvah. Volitve potekajo vsaki dve leti. Letošnje leto je leto volitev, 
ki bodo potekale 26. in 27. oktobra med 9.00 in 18.00 uro na naši 
fakulteti. 

Na volitvah boste lahko izbrali svoje predstavnike šovz-ja, 
imenovanega ŠOFGG -  Študentska organizacija Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo, ki organizira in izvaja različne interesne 
dejavnosti na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, 
mednarodnega sodelovanja, turizma, založništva, informiranja ... 
Naloge ŠOFGG so številne in obsegajo različna področja. V pretek-
lih letih smo pripravili različne projekte, kot so: Most, tečaji AvtoCa-
da, Allplana, strokovne angleščine, španščine, tečaj retorike, teden 
študija v praksi, strokovne ekskurzije, izlete, smučanja, knjižni se-
jem, slikanje letnikov, Gradbenijada, nepozabni žuri ...  

Upravni odbor predstavlja 9 izvoljenih članov: 
• predsednik, ki je hkrati študentski poslanec v Študentskem zboru,
• podpredsednik, ki je hkrati študentski poslanec v Študentskem 
zboru,
• predstavnik interesnega področja kulture,
• predstavnik interesnega področja izobraževanja in založništva,
• predstavnik interesnega področja športa in turizma,
• predstavnik interesnega področja mednarodnega sodelovanja,
• predstavnik študentskega sveta matičnega visokošolskega za-
voda,
• dva člana, ki sta izmed vseh, ki so kandidirali, a niso bili izvoljeni, 
prejela največje število glasov (»lucky looser-ja«).

Ditka Čakš

Študentska organiziranost
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wSTUDENT INFO:
htt p://www.student-info.net/fgg

Student-info.net je študentski portal, namenjen študentom univerze v Lju-
bljani. Sestavljen je iz sklopov posameznih fakultet, med katerimi se nahaja 
tudi FGG.  Spletna stran ponuja  ogromno informacij, ki se tičejo naše 
fakultete, in sicer lahko na njej najdete:
• novice o aktualnih, prihajajočih dogodkih, projektih, ki se izvajajo 
(ekskurzije, tečaji, žuri, …),
• forum, kjer si FGG-jevke & FGG-jevci izmenjujejo mnenja, postavljajo 
vprašanja povezana s študijem ali pa iz čisto vsakdanje tematike,
• knjižnico, katero je dobro preveriti predvsem pred izpiti, saj je zbranega 
precej veliko kvalitetnega gradiva: zapiskov, starih kolokvijev/izpitov, najbolj 
pogostih vprašanj pri posameznih predmetih,
• galerijo, polno slik iz brucovanj, žurov, ekskurzij ter raznih izletov in os-
talega dogajanja na faksu,
• zemljevid Ljubljane v dopolnjeni študentski verziji z označenimi fakulteta-
mi, restavracijami, diskotekami, …

Na portalu Student-info pa se nahaja tudi podstran »bonapetit«, kjer naj-
dete vse informacije o študentski prehrani:
• seznam restavracij označenih na zemljevidu, kjer nudijo možnost sub-
vencionirane študentske prehrane,
• dnevne in tedenske menije,
• informacije o posameznih restavracijah.

GRADIMO
htt p://gradimo.klancek.si

Spletni portal Gradimo, katerega se je prijel tudi vzdevek Klanček, je 
namenjen študentom Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Njegovo 
največjo uporabno vrednost predstavlja baza zapiskov, starih izpitov, 
preteklih kolokvijev, rešenih vaj, … tako, da je v izpitnem obdobju kar pre-
cej obiskan, saj znatno olajša študij in opravljanje izpitov.

Za pregled gradiva je potrebna registracija ter kasnejša prijava v sistem. 
Na podstrani »skladišče« lahko nato brskate po smereh, posameznih letni-
kih in predmetih naše fakultete. Gradivo je priporočljivo preučevati z mero 
kritičnosti, saj je v rešenih izpitih/kolokvijih nekaj malega napak, pa vendar 
se dobi pomemben vpogled za izločitev in poudarek najpomembnejšega 
v učni  snovi.

Uporabnik lahko svoje zapiske tudi nalaga, pri čemer pa omejitev znaša 
15 MB. Pred tem je priporočljivo preveriti, ali dani zapiski že obstajajo, da 
ne bi prišlo do podvajanja, pri nalaganju pa je tudi nujno potrebno izbrati 
predmet, kamor gradivo spada.

FACEBOOK
skupina FGG LJ

Facebook skupina FGG LJ je bila ustanovljena iz razloga, da poveže 
študente Fgg-ja. Uporabna in primerna je predvsem zato, ker lahko Fgg-
jevce obvestiš z zasebnim sporočilom o kakšnem dogodku, seminarju, po-
nudbi... In seveda z javnim obveščanjem preko objav na zidu. Želja je, da 
bi ta skupina čim bolj »zaživela«. Se pravi, da bi omogočala čim večjo in-
terakcijo med vsemi, ki so kakorkoli povezani s Fakulteto za Gradbeništvo 
in Geodezijo. Pridruži se!

Janez Mikec
Aleš Krofl ič

e-strani
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Žuri v Ljubljani

Orto bar
Je  samo še eden od klubov, ki jih študentje redno obisku-
jejo, predvsem rokerji. Poleg Metelkove je Orto najbolj znano 
zahajališče vseh ljubiteljev nekomercialne scene v prestolnici. Na 
njihovi spletni strani lahko najdete informacije o sprotnih žurih. Do 
Orto bara najlažje pridete po Masarykovi cesti (to je tista mimo 
železniške in avtobusne postaje).

Bachus center
Se nahaja na obrobju Kongresnega trga. Ima široko ponudbo in 
sicer: Bloange, Club in Restavracijo. Je eden izmed zelo obis-
kanih klubov tako na študentskih žurih kot tudi čez vikend, ko se 
pridejo zabavati tudi ostali.

KMŠ (Klub Mariborskih študentov)
Nepogrešljiv za vsakega študenta, tako čez dan, kjer se lahko 
ustaviš na dobri kavi med predavanji, kot tudi zvečer, ko se ce-
lotna Ljubljana že malo pomiri in zaspi. Skoraj vsak žur se zaključi 
v KMŠ – ju, kjer je glasba za vse okuse, predvsem pa najdaljši 
delovni nočni čas. KMŠ se nahaja na Tržaški cesti, nasproti 
parkirišča za našo fakulteto.

Emonska klet
Se nahaja ravno tako v samem centru in sicer v bližini Maximarke-
ta. Čez dan je zaznamovana kot pivnica in picerija, kjer lahko jeste 
tudi na bone. Čez noč pa se čez vikende prelevi v center nore 
zabave. Med tednom se velikokrat odvijajo različni žuri različnih 
fakultet. 

Mediapark Čvetličarna
Je velika dvorana, kjer se odvijajo različni koncerti, predstave in 
eventi. Njihova ponudba je iz teden v teden različna, zato jo lahko 
spremljate na njihovi domači strani. Na svoj račun pa bodo prišli 
tako ljubitelji različnih koncertov, kot tudi tisti, ki se radi sproščajo 
ob zvokih disko glasbe, ritmih znanih DJ – ev … Cvetličarna se 
nahaja v bližini studia POP TV za Bežigradom. 

K4/6 (»Štirka«)
Nahaja se na Kersnikovi ulici, kjer je vsem dobro poznan ŠOU. 
V K4 se organizirajo kvalitetne družabne prireditve za študente 
in dijake ter promocija mladih ustvarjalcev, predvsem glasbenih 
talentov. V K4 se mladi zabavajo in družijo.

AKC Metelkova
Na Metelkovi se združujejo in soobstajajo različne žive glasbene 
godbe, ki se prepletajo z literaturo, gledališčem, predavanji, 
razstavami … Poleg prostorov, ki so predvsem v večernih urah 
namenjeni druženju in zabavi, v ateljejih in delavnicah ustvarjajo 
številni umetniki in rokodelci. Metelkova mesto ima tudi dvorano 
Gala hala, kjer se odvijajo koncerti bolj ali manj znanih glasbenih 
skupin in DJ - jev. Koncerti so žanrsko precej različno obarvani. 
Metelkova mesto je malo naprej od železniške postaje.

KUD France Prešeren
Nahaja se v bližini Trnovske cerkve. Posamezniki in skupine tu 
oblikujejo in izražajo svoje interese na kulturnem, umetniškem, 
izobraževalnem, sociološkem in tehničnem področju. KUD 
združuje likovni in gledališki program za otroke in odrasle, kon-
certe različnih glasbenih skupin, razstave, predavanja, literarne 
večere, seminarje, okrogle mize in delavnice ter raznem perfor-
manse.

