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Zabeležka 4. redne seje ŠS UL FGG z dne 25. 3. 2021 

 

1. Spletno predavanje o poklicnih kompetencah in licencah pooblaščenih inženirjev 

Predavanje bo potekalo v četrtek, 22. 4. 2021 med 14:00 in 16:00.  

Govorci na predavanju bodo:  

- Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka IZS, 

- Janko Logar, predsednik izpitne komisije za področje gradbeništva, 

- Matej Kovačič, predsednik upravnega odbora Matične sekcije geodetov, 

- Aleksandra Velkovrh, vodja projektov ter nekdanja gradbena inšpektorica. 

Po predavanju bomo imeli tudi študentje 30 min namenjenih za naša vprašanja. V ŠS UL 

FGG podpiramo to predavanje in vabimo vse študente, da se pridružijo! 

2. Kolokviji v letnem semestru 

V ŠS UL FGG je potekala razprava, da nekateri profesorji ne želijo izvajati kolokvijev na 

daljavo. Sami smo mnenja, če se je lahko izpitno obdobje izvedlo brez večjih zapletov, bi 

se lahko na ta način izvajali tudi kolokviji. Pozvali bomo tudi pedagoge, da razmislijo o 

tem, saj nam kolokviji olajšajo izpitno obdobje, kar pa je v teh časih zelo dobrodošlo, saj 

smo s študijem na daljavo še toliko bolj obremenjeni. Hkrati pa nas le-ti spodbujajo k 

sprotnemu delu.  

3. Učbeniški sklad na FGG-ju  

Na ŠS UL FGG smo prejeli prošnjo, da bi uvedli učbeniški sklad. Svetniki smo mnenja, 

da bi se morala knjižnica posvetiti e-knjigam, ki bi bile (še posebej v tem času) veliko bolj 

praktične za nas študente. Ocenjujemo, da svetniki nimamo tolikšne pristojnosti, da bi 

sami odločali o uvedbi učbeniškega sklada. Naprosili bomo Komisijo za informatiko, 

knjižničarstvo in založništvo, da med študenti opravi anketo, iz katere bi bilo razvidno 

zanimanje za to zadevo. 

4. Dodatni jesenski izpitni roki 

ŠS UL FGG bo na pobudo svetnikov pozval študijske odbore, k razpisu dodatnih izpitnih 

rokov v jesenskem izpitnem obdobju. Razlog so okoliščine povezane z epidemijo v 

zimskem in letnem semestru in izpitnem obdobju ter številne stiske, s katerimi se 

spopadajo študentje. 

 



 

5. Prenova spletne strani ŠS UL FGG 

Svetniki ŠS UL FGG smo se odločili, da bomo po vsaki seji pripravili kratek povzetek, ki 

bo vseboval ključne informacije, ki so pomembne za študente FGG-ja. Na spletno stran 

smo dodali tudi obrazec, kjer lahko študentke in študenti napišete svoje pohvale, 

pripombe, komentarje, predloge, katere bomo svetniki na vsaki seji pregledali in odprli 

razpravo o zadevah, ki jih boste posredovali.  

6. Tekmovanje AJKTM – Ali je kaj trden most?! 

Od 3. do 5. maja 2021 bo na daljavo potekalo tekmovanje AJKTM, ki ga organizira 

FGPA UM. Prijave na tekmovanje so že odprte, več si lahko preberete na povezavi: 

http://ajktm.fg.um.si/ (ali v PDF v priponki). 

V ŠS UL FGG smo se tudi odločili, da bomo financirali udeležbo za ekipe, ki se bodo 

prijavile na tekmovanje. Prosimo le, da nam vodje ekip to sporočijo prek predstavnikov 

letnika ali  kontaktnih e-naslovov, ki jih najdejo na spletni strani Študentskega sveta UL 

FGG.  

http://ajktm.fg.um.si/

