
 

P O V Z E T E K  
 

s 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za študijsko 
leto 2021/2022, ki je bila dne 14. 4. 2022, izvedena na daljavo po platformi Zoom; 

 

Sejem MEGRA 

V četrtek, 21. 4. 2022, bo organiziran avtobusni prevoz na gradbeni sejem MEGRA za študente. Tam se 

bodo predstavili tudi študentje vseh smeri UL FGG s stojnicami. Poleg tega pa bodo tudi drugi 

razstavljalci in strokovna predavanja. Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar pa se je na strokovna 

predavanja potrebno prijaviti (na povezavi so tudi podrobnejše informacije). 

Wings for life 

Študentski svet UL FGG je kupil 15 kart za dobrodelni tek preko aplikacije. Karte bodo podeljene po 

sistemu »kdor prej pride, prej melje,« zato spremljajte družabna omrežja ŠS UL FGG ter SILE FGG, kjer 

bomo naznanili, kdaj se je možno prijaviti za prevzem karte. 

Spomladanski ples 

V četrtek, 19. 5. 2022, je planiran Spomladanski ples UL FGG, ki bo potekal v avli naše fakultete. Več 

informacij bo v kratkem. Na plesu je mogoče pridobiti tudi prisotnosti pri športni vzgoji. 

Nečista okolica UL FGG 

Študentje smo opazili, da se v okolici fakultete, še posebej pri stavbi na Jamovi, po tleh nahaja večje število 

cigaretnih ogorkov. Ker se nam to zdi zelo neprimerno in neodgovorno, saj smo izobraževalna ustanova, 

pozivamo študentke in študente, da sami ne mečejo cigaretnih ogorkov po tleh (enako velja tudi z ostalimi 

odpadki) ter, da opominjajo tudi ostale neodgovorne osebe. Prosimo, da cigaretne ogorke odlagate v koše 

za smeti. 

Natečaj UL FGG 

Odprl se je natečaj za poimenovanje in izdelavo logotipa novega lokala ob FGG. Več si lahko preberete v 

razpisu, obljubljene so bogate nagrade.  

Neizbrisani izpitni rok? 

Vse študente, ki so v času zimskega izpitnega obdobja zboleli za COVID in se izpita niso mogli udeležiti, 

ter se niso mogli pravočasno odjaviti, izpitni rok pa se jim ni povrnil, pozivamo, naj kontaktirajo referat, 

da se to uredi. 

https://forms.gle/ouYBBBFb9pnE3NoX8
https://www.fgg.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/04/gradivo-za-natecaj.pdf