Kino Šiška
Je središče sodobne in urbane ustvarjalnosti v Ljubljani ter v 
širšem slovenskem prostoru. Je prvi in edini projekt svoje vrste 
v regiji, namenjen koncertnim, gledališkim, plesnim in eksperi-
mentalnim dogodkom. Je eden izmed večjih »koncert placov« v 
Ljubljani, kjer najdete koncerte bolj znanih domačih in tujih skupin 
vseh žanrov. Kino najdete na poti v Šiško po Celovški cesti nas-
proti Abanke.

Seveda ne smemo pozabiti tudi na študentske zabave, ki se odvi-
jajo v študentskih blokih in na prostem kot so npr. Škisova tržnica 
in Majske igre. Tudi regijski študentski klubi prirejajo zabave, kot 
so Mortadeljada, Cvičkarija, Bujta repa, Koroška gauda, Refoška 
fešta in še in še. Program vseh študentskih zabav je večinoma 
prilagojen različnim okusom, zato ne skrbi, da se zate ne bi našlo 
nič primernega. Na študentskih zabavah ponujajo različne ugod-
nosti. Tudi cene pijač so običajno nekoliko nižje, vstop v lokale 
pa je cenejši kot ob drugih dneh, postrežejo pa tudi z zabavnim 
programom in animacijo.

Tina Zavšek

Vsak človek kdaj pa kdaj rabi tudi nekaj za sprosti tev. In ker 
smo študentje FGG – ja zelo zaposleni z učenjem in z vsemi 
študijskimi obveznostmi je žur skoraj tako pomemben, da ga 
lahko štejemo tudi med obveznosti . Da se spoti mo, naberemo 
novo energijo za vse enačbe, ki so željne naše rešitve ter skice, 
ki potrebujejo našo korekturo … Tako lahko poleg študentskih 
žurov, ki jih organiziramo študentje višjih letnikov po različnih 
klubih, razmigate boke in ostale okončine tudi v sledečih klu-
bih, kjer se seveda za vsakega nekaj najde.

Vsak človek kdaj pa kdaj rabi tudi nekaj za sprosti tev. In ker 
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Na spletu sem prebrala, da si imel kar 
podaljšane počitnice. Kako si preživel 
letošnje poletje?
Ultrasuperdupermegafantastično! Počitnice 
sem res dodobra izkoristil in si privoščil 
konkreten poldrugi mesec dopusta v »naši 
lijepi« z možgani na off in čivavo na straži.

Kaj te je prineslo na Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo in kakšni so bili 
tvoji prvi vtisi o fakulteti?
V bistvu sem se za študij gradbeništva 
odločil že dokaj zgodaj, nekje konec 1. 
letnika srednje šole, ko sem na Tehniški 
gimnaziji ŠCNM za izbirni predmet na 
maturi izbral mehaniko. Mikalo me je tudi 
računalništvo, vendar sem bil mnenja 
in še vedno sem, da se je vzporedno 
računalništva samoiniciativno veliko lažje 
sam priučiti kot pa gradbeništva. Ni mi žal, 
da sem se vpisal na FGG, čeprav moram 
priznati, da sem si stvari zamišljal nekoliko 
drugače. Kljub temu, da sem uspel redno 
priplezati v 3. Letnik, v katerem sem sedaj, 
bo kar držal moto, da sta prvi dve leti na 
našem faksu težki, potem, ko pa prideš v 
drugi letnik, je pa še težje. Vendar vse se 
da, če je le volja in kjer je volja, tam je pot. 
Potrebno se je le usesti za mizo, nekateri 
pač za nekoliko dlje, drugi za manj časa.

Se ti zdi,da je na FGG za vse poskrbljeno? 
Kaj manjka? Kaj bi ti spremenil?
Vedno je lahko še boljše, že letošnja prido-
bitev kopirnice predstavlja nek doprinos. 
Ne bi se branil niti kakšnih klopi okoli faksa, 
za malo več sproščenega vzdušja. Seveda 
ne postavljenih kar na vrat na nos, temveč 
primerno vpeljanih v samo arhitekturo fak-
sa. Še najbolj pa bode v oči kajenje pred 
faksom, pa nimam prav nič proti kadilcem, 
le brezbrižen način odmetavanja ogorkov 
na tla mi povzroči hipertenzijo.

Kakšen nasvet bi ti potreboval prve dni na 
fakulteti? Zanima me, kakšen nasvet bi 
namenil našim brucem?
Pravzaprav se mi je takrat v glavi po-
rajala kopica vprašanj, katere sem 
zastavljal starejšim kolegom, z nji-
hovo pomočjo pa se je bilo na 

faksu mnogo, mnogo lažje znajti. Brucem 
bi predvsem svetoval naj vztrajajo kar se le 
da. Naj se pozanimajo o profesorjih, ki jih 
učijo in spoznajo njihov način dela ter temu 
prilagodijo svoje učenje. Pri tako obsežnih 
snoveh je pomembno ločiti zrno od plevela. 
Zraven naj si vzamejo tudi čas za družabne 
dejavnosti, ki jih ponujajo razne študentske 
organizacije, se malo sprostijo ob športu, 
žurih in si s tem nabirajo moči za učenje. 
Seveda pridejo trenutki, ko se ti določeni 
plani ne poklopijo in bi najraje vrgel puško 
v koruzo, vendar se je potrebno čim hitreje 
pobrati ter se osredotočiti na naslednje za-
stavljene cilje, nikakor pa ni vredno obupati.

S strani študentske organizacije si bil 
povabljen k sodelovanju kot urednik 
študentskega portala FGG, Student-in-
fo, poleg tega pa si tudi začel oblikovati 
brezplačno študentsko revijo FGG Most. Ali 
se ti zdi delo v študentski organizaciji na-
porno? 
Odvisno, kakor vzameš. Samo delo se mi 
ne zdi prav naporno, saj ga ne jemljem kot 
obveznost. Drži pa, da zna biti kak teden 
pred izidom Mosta, (kot recimo sedaj haha 
:), ko se s pisanjem člankov, lektoriran-
jem, oblikovanjem, tiskanjem lovijo različni 
časovni roki) precej pestro in zabavno :).

Brezplačna revija Most je ena izmed pub-
likacij, ki jih študentje lahko najdejo na 
fakulteti. Je tudi edina gradbeniška revija, 
ki jo ustvarjajo sami študentje in pri kateri 
tudi sam sodeluješ. Nam lahko še kaj več 
poveš o sami reviji? Kdo vse lahko sodeluje 
pri reviji?  
Most izhaja 4-krat letno v nakladi nekaj nad 
1000 izvodov, zaradi fi nančnega stališča 
sicer v črno-beli različici. A kljub temu 

poskušam v sivinah z urejenostjo ohraniti 
čist ter preprost dizajn, nekako se držim 
načela »manj je več«. Sklepam, da je tudi 
večini bralcev všečen, saj me ŠOFGG (za 
enkrat) še ni postavil na grmado :). Pod 
mojim okriljem je zaenkrat izšlo 5 številk, 
vključno s to. Okoli urednice je zbrana 
neka standardna ekipa, katera pomaga pri 
soustvarjanju Mosta. Svoj delček pa lahko 
prispeva prav vsak študent te fakultete, 
zatorej bi tudi na tem mestu pozval vse 
željne objavljanja, da se malo premaknejo 
in prispevajo kakšen članek in tako pripo-
morejo h kvaliteti glasila.

Si že spoznal nov sistem plačevanja bonov? 
Kakšen se ti zdi?
Sem in me je, moram reči, pozitivno prese-
netil. Čeprav sem ob prvem kosilu pozabil 
doplačati razliko :). Edino me moti omejitev 
4-ih ur, saj včasih postane lakota vmes že 
prevelika.

Si tudi strasten športnik. Kaj meniš o 
nadaljevanju lanskega projekta ŠOFGG 
brezplačna vadba? Zakaj bi se je naj 
študentje udejstvovali?
Ne bi rekel ravno strasten, vendar se ljubi-
teljsko s športom zelo rad ukvarjam, malo za 
sprostitev. Sicer se na mojem vrhu lestvice 
priljubljenosti, glej ga zlomka, nahaja lenar-
jenje.  Vendar pa poleg omenjenega, pozimi 
zelo rad izkoristim prosti čas za bordanje, 
medtem ko je poleti teh aktivnosti mnogo 
več; vse od košarke, odbojke na mivki pa 
do skakanja na trampolinih. Praktično ni 
stvari s katero se ne bi ukvarjal. Četudi sem 
v njej popoln laik, mi predstavlja nek izziv.

