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Zabeležka 5. redne seje ŠS UL FGG z dne 29. 4. 2021 

 

1. Jesensko izpitno obdobje – dodatni izpitni roki 

V jesenskem izpitnem obdobju bodo za določene predmete zimskega semestra razpisani 

dodatni izpitni roki. V letniku se s predstavnikom letnika dogovorite pri katerih predmetih 

bi potrebovali dodatni izpitni rok. Informacijo posredujte mentorju letnika in se z njim 

dogovorite o datumih za dodatni izpitni rok. 

2. Študij v prostorih FGG 

Glede na trenutne razmere nam je omogočeno vračanje v prostore fakultete. Za ohranitev 

zdravja se držite priporočil NIJZ. 

Za izvajanje predavanj in vaj v živo se dogovorite z izvajalci ter predstavniki letnika. V 

kolikor bo prišlo do težav glede urnika (ali kakšnih drugih) le-te čim prej sporočite 

predstavniku ali mentorju letnika.  

3. Predavanje o poklicnih kompetencah in licencah pooblaščenih inženirjev 

V četrtek, 22. 4. 2021, se je odvijalo predavanje o poklicnih kompetencah in licencah 

pooblaščenih inženirjev. Dogodek je bil s strani študentov zelo dobro obiskan (cca. 80 

udeležencev). Na predavanju smo izvedeli kar nekaj koristnih zadev, še posebej o pogojih 

in izvedbi strokovnih izpitov ter nekaj aktualnih informacij s področja gradbene 

zakonodaje. 

Več o dogodku si lahko preberete na tej strani. Na strani se nahaja tudi posnetek 

dogodka. 

4. Aplikacija mojFGG 

FGG je bogatejša za nov vir informacij – mobilno aplikacijo mojFGG, ki jo lahko najdete 

v Google Play in v Apple App Store. 

Aplikacija vam omogoča lažje in hitrejše spremljanje aktualnih novic, napovednika 

dogodkov ter razpisov zagovorov zaključnih del. Dodatno boste lahko spremljali tudi 

objave prostih delovnih mest, urnike ter dnevne menije restavracij v okolici fakultete. 

Nenazadnje aplikacija s pomočjo »kažipota« omogoča hiter dostop do spletnega referata 

in spletne učilnice. Seznam zaposlenih omogoča enostaven kontakt s pedagogi in ostalimi 

zaposlenimi, med odmori pa lahko berete revijo Študentski most. 

Več o aplikaciji si lahko preberete tudi na tej povezavi. 

https://www.fgg.uni-lj.si/o-poklicnih-kompetencah-in-licencah-pooblascenih-inzenirjev/
https://app.fgg.si/


 

5. Volitve dekana 

Na fakulteti bodo v mesecu maju potekale volitve dekana. Kandidatna lista bo objavljena 

4. 5. 2021. Javna predstavitev kandidatov pa bo potekala v ponedeljek, 10. 5. 2021. 

V študentskem svetu bomo v obrazcu na naši spletni strani zbirali vaša mnenja glede 

kandidatov za dekana, ki jih bomo nato obravnavali na seji ŠS UL FGG. Skladno s 

poslovnikom lahko ŠS UL FGG poda, mnenje o kandidatih za dekana.  

Vse študente pozivamo, da si pred volitvami preberejo programe kandidatov, se seznanijo 

z njihovim načrtom in se udeležijo volitev, ki bodo potekale elektronsko, 18. 5. 2021! 

https://www.fgg.uni-lj.si/studenti/studentski-svet-ul-fgg/

