
ZAPISNIK 

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

 

Redna seja je potekala dne, 21. 12. 2020 v obliki video klica preko portala Zoom, s pričetkom ob 
18.00 in koncem ob 19.40. 

Prisotni (11):  Anja Rakonjac, Aleks Mahmutović, Matej Gorenjc, Anže Gracar, Ana 
Poglajen, Dean Patrone, Gašper Čufar, Jernej Glavič, Katja Jenko, 
Klemen Kužnik, Luka Stare, Luka Medvešek, Matej Mešelj, Simon 
Arčan 

Opravičeno odsotni (0):  -- 

Neopravičeno odsotni (0):  -- 

Članica UO ŠO FGG Anja Rakonjac je pozdravila prisotne in pričela z vodenjem seje ter predlagal 
sledeči dnevni red: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Konstituiranje UO ŠOVZ 
3. Izvolitev predsednice UO ŠOVZ 
4. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 
5. Razno 

 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 

2. Konstituiranje UO ŠOVZ 

Upravni odbor Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo se konstituira v 
naslednji sestavi: 

- Anja Rakonjac, študentska poslanka; 
- Matej Gorenjc, predstavnik interesnega področja kulture, izobraževanja in založništva; 
- Aleks Mahmutović, predstavnik interesnega področja športa, turizma in mednarodnega 

sodelovanja; 

SKLEP 1: 

»Upravni odbor Študentske organizacije FGG se konstituira v zgoraj opisani sestavi.« 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 



3. Izvolitev predsednice UO ŠOVZ 

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

- Anja Rakonjac, predsednica UO ŠOVZ 

SKLEP 2: 

»Za predsednico Upravnega odbora Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
se imenuje Anjo Rakonjac.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

4. Seznanitev z akti ŠOU v Ljubljani 

Predsednica UO ŠOVZ Anja Rakonjac je prisotnim opisala in predstavila akte ŠOU v Ljubljani. 

SKLEP 3: 

»Upravni odbor Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo se seznanja z akti 
ŠOU v Ljubljani.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

Bivši predsednik UO ŠOVZ Anže Gracar je predstavil vsebinsko in finančno poročilo prejšnjega UO 
ŠOVZ in z njim seznanil prisotne. 

SKLEP 4: 

»Upravni odbor Študentske organizacije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo se seznanja z 
zaključnim vsebinskim in finančnim poročilom prejšnjega UO ŠOVZ.« 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

6. Razno 

Podan je bil predlog, da se naredita dve Excel datoteki, v katerih se bi vodila evidenca vpisa v Gmail 
in evidenca o opravljenih prostovoljnih urah. Podan je bil tudi predlog o nagraditvi oseb katere bi 
presegle število prostovoljnih ur (20). 

S tem je bil red seje izčrpan in seja zaključena. 

 

Ljubljana, 21. 12. 2020 

Zapisal:                                                                                                                                                     Predsednica: 

Aleks Mahmutović                                                                                                                           Anja Rakonjac 

 