Zatorej nič čudnega, da je po mojem 
mnenju brezplačna vadba res špica, eden 
izmed boljših projektov, ki se je kdajkoli iz-
vajal oz. se izvaja. Nekaj resnično uporab-

nega za študente, čeprav imam občutek, 
da študentje še vseeno premalo vedo 

o tem, zato kot nasvet: naj pojdejo 
na student-info pod sklop FGG ali 

pa naj malo pogoogle-ajo. Toliko 
različnih brezplačnih aktivnosti, 

od plesa do plavanja in savne, 
je res škoda zavreči.

Predstavljamo vam študenta 3. letnika Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo, ki je super akti ven na spletnem, oblikovnem, športnem, dizajner-
skem in še na katerem področju. Rad ustvarja in objavlja, ter se kosa še s 
kakšnim novim izzivom. Poznate ga kot urednika Student-infa, oblikovalca 
revije Most, člana Študentskega sveta, torej zvestega študenta FGG.

Intervju: Janez Mikec
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Izdeluješ tudi spletne strani, blogaš, si poleg 
tega član Študentskega sveta, Študentske 
organizacije,  urednik Student-infa, ob-
likovalec revije Most. To je kar nekaj ob-
veznosti. Kako usklajuješ vse te interese s 
študijem na FGG, saj študij FGG namreč  ni 
najlažji? 
Veseli me raznolikost in fleksibilnost dela, 
obenem sovražim monotonost in iz tega 
izhaja milijon aktivnosti, s katerimi se 
ukvarjam. Drži, da študij na FGG ni najlažji, 
pa vendar, če si kolikor toliko organiziran 
sam pri sebi, se z malo dobre volje zmore 
ogromno. Potrebno si je postaviti prioritete, 
vse hkrati ne gre vedno in je zato nekatere 
stvari potrebno postaviti na stranski tir.

Kakšna je tvoja vizija ŠOFGG?
Da se po najboljših močeh še naprej trudimo 
ohranjati neko dodano vrednost študiranja 
na FGG-ju, z raznimi obštudijskimi de-
javnostmi in projekti. Študentom ponu-
diti nekaj več kot le sedenje pred zapiski, 
skriptami in številkami, jih povezovati ter 
izboljševati njihov socialni vidik, poleg sa-
mega izobraževanja. Seveda vse skupaj v 
čim boljši simbiozi s Študentskim svetom in 
profesorji.

Kdo so študentje, ki bodo zraven tebe zasto-
pali Študentsko organizacijo na FGG in kat-

erih projektov se bodo lahko študentje FGG 
v prihodnosti udejstvovali? Katere projekte 
planirate? 
Jedro ekipe je ostalo podobno kot pretekla 
leta, nekaj članov pa je novih, ki so prav tako 
ambiciozno pripravljeni pomagati in voditi 
obštudijske dejavnosti na faksu. Celotna 
ekipa je za vse naše »fane in fanice« pred-
stavljena na naslednjih straneh. :) Projektov, 
ki jih organizira ekipa ŠOFGG, je praktično 
malo morje, o vseh si lahko podrobneje pre-
berete v aktualni številki v članku »Na FGG 
dogaja«. Le-ti so časovno razporejeni čez 
celotno šolsko leto, tako da ni meseca, ko 
naša ekipa ne bi bila aktivna.

Ali je lahko vsak študent aktiven na področju 
obštudijskih dejavnosti? Če je študentu v in-
teresu organizirati projekt, kako to stori?
Seveda! Novi obrazi in ideje so vedno 
dobrodošli, vrata ŠOFGG-ja so vedno odpr-
ta, le malo interesa je potrebno pokazati 
ter stopiti v kontakt z nami (e-mail, FB, …). 
Ekipa je pri organizaciji/izvedbi projekta za-
gotovo na razpolago in v pomoč. Prav tako 
pa bomo veseli kakršnih koli predlogov ali 
idej, kaj bi se na našem faksu v bodoče še 
lahko izvedlo.

Tina Zavšek

Kaj je tvoj izziv? Morda se sliši suhoparno, 

vendar trenutno dokončati faks. 

Najraje bi…? Rešil svet pred vojnami in iz-

trebil lakoto [sarkazem na missice].

Nosiš čelado? Vedno, vsaj pri bordanju. Ne 

bi je bilo slabo nositi pa niti pri vsakdanjem 

sprehajanju, saj je glava pri meni stalno na 

udaru. Imel sem že par pretresov, bušk pa 

niti ne štejem več. :)

Kdo so Leteči norci? Akrobatska skupina, ki 

s pomočjo trampolina zabija na koš. :) Sicer 

sem že veteran, a mi je verjetno še iz teh 

časov ostalo, da sem po naravi še vedno 

malo nor.  :)

Moto: Kar lahko storiš danes, preloži na jutri. 

Če pa te slučajno zagrabi, da bi nekaj delal, 

se usedi in počakaj, da napad mine.

Najljubša knjiga?!? Haha (FB): Haha, ja tale 

Facebook jo je kar sam dodelil kot najljubšo 

knjigo - Roko Žarnić: Lastnosti gradiv, sicer 

pa mi je v resnici najbolj pri srcu knjiga Moj 

prijatelj Piki Jakob.

Najljubša pijača? Glede na to, da prihajam 

iz Šentjerneja, glavnega mesta Dolenjske, 

mislim da ni nobenih dvomov; sicer pa na-

jbolj pogosto pijem vodo.

Bungee-ja te ni strah, česa te pa je? 

Bojim se višine...
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Ekipa: Mostki

16 Most

Sem tista, ki vseskozi nekaj brun-

da in poje, ker je glasba zame 

podlaga dnevu in vsakemu tre-

nutku. Ob študiju gradbeništva 

zatorej sprehajam svoje prste 

po črno-belih tipkah ter razgiba-

vam pljuča in prepono z igranjem 

prečne fl avte ter petjem.

Sem tista, ki vedno dela gnečo 

ob avtomatu za kavo in priznam 

odvisnost od te temne razvade. 

Še toliko bolj prija v dobri družbi in 

ob konkretnem »čveku«.

Sem tista, ki uživa ob kuhanju in pospravljanju, vseeno pa mi je 

dobro znan zvok kosilnice ter ročaj lopate (sploh pozimi).

Sem tista, ki vedno lovi rok za oddajo člankov za občinsko glasilo, 

ker adrenalin mora bit, če že nikoli ne bom vozila dirkalnika F1, kar 

si želim že od malega.

In sem tista, ki letos z veseljem začenjam s soustvarjanjem revije 

Most. Upam, da bom pri tem uspešna, predvsem pa računam na 

vaše odzive ter sodelovanje, da bomo skupaj še boljši.

Kaja BahorKaja Bahor

Sem absolventka gradbeništva, 
smer konstruktiva. Uživam v po-
tovanjih in raziskovanju sveta, 
pogosto plavam na oblakih in ri-
nem z glavo skozi zid. Zadnji dve 
leti sem bila članica upravnega 
odbora Šofgg in tako sodelovala 
pri mnogih projektih (strokovna 
angleščina, slikanje letnikov, 
božični izleti, različni žuri ...). 
Pišem pa tudi članke za Most. 
Upam, da bom tudi v nadalje del 
super ekipe, ki bo za vas priprav-
ljala nore projekte.

Ditka Čakš
Sem absolventka gradbeništva, 
smer konstruktiva. Uživam v po-
tovanjih in raziskovanju sveta, 
pogosto plavam na oblakih in ri-
nem z glavo skozi zid. Zadnji dve 
leti sem bila članica upravnega 
odbora Šofgg in tako sodelovala 
pri mnogih projektih (strokovna 
angleščina, slikanje letnikov, 
božični izleti, različni žuri ...). 
Pišem pa tudi članke za Most. 
Upam, da bom tudi v nadalje del 
super ekipe, ki bo za vas priprav-

Sem Mersad Omerbegović študent FGG, končujem smer VSŠ gradbeništvo. Po-leg študija se ukvarjam tudi z športom ter sodelujem pri študentskem časopisu Most in  sem v študentski orga-nizaciji na FGG. 

Kaj počnemo na FGG? Udeležujemo se in orga-niziramo različne strokovne tečaje, ekskurzije za naše študente. Poleg tega pa organiziramo tudi piknike, žure in  strokovno ekskurzijo Gradbenijada, ki poteka vsako leto v državah območja bivše Juge. Tekmujemo v športu in kvizu znanja. S tem popestrimo naše učno,pestro in za-nimivo študentsko leto na FGG.
Si upaš!? Vstopi v svet Mosta na FGG in ga ob študiju uživaj z nami! :)

Mersad Omerbegović

In sem tista, ki letos z veseljem začenjam s soustvarjanjem revije 

Most. Upam, da bom pri tem uspešna, predvsem pa računam na 

Klemen Pahulje
Sem Klemen Pahulje, star sem 20 let in prihajam iz Grosuplja. Obiskujem 2. letnik univerzitetnega študija gradbeništva. Sem prijazen in vedno pripravljen pomagati. Rad imam nove izzive, saj si s premagovanjem le teh dokažem, da nekaj zmorem. Poleg študija se ukvarjam tudi s športom, saj treniram nogomet. V prostem času pa se rad 

zabavam in družim s svojimi prijatelji, ter tako napolnim 
baterije za študij in druge obveznosti.

Klemen Pahulje



BRALCI POZOR !

Kako bi pa tebi najbolj odgovarjalo, sedlo, ležalo, se bralo...?

Te mika!? Kakšnega bi pa ti  ustvaril? Bi rad kaj po svoje napisal ali kaj novega in zanimivega povedal? 

Te zanima intervjujanje, fotografi ja, pisanje člankov? Vse to in še mnogo več vam poleg simboličnega 

honorarja ponuja glasilo Most. Ne oklevajte, čim hitreje nas kontakti rajte in si zagotovite svoje mesto 

v Mostu še danes!

V kolikor nas kontakti rate na kaja.bahor@gmail.com v naslednjih 15-ih minutah, dobite zraven tudi 

sirov burek. Pohiti te, število zalog je omejenih!
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Sašo Jokić
Sem Sašo Jokić, študent 3. 

letnika Gr-UNI. Poleg vseh ob-

veznosti, ki jih imam s samim 

študijem, aktivno sodelujem 

tudi pri izvedbi projektov v 

prometni stroki. Tu v sklopu 

študentskega dela delujem 

predvsem na področju zago-

tavljanja prometne varnosti, 

izdelujem kapacitetne anal-

ize ter pomagam pri projek-

tiranju cest. Ob tem sem no-

gometni trener ter tako svoje 

znanje prenašam na mlade 

nogometaše v otroški nogo-

metni šoli. V prostem času se ukvarjam z različnimi oblikami 

rekreacije, družim s prijatelji, ko pa najdem malo več časa, z 

veseljem kam odpotujem ter tako odkrivam nove kraje. 

Sašo Jokić

metni šoli. V prostem času se ukvarjam z različnimi oblikami 

rekreacije, družim s prijatelji, ko pa najdem malo več časa, z 

Blaž Bevc
Moje ime je Blaž Bevc. Star sem 22 let in sem iz Ljubljane. Vpisan sem na Fakulteto za gradbeništvo in geo-dezijo, smer vodarstvo in komunalno inženirstvo. Trenutno sem končal 2. letnik in se bom v šolskem letu 2010/11 vpisal v 3. letnik. Kot oseba sem zelo komu-nikativen človek. Imam znanje dveh tujih jezikov: nemščino in angleščino. Rad se ukvarjam s športom, še posebej s košarko in no-gometom. Poleg športa hodim rad na izlete in se družim s kolegi.

Blaž Bevc

Jože Maver
Sem Jože Maver, študent  univerzitet-
nega programa gradbeništva. Ker me 
v življenju zanima veliko stvari, sem 
postal aktivni član Šofgg-ja. V veselje 
mi je biti del ekipe, kjer uresničujemo 
zamisli kako zabavati, družiti in raz-
bremenjevati študente, da lahko na-
jbolje opravljajo svoje študijske ob-
veznosti.
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Če se je pred leti študentska izmenjava 
slišala precej eksotično, danes temu ni več 
tako. Študij v tujini je praktično dostopen 
vsakemu, če le ima željo. Obstaja seveda 
več možnosti, ena najpogostejših pa je 
Erasmus izmenjava.

Program Erasmus nudi podporo univer-
zam za razvoj evropske razsežnosti študija, 
organiziranje izmenjave študentov v ok-
viru priznanih študijskih obdobij, pa je ena 
izmed aktivnosti Erasmus programa. Pred-
pogoj za izmenjavo so podpisani bilateralni 
sporazumi s tujimi institucijami. Seveda pa 
se lahko na željo študenta takšen sporazum 
podpiše tudi z institucijo, ki je še ni na sez-
namu. 

Vendar pa se z izborom želene destinacije 
vse šele dobro začne. Ko sem se odločila 
za izmenjavo, se mi ni sanjalo koliko dela 
je pravzaprav s tem. Komaj sem čakala, da 
je izšel razpis za prijave na Erasmus izmen-
javo.  To se zgodi vsako leto nekje v sre-
dini januarja in velja za naslednje študijsko 
leto (torej sem se januarja 2010 prijavila 
za študijsko leto 2010/11). Ob prijavi je 

potrebno priložiti še motivacijsko pismo (v 
angleškem jeziku). Na podlagi večih kriteri-
jev (formalni pogoji - državljanstvo, status, 
študijski uspeh, letnik študija, možnost 
opravljanja izpitov na tuji instituciji, motivaci-
jsko pismo, poznavanje jezika, obštudijske 
dejavnosti, drugi dosežki ...), se nato izbere 
primerne kandidate za izmenjavo. 

Ko si enkrat izbran, pa sledi ureditev vse 
dokumentacije pred izmenjavo. Rok za to 
je seveda odvisen od tega, kdaj in za ko-
liko časa želiš iti. Jaz sem se odločila, da 
odidem v drugem semestru in sem tako 
papirje začela urejati šele poleti. Narediti 
sem si morala individualni študijski načrt, ki 
vsebuje informacije o inštituciji izmenjave, 
trajanju in načinu opravljanja dela študija 
v tujini. Ker grem le za en semester, sem 
morala izbrati izpite za minimalno 20 kredit-
nih točk (za celo leto jih je potrebno zbrati 
minimalno 40). Kar nekaj časa sem pora-
bila za to, da sem pregledala predmetnik, 
primerjala obseg in vsebino predmetov in 
izbrala tiste najprimernejše. S prevedenimi 
vsebinami sem nato romala od profesorja 
do profesorja. Profesorji, nosilci izbranih 

predmetov, se morajo namreč strinjati, da 
izpite opravljam v tujini. Priznati moram, da 
je šlo to precej lažje, kot sem pričakovala. 
Hvala še enkrat! :) Sedaj moram dobiti še 
potrditev s strani Študijskega odbora, nato 
pa sestaviti ‘’Learning Agreement’’ in jo po-
slati na tujo institucijo. 

Po vrnitvi ter opravljenih obveznostih pa 
bom morala izpolniti še vlogo za vnos, v tu-
jini opravljenih izpitov, v spletni indeks. 

S tem pa se ‘’papirovje’’ še ne konča. Ker 
so fi nance pomemben del izmenjave, sem 
oddala še vlogo za Erasmus štipendijo. Le-
tos so štipendiji dodali še t.i. dodatek za 
mobilnost, ki seveda zahteva izpolnjevanje 
še dodatnih obrazcev. Potem pa je tu še 
stric Zois, ki me zadnja leta pridno podpira. 
A tudi on zahteva svoj obrazec in seveda še 
dodaten obrazec za izmenjavo. 

Izpolnila pa bi tudi tono potrebnih obrazcev, 
samo da lahko grem. Še par mesecev in 
»Barcelona here i come«!

Ditka Čakš

Izmenjava malo drugače
(ali kaj vse je potrebno narediti)

viri:
en.wikipedia.org

cnvosinfo.civilni-dialog.net
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Hidroelektrarna Moste je bila zgrajena leta 1952, kot prva elek-
trarna na reki Savi. Betonska ločno-težnostna pregrada HE Moste 
se nahaja v soteski Kavčke pri Mostah in je s 60 m višine najvišja 
pregrada v Sloveniji. Po 840-metrskem dovodnem rovu teče voda 
od leve strani pregrade do strojnice. Ta je popolnoma vkopana in 
leži ob strugi reke Save, v neposredni bližini strojnice stare Hidro-
elektrarne Završnica. Akumulacijsko jezero za pregrado omogoča 
tedensko izravnavo naravnega dotoka. HE Moste sestavlja skupaj 
s starejšo HE Završnica na potoku Završnica (zgrajena leta 1914 
kot prva javna elektrarna v Sloveniji), enotni energetski sistem. 

Posebnost HE Moste je v tem, da je bila načrtovana kot aku-
mulacijska elektrarna za kritje vršnih potreb po električni energiji. 
Je edina tovrstna elektrarna v Sloveniji in je, majhni nazivni moči 
navkljub, pomembna tako v gorenjskem kot širšem slovenskem 
elektroenergetskem sistemu, saj je zavoljo dovolj velike akumulacije 
zmožna dovajati več energije v trenutkih, ko je ta najbolj potrebna 
in najdražja. Danes 86 % svoje proizvodnje proizvede kot vršno en-
ergijo v času največjih potreb elektroenergetskega sistema. Ključna 
vloga HE Moste je torej  pokrivanje obremenitev v času največje 
porabe elektrike, ki traja le nekaj ur na dan. Takrat je potrebno elek-
troenergetskemu sistemu zagotoviti v kratkem obdobju veliko moč. 
HE Moste krije do 40% potreb po tej moči, za razliko od nuklearne 
elektrarne, ki teh teh potreb ni zmožna pokrivati, saj deluje kon-
stantno z isto močjo.

HE Moste je edina akumulacijska elektrarna v Sloveniji, kar ji 
omogoča, da se lahko zažene po potrebi porabnikov in prispeva 
k pokrivanju konic porabe elektrike. V interesu vsake države je, da 
ima take elektrarne na lastnem ozemlju, saj bi bila sicer še bolj 

odvisna od uvoza. Energijo je v konicah porabe težko dobiti in 
njena cena na tujih trgih dosega tudi do 20 - krat višjo ceno od 
običajne, kar pa lahko bistveno vpliva na ceno elektrike v gospo-
dinjstvih in gospodarstvu.

Z vstopom na skupni evropski trg električne energije bo morala 
Slovenija zagotavljati lastne rezerve konične moči, rezerve moči 
za regulacijo, rezerve jalove moči za regulacijo napetosti in elek-
trarne, ki lahko ob kolapsu elektroenergetskega sistema ponovno 
omogočijo njegovo vzpostavitev. K temu bo pripomogla doinstali-
rana HE Moste, saj bo s svojo proizvodnjo zagotavljala velik del 
dodatne rezervne in regulacijske moči v tedenskem obsegu, ki je 
potrebna zaradi neenakomerne porabe.

Ob kolapsu elektroenergetskega sistema električne energije ni 
možno uvažati iz tujine, temveč za vzpostavitev mreže poskrbijo 
hidroelektrarne, ki se lahko zaženejo samostojno. Vodilno vlogo 
imajo predvsem hidroelektrarne z večjimi akumulacijami, to pa je 
doinstalirana HE Moste.

HE Moste je tudi edini večji proizvodni objekt na Gorenjskem. Ob-
novljena HE Moste bo zmogla letno proizvesti 105 milijonov kWh. 
Povprečno gospodinjstvo na Gorenjskem porabi na leto 4066 kWh 
električne energije, na Gorenjskem pa se nahaja 73.000 gospo-
dinjstev in s tem 105 milijonov kWh proizvodnje zadostuje za letno 
oskrbo malo manj kot 25.000 gospodinjstev, kar je več kot tretjina 
vseh gospodinjstev.

Janez Mikec

HE Moste
V sklopu predmeta hidromehanika se je konec maja izvedla ekskurzija, katere del je bil namenjen tudi ogledu hidroelektrarne Mo-
ste. Nekoliko slabše vreme, kljub vsemu, ni skalilo našega zanimanja nad predstavitvijo nadzorne sobe, tehničnega spomenika HE 
Završnica, strojnice ter same pregrade in akumulacijskega jezera, katere smo si ogledali čisto na koncu.

HE Završnica

Nadzorna soba
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Na pogorišču
stroke

Letošnje septembrske poplave so priza-
dele dobršen del države, najhuje pa je bilo 
v osrednji Sloveniji, na Celjskem, Primor-
skem in v Zasavju. Visokovodne konice in 
pretoki (slika 1), z izjemo Gradaščice (VP 
Dvor), Krke (VP Podbočje) in Vipave (VP 
Dolenje), niso dosegli 100-letne povratne 
dobe. Večinoma je šlo za pretoke z 20 do 
50-letno povratno dobo. Prav tako je po-
tovanje poplave potekalo zelo počasi. Npr. 
če pogledamo le na primeru osrednje Lju-
bljane,  je poplava dosegla JZ del Ljubljane, 
t.j. Murgle, šele 1 dan in pol po izrednem 
dogodku, območje Ljubljanskega barja 
pa še malce kasneje. Je pa zato volumen 
vode bil izreden, in ta je povzročil poplave, 
ki bi jih dobili ob 100-letni povratni dobi. S 
tem lahko te poplave štejemo v sam vrh 
izrednih dogodkov, a kot že omenjeno, 
med najvišji poplavi še vedno štejeta tisti, 
iz leta 1926 in 1933. Neizpodbitno dejstvo 
pa je, da je škoda, povzročena zaradi teh 
poplav, večja. Predvsem (in tudi!) zaradi 
povečane urbanizacije v zadnjih desetletjih, 
pri čemer poplavne površine niso nobena 
izjema. Seveda, poplav take intenzitete ni 
možno preprečiti, je pa možno zmanjšati 
škodo z ustreznimi preventivnimi ukrepi, ki 
so kombinacija več faktorjev – od konkret-
nih tehničnih ukrepov v prostoru do zako-
nodaje.

Zmanjšanje poplavne ogroženosti in z njo 
povezane erozijske ogroženosti ima svoja 
zakonska izhodišča v Zakonu o vodah (ZV-
1, Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-

1-UPB1, 2/04-ZZdrI-A in 41/04-ZVO-1), 
Pravilniku o metodologiji za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, 
ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Ur.l. RS št. 60/07) in nenazad-
nje, v leta 2008 sprejeti Uredbi o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov 
v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur.l. RS št. 89/08), v nad-
aljevanju Uredba. Prav s sprejemom sled-
nje, se je poseganje v prostor zelo zaostrilo. 
Na podlagi Uredbe izdaja Agencija RS za 
okolje vodna soglasja in mnenja k prostors-
kim aktom z vidika poplavne varnosti. In rav-
no ob teh poplavah, je med drugim, javnost 
zastavljala vprašanja, kako je mogoče, da 
nekdo dobi vodno soglasje in s tem pove-
zano gradbeno dovoljenje na poplavnem 
območju? Glede na to, da se je zakonodaja 
na tem področju pričela relativno pozno 
urejati (kot rečeno, Uredba je bila sprejeta 
2008), pritiski na prostor pa so bili in so še 
veliki, prištejmo še večno vprašanje kapitala 
oz. stroškov povezanih z gradnjo (princip 
»kupi poceni, prodaj drago«), je tako stanje 
povzročilo določene napake v preteklosti; 
t.j. gradnja na območjih, ki so bila doka-
zano ali pa potencialno poplavno ogrožena. 
Določene anomalije pa so se izkazale tudi 
po sprejetju same Uredbe, pri njeni inter-
pretaciji. Nerazumevanje Uredbe se kaže 
že v vodarskih krogih, kjer se stroka deli na 
tiste, ki Uredbo razumejo kot zakonodajo, ki 
je namenjena bodočemu ščitenju poplavnih 

površin in omejevanju gradnje in tiste, ki 
(ob izvedbi določenih omilitvenih ukre-
pov), menijo, da je gradnja na poplavnem 
območju možna, Uredba pa je le sredstvo 
zaščite države pri plačevanju odškodnin 
ob poplavah. Namreč, poplavne površine, 
kljub temu, da so znane, niso še natančno 
določene oz. bolje rečeno zaščitene. Prob-
lem bi morala rešiti seveda država, vendar 
so postopki za pripravo državnih prostor-
skih načrtov dolgotrajni, zaradi več deja-
vnikov. Problem privat lastništva zemljišč 
in odkupa slednjih, problem upoštevanja 
zahtev, želj, potreb in pripomb ter pogo-
jev vseh organov, ki so pristojni za urejanje 
prostora, problem odločanja o urbanizaciji 
prostora za več let vnaprej, da naštejem le 
nekatere. Tako izdelavo poplavnih kart oz. 
določitev poplavnih območij, v želji po gos-
podarskem in urbanističnem napredku, na 
svoja pleča prevzamejo lokalne skupnosti. 
Država je sicer dolžna zagotavljati (in tudi 
zagotavlja v Atlasu okolja) opozorilno karto 
poplavne ogroženosti (v merilu 1:50000, kar 
seveda tudi ni v redu, saj je v postopku pri-
dobitve vodnega soglasja pogosto potreb-
no zagotoviti karto v merilu 1:5000); lokalne 
skupnosti, ki kljub potencialni poplavni 
ogroženosti, planirajo poselitev na teh 
območjih, pa morajo izdelati posebne stro-
kovne podlage za zagotavljanje poplavne 
varnosti in protipoplavnih ukrepov. Te v ce-
lotni zgodbi imajo seveda tudi svoj interes. 
Vsa ta »zmeda« pa dopušča manevriranje 
»uzurpatorjem prostora«, ki stroko postavl-
jajo v položaj, da sprejema določen hazard 

Malce ironično. To namreč, da omenjam besedo 
pogorišče v istem prispevku o vodni ujmi, ki je nedol-
go nazaj prizadela Slovenijo. Dober teden po tem, ko 
je 17.09.2010 Agencija Republike Slovenije za okolje 
sprožila rdeči hidroalarm in so obsežne poplave 
zajele porečje Vipave, Idrijce, Poljanske Sore, Savinje 
v spodnjem toku, Krke, Save v spodnjem toku, kraška 
polja Notranjskega in Dolenjskega krasa ter Ljubljan-
sko barje, se Slovenija ubada predvsem z enim sa-
mim vprašanjem: »Koliko nas bo vse to stalo?«  Temu 
seveda sledi naslednje vprašanje: »Kdo bo plačal?« 
Logično, kdor je kriv. A kdo dejansko je kriv? Pa smo 
tam, pri iskanju grešnega kozla, kot nemalokrat doslej. 
Na nekoga vendarle moramo uperiti  prst. Ker nam bo 
potem vsem lažje. In problem poplav bo s tem rešen? 
Ne.
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in igra rusko ruleto z naravo. Pač, človeški 
um je zelo selektiven, sploh pri pozabljanju 
in učenju iz napak v preteklosti. In dejstvo 
je, da kljub temu, da je stroka na problem 
opozarjala leta in leta, je marsikdo v nejeveri 
zamahnil z roko, češ: »Poplave, kakšne po-
lave? Leta 1926? Ah, to je ja nemogoče.« 

Danes operiramo s takim prostorom kot 
ga imamo in napake se sedaj zelo težko 
odpravlja. Konkretno, bivša razpršena nas-
elja so sedaj strjena, retenzijske površine 
skrčene oz. razpoložljivi volumen za ra-
zlivanje poplavne vode se je zmanjšal. Za-
konodajo se je privedlo do »roba«, ostaja 
le še kombinacija zakonodaje in tehničnih 
ukrepov. Dober primer vsega navedenega 
je zgodba o varovanju jugozahodnega dela 
Ljubljane z zadrževalniki na Gradaščici 
(slika 2). Sprejema se namreč državni pro-
storski načrt (DPN), ki ga pripravlja Minis-
trstvo za okolje in prostor. Slednji je za Mes-
tno občino Ljubljana izjemnega pomena, 
saj pomeni osnovo za celovito reševanje 
vprašanja poplavne varnosti jugozahod-
nega dela Ljubljane, kar je nujno predvsem 
iz vidika zaščite že poseljenih območij tega 
dela Ljubljane (cca. 50 000 - 100 000 ljudi). 
Za zagotovitev poplavne varnosti je potreb-
na ureditev struge Gradaščice in Malega 
grabna. Na območju MOL je predvidena 
regulacija Malega grabna z gradnjo proti-
poplavnih nasipov in zidov, delno razširitvijo 
struge, izvedbo rečnih pragov, sanacijo 
erozijske razjede, tlorisno izravnavo stru-
ge in dvigom dveh poddimenzioniranih 

obstoječih brvi ter mostu čez Mali graben v 
podaljšku Opekarske ceste. Razbremenilni-
ki bodo omogočili odtok poplavnih voda na 
območje barja. Kljub vsem tem ureditvam, 
pa to ni dovolj za zagotavljanje poplavne 
varnosti, zato rešitve, predvidene v DPN, 
segajo tudi na območje občin Dobrova-
Polhov Gradec in Horjul, kjer je predvidena 
gradnja dveh suhih zadrževalnikov (Razori 
v Dobrovi in Brezje v Horjulu). S tem se, po 
principu »ne pred mojim pragom«, v omen-
jenih občinah seveda niso strinjali (slika 3 
in slika 4). Zato se je šlo v kompromise: 
Opustitev izvedbe zadrževalnika Brezje ter 
izvedbo zmanjšanega suhega zadrževalnika 
Razori (940 000 m3), seveda še vedno ob 
pogoju ureditve Malega grabna. In da, to 
je minimalna varnost, prostora za dodatna 
varnostna nadvišanja ni. 

Opozorila stroke so bila znova postavljena 
na stranski tir; tako pomembne odločitve, 
kot je zagotavljanje poplavne varnosti, 
pa spet padajo pod pritiski lokalnih skup-
nosti. Kljub tako obsežnim poplavam, ki 
so se nam sedaj zgodile, še vedno stroka 
ne more zahtevati tistega, kar že ves čas 
potiho želi – da se na poplavnih območjih 
ne gradi, da so nedosegljiva, zaščitena. Ne. 
Ravno sedaj, ko bi lahko, in ko se lahko 
opiramo na rezultate izpred enega tedna 
nazaj in ne na tiste iz leta 1926, še vedno 
dobesedno prosimo za češnjico na torti? 
Ko bi vendarle morali prepovedati celotno 
torto. Malce karikiram, toda zakaj DPN ni 
dovolj za tako zahtevo? S katerim predpi-

som pa naj se drugače uredi ta problem? 
Nekje je potrebno določiti mejo in poplavne 
površine zavarovati. Razglasiti za naravne 
rezervoarje ali zadrževalnike, če hočete. 
Konec koncev, zgledujmo se po nara-
vovarstvenikih: Danes nikomur ne pade na 
pamet graditi hotel v Triglavskem narodnem 
parku, kajne? Na poplavnih površinah pa bi 
se kar gradila celotna stanovanjska naselja. 
Morda, kot mladi zagnani vodar, neobre-
menjena s političnimi zgodbami/pritiski iz 
preteklosti, nekoliko idealistično gledam na 
celotno zgodbo, a vendarle: »A ni voda bila 
v prostoru pred hišami? Zakaj mora voda 
iskati svojo pot med hišami, namesto, da 
bi bilo obratno? Ali smo pozabili, da je naš 
prvotni cilj varovanje vodnih površin?« In tu, 
cenjeni bralci, leži tudi odgovor, kdo je kriv.

Sandra Pranjić

Viri:  
- Hidrološko poročilo o povodnji v dneh od 17. do 21. 

septembra 2010 z dne 24.9.2010 (ARSO, Urad za 
hidrologijo in stanje voda; http://www.arso.gov.si/vode/

poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Poplave%20
17.%20%2021.%20september%202010.pdf)

- Načrtovanje celovite ureditve povodja Gradaščice: za-
gotovitev poplavne varnosti (publikacija: IzVRS, Darko 

Anzeljc za MOP, Direktorat za okolje, 2007); http://
www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/

publikacije/drugo/povodje_gradascice.pdf

S kajakom po Fajfarjevi ulici

Slika 1

Slika 3

Slika 2 Slika 4



Šalabajsek

Ob letošnjih septembrskih poplavah so prišle na dan tudi zgodbe neprimerne gradnje na poplavljenih območjih. Če pus-
ti mo zgodbe, da se na poplavnih območjih že v principu sploh ne bi smelo graditi , na stran … Tisti , ki smo v dneh poplav 
pregledovali teren, se nismo mogli načuditi . Kljub poznavanju poplavnih kart namreč, človek vseeno ne pričakuje takega 
rezultata. 

Eden takih primerov je bila tudi soseska Viška Sončava v Ljubljani (htt p://www.viskasoncava.com/sl/viskasoncava). Za 
omenjeno gradnjo je bila izdelana hidrološko-hidravlična študija, v kateri je med drugim kot omilitveni ukrep bila nave-
dena izvedba pritličja nad 100-letno poplavno koto. Konkretno, pločniki na cesti  so sedaj na koti  295,55 m.n.m., izde-
lovalec študije pa je kot primerno navedel koto 295,90 m.n.m. + dodatnih 25 cm varnostnega nadvišanja; torej skupno 
296,15 m.n.m. Če temu prištejemo še dejstvo, da izvedba kleti  na poplavnih območjih ni priporočljiva, vsi objekti  pa 
so seveda imeli podzemne garaže, se nastala škoda samo sešteva. Mimogrede, v Viški Sončavi je še nekaj stanovanj na 
voljo, v povprečju pa boste za 1 m2 odšteli 2600 eur.

Sandra Pranjić

Poslovni prostori v najem/prodajo na Fajfarjevi ulici v Ljubljani

Viška Sončava s poplavljenimi garažami – nekaj stanovanj še na voljo.Črna vas na Ljubljanskem barju – novogradnje z nadvišanim pritličjem.

Ko obvezna oprema doma postanejo škornji in čoln

22 Most
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Še ena živčna vojna za mano … September je bil vedno naporen mesec za 
študente in vedno bo. Brez izjeme. Prejšnja leta sem lovila kreditne točke, letos 
sem za le te poskrbela že veliko prej. Seveda s planom in željo, da bo letošnji 
september malo bolj prijazen do živcev in mojega želodca. Skoraj bi mi uspelo, če 
se ne bi odločila preživeti 6 mesecev mojega življenja v tujini. Seveda, se mi je na 
začetku zdela to »šala mala«, saj sem že lansko leto pol leta študirala v Pragi. In 
ker sem si res zaželela imeti miren september, sem tudi tokratno izmenjavo začela 
načrtovati zelo zgodaj, pred slabim letom. Že pred poletjem sem se vsa zado-
voljna smehljala. Vsi potrebni dokumenti so bili urejeni, vsi podpisi zbrani, karta je 
bila kupljena, problem bivanja rešen, praksa zagotovljena … Obetalo se mi je res 
mirno obdobje, s kakšnim izpitom na urniku in kako urico popoldanskega dela v 
službi. Vendar ne gre vedno vse po planih in tudi letošnji september se je izkazal 
za enega najbolj stresnih do sedaj. Vse se je začelo na bowling-u s sošolci, ko 
sem ugotovila, da mi med vsemi zbranimi podpisi manjka še en iz strani fakultete. 
Takoj naslednje jutro sem bila gostja referata in obiskovala vse potrebne kabinete, 
da bi čim prej uredila to pomanjkljivost. V parih urah sem si oddahnila in mirno 
kosila s prijateljicami, ko je moj mir prekinil klic iz ambasade. Čez dva dni naj bi 
namreč šla na Dunaj po vizo, vendar so mi sporočili, da moji dokumenti niso prip-
ravljeni in bom morala počakati še nekoliko dlje. Sprva se sploh ne sliši tako slabo, 
če pa povem, da je bilo to samo en teden pred odhodom, si morda že lahko pred-
stavljate kakšna panika me je zagrabila. In ker panika zmede človeka, je šlo še 
vse ostalo še bolj narobe kot sicer. Tako so si dogodki sledili: Obisk pri zdravniku 
brez zdravstvene izkaznice, urejanje zavarovanja brez zavarovalne police, urejanje 
štipendije brez vseh potrebnih potrdil in še bi lahko naštevala. Dan pred odhodom 
mi je zagodlo celo vreme, saj je bilo veliko slovenskih cest poplavljenih, jaz pa 
sem imela svoj prvi let v Benetkah. Ampak! Naslednji dan je posijalo sonce v vseh 
pomenih besede. Iz ambasade so mi sporočili, da vize sploh ne potrebujem, ker 
se je pred kratkim spremenil zakon. Moje telo je ponovno okrevalo, saj sem par 
dni pred odhodom obležala v postelji. Tudi pot do Benetk je bila suha in sončna. 
In tako kot že mnogokrat, sem tudi tokrat ugotovila, da je na koncu vse tako kot 
mora biti, pa čeprav se pred tem ne moremo odreči skrbem. In ker vem, da se 
včasih stvari ne izidejo tako kot smo si želeli le zato, ker nas v prihodnosti čaka 
nekaj boljšega, sedaj ni več razloga za skrb in izgubo živcev.

Maja Šušteršič

Konec dober, vse dobro!

vir:

novosti.rs
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Bučna juha
Jesen - pričetek predavanj, začetek nekega novega ob-
dobja za bruce. In mnogo brucov se znajde v precepu, 
ko so prvič dlje od doma, kaj skuhati , da bo hitro, po-
ceni, nasitno in vsaj za kanček podobno mamini kuhinji. 
Roko na srce, saj niso samo predavanja, kakšno noč je 
potrebno tudi prežurati . Če si pravi bruc. In po takšnih 
in drugačnih naporih paše »nekaj na žlico«. Pa, če je že 
govora o jeseni, pripravimo tokrat bučno juho. 

Sestavine:

• 1 manjša buča (vrste hokaido) za max. 5 L juhe
• 1 čebula
• 2 žlici olja (lahko kombinacija bučnega in olivne-

ga)
• 1 žlička drobno sesekljanega koprca (po želji)
• sol in poper po okusu
• kisla smetana po okusu

1. korak: 
Buči odstranite olupek in sredico sku-
paj s semeni ter jo razrežite na krhlje 
(pripravite oster nož, saj je olupek 
buče zelo trd, skoraj lesen). Krhlje 
buče sesekljajte na kvadratne koščke 
(cca. premera 1 cm), prav tako na 
drobno nasekljajte čebulo.

2. korak:
Čebulo rahlo prepražimo na olju. La-
hko uporabite le olivno olje (super, 
če imate domačega, če ne pa se 
vedno najde kakšen sošolec z obale, 
ki vam ga lahko preskrbi :)), lahko pa 
zmešate olivno in bučno olje (za sled-
njega pa zaprosite kakšnega sošolca 
s Koroške ali Prekmurja :)). Mešanica 
obeh olj da juhi še posebej sladkast 
okus. Čebuli primešamo koščke buče 
in na manjšem ognju dušimo, dokler 
se koščki buče ne zmehčajo. Doda-
mo koprc in zalijemo z vodo, toliko da 
prekrije vso mešanico.

3. korak: 
Ko zmes zavre, odstavimo z ognja in 
zmešamo s paličnim mešalnikom (ker 
tega svež bruc verjetno še nima, naj 
pozvoni pri starejši sosedi v bloku :)). 
Zmesi nato dolijemo še vode, cca. 
3-5 litrov, vse skupaj premešamo in 
postavimo nazaj na ogenj, da zavre. 
Solimo in popramo po želji. 

4. korak: 
Nato jed odstavimo z ognja, da se 
ohladi. Preden postrežemo, damo 
vsakemu sestradanemu študentu na 
krožnik malo smetane. Naj vam tekne! 
:)

Dober tek!
Sandra Pranjić

P.S. Če pa ne želite celotne buče porabiti  za juho, lahko polovico bučnih krhljev spečete v pečici. Krhlje buče rahlo po-
kapamo z olivnim oljem, zložimo v pekač in potresemo z naribanim sirom. Pečemo 20 minut v pečici segreti  na 170˚C. 
Pečeno bučo prelijemo z žlico bazilikinega pesta, pa imate 2 jedi za ceno ene! :)



Prenovljeni študijski programi, ki se sedaj izvajajo tretje (na 
visokošolskih študijih) oz. drugo (na univerzitetnih študijih) 
leto, zahtevajo od študentov sprotno delo. Le tako lahko 
zagotovimo, da bodo diplomanti gradbene fakultete cenjeni 
in iskani na trgu dela. Trenutni gospodarski pogoji niso na-
klonjeni povečevanju zaposlovanja v gradbeništvu, geodeziji 
in komunalnem inženirstvu, zato je še toliko pomembneje, 
da bodo diplomanti gradbene fakultete tako odlični stro-
kovnjaki kot tudi razgledane in zrele osebnosti. K takšnemu 
diplomantu lahko s svojim delom bistveno prispevajo učitelji 
in asistenti, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, kakor tudi 
posamezniki na vodstvenih mestih fakultete.

Funkcijo prodekanje za študentske zadeve sedaj opravljam 
drugo leto. Kot glavno vodilo za svoje delo sem si post-
avila predvsem krepitev dobrih odnosov med fakulteto kot 
inštitucijo, njenimi zaposlenimi ter študenti. Naloge, ki jih pri 
tem opravljam, so raznolike in mi omogočajo drugačen vpo-
gled v delovanje fakultete kot pred nastopom te funkcije. Pri 
svojem delu sem ugotovila, da je eden pomembnejših do-
kumentov, ki urejajo razmerja in obveznosti med študenti in 
učitelji v študijskem procesu, študijski red. Zato je pomembno, 
da pri njegovi pripravi sodelujejo vsi vpleteni (študenti, učitelji, 
asistenti, mentor letnika), saj lahko vsi skupaj učinkoviteje 
načrtujemo ter kasneje tudi izpolnimo vsak svoje obveznosti.

Za študente višjih letnikov, ki želijo pridobiti tudi izkušnje tudi v 
tujini, pripravlja Univerza v Ljubljani vsako leto razpis Erasmus 
programa. Ta program omogoča slovenskim študentom, da 
opravijo en semester na izbrani univerzi oz. fakulteti, ki ima 
z ustrezno fakulteto Univerze v Ljubljani podpisan bilateralni 
sporazum. Študentje si lahko tako že med študijem pridobijo 
mednarodne izkušnje, ki jim lahko kasneje koristijo tudi pri 
iskanju zaposlitve.

Študentsko življenje pa se ne odvija samo v učilnicah in labo-
ratorijih. UL FGG zato podpira več študentskih združenj: 
• študentsko organizacijo, 
• društvo študentov geodezije, 
• društvo študentov gradbeništva, 
• športna  društva, 
• študentski svet. 

S tem študentom omogočamo, da uresničijo   raznolike in-
terese; aktivnosti in dosežki posameznih združenj pa bogatijo 
študentsko življenje tako na zasebni kot na skupinski ravni.

Obdobje študija je eno najlepših v življenju posameznika, 
saj pridobimo v njem znanje, ki nam ob rednem nadgra-
jevanju služi vse poklicno življenje; študentska leta pa so tudi 
leta, ko srečamo  nove kolegice in kolege, nove prijateljice 
in prijatelje, ki nas pogosto spremljajo velik del življenjske 
poti. Čas študentskih let mora biti tudi čas sproščene za-
bave, prijateljskih pogovorov, mladostnega vznemirjanja in 
navezovanja novih medsebojnih vezi.  Ob tem nikoli ne poz-
abite na  misel O. Župančiča, ko je rekel:  »…vendar mornar, 
ko je najvišji dan, premeri daljo in nebeško stran«. Študij je in 
ostaja študentova prva in poglavitna naloga. Izkoristite ta čas, 
tako za sprotni študij, katerega uspehi vam bodo še dolgo 
v zadoščenje, zadovoljstvo in ponos, kot tudi za druge de-
javnostmi, ki vas bodo osebno bogatile  in ob katerih boste 
osebno dozorevali kot posamezniki z visoko strokovno uspo-
sobljenostjo in razgledanostjo. 

Dobrodošli na Fakulteti za gradbeništvo in geo-
dezijo!

doc.dr. Jana Šelih, univ.dipl.inž.gradb.
prodekanja UL FGG za študentske zadeve

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
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Fakulteta za Drage študentke in 
študenti UL FGG,
Med vami želim posebej pozdraviti  brucke in bruce, ki le-
tos prvič vstopate v prostore naše fakultete. Prepričana 
sem, da ste vstopili v stavbo na Jamovi s poziti vnimi 
pričakovanji in navdušenjem. Študiji, ki ste si jih izbrali, vas 
bodo pripravili za opravljanje zanimivih in pestrih poklicev 
ne glede na to, ali študirate gradbeništvo, geodezijo ali ko-
munalno inženirstvo, ter nudijo veliko osebno izpolnitev in 
zadovoljstvo, zanje pa je potrebna tudi pripravljenost na 
učenje in disciplino.
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ŠTUDÈNT, mn. študenti in študêntje:
1. kdor si pridobiva izobrazbo na univerzi 
ali višji šoli 
2.  osebek, ki je vpisan na faks ter obiskuje 
predavanja, v prostem času žura, med iz-
pitnimi obdobji pa je nerazpoznaven
primer: študenti poslušajo predavanja, do-
ber študent, večni študent, faliran študent 
...

BRÚC - a, or ed. brúcom, rod.mn brúcov:
1. študent prvega letnika
2. malo zmedeno bitje, ki predvsem v prvih 
tednih izgubljeno tava po fakulteti 
primer: letos se je vpisalo veliko brucov/ ta 
je najbolj zelen izmed vseh zelenih brucov

DIPLOMÁNT - a
1. kdor je diplomiral
2. smisel življenja in glavni cilj :P
primer: število diplomantov narašča vsako 
leto

UNIVÊRZA - e
1. najvišja vzgojno-izobraževalna in učno-
znanstvena ustanova
2. ta velika bela zgradba na Kongrescu, ki 
se je zaradi gradbenikov sploh ne vidi
primer: hoditi, vpisati se na univerzo

FAKULTÉTA - e, FÁKS - a, žarg.
1. učno-znanstvena enota univerze
2. drugi dom naslednjih »n« let
primer: vpisal se je na Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo

DEKÀN - a
1. predstojnik fakultete
2. »the big boss«
primer: dekan je v svoji pisarni

RÉKTOR - ja
1. predstojnik univerze
2. »boss od big bossa«
primer: izvoliti za rektorja/rektor in dekan

PRÓDEKÀN
1. namestnik dekana
2. namestnik »big bossa«
primer: zaradi odsotnosti dekana smo se 
obrnili na prodekana

PROFÉSOR - ja
1. kdor poučuje, predava na srednji šoli ali 
univerzi ter je za to posebej usposobljen
2. oseba, ki jo poslušaš vsak dan ter te 
občasno preganja tudi v sanjah, dokler ne 
opraviš izpita in ugotoviš, da je čisto ‘’cool’’
primer: biti, postati profesor

ASISTÈNT - ênta
1. strokovno usposobljen pomočnik 
2. glej točko 2 pri profesorju
primer: vaje je vodil asistent

REFERÁT - a
1. najmanjša notranja organizacijska eno-
ta uprave, ustanove, podjetja, ki opravlja 
določeno dejavnost v okviru celote
2. prostor kamor greš, ko potrebuješ infor-
macije, potrdila ...
primer: pojdi v referat po potrdila o vpisu

ÍNDEKS - a
1. knjižica slušateljev univerz ali visokih šol, 
v kateri se potrjuje vpis, obisk predavanj, 
izpiti
2. rdeča knjižica, ki je skoraj ne uporabljamo 
več, saj se v praksi uporablja spletni indeks
primer: v spletnem indeksu še ni vpisane 
ocene

ŠTUDENTSKA IZKÁZNICA - e 
1. identifi kacijski dokument, s katerim 
izkazuješ status študenta
2. »must have«! kos plastike brez katerega 
si povsem zgubljen
primer: spet ne najdem moje študentske 
kartice

PREDÁVANJE -a 
1. govorno podajanje vsebinsko zaokrožene 
strokovne snovi
2. zadeva, katero boste brez večjih količin 
kave, težko prenašali �
primer: predavanja se začnejo oktobra/ pre-
davanja ne bo zaradi bolezni predavatelja

IZPÍT - a
1. postopek, pri katerem se ugotavlja vred-
nost znanja in sposobnost kandidata
2. nujna zadeva, ki povzroča vzorec 
duševnih in organskih motenj
primer: spet bom pogrnil ta izpit 

KOLÓKVIJ - a
1. manj obsežen izpit
2. glej točko 2 pri izpitu
primer: tale kolokvij je bil pa težak

Slovar
Vpis na fakulteto s sabo prinese mnoge spremembe. Ena izmed njih je tudi novo besedišče. Da vam bodo prvi dnevi malce lažji, pa 
smo vam pripravili slovarček besed, ki vam bodo kmalu postale zelo domače. (Delno povzeto po Sskj)

Ditka Čakš

vir:
ica.coop
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Kopirnica za študente FGG
• kopiranje 
• vezava diplomskih nalog
• tisk (iz usb ključkov ali poslanih datotek)
• skeniranje
• novo: prodaja učbenikov! Do sedaj si jih kupoval 
v knjižnici, po novem jih lahko dobiš v (student info) 
kopirnici.

Kopirnica je z “direktno linijo” povezana s portalom 
www.student-info.net 

naroči zapiske ali vezavo diplome preko portala in se 
izogni čakanju, zamudam, gužvi...  Ob tvojem obisku je 

lahko že vse pripravljeno.

DELOVNI ČAS: pon-pet 8.00 - 16.00 
LOKACIJA:  Za stavbo Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo na Jamovi 2.
email: info@student-info.net 



PRIHAJAJOČI 
PROJEKTI:

Spoznavni žur FGG
Brezplačna vadba
Spust po Krki
Strokovna ekskurzija v 
tujino
Info točka
Knjižni sejem

Vabimo te na študentske volitve, ki bodo potekale v torek, 26. oktobra in sredo, 27. 
oktobra, od 9. do 18. ure v 1. nadstropju FGG.


