
 

 

 
 
 
 
Letni program dela društva »Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo 

in geodezijo Univerze v Ljubljani« za leto 2008 
 
 
 
Po statutu  ima društvo zlasti naslednje cilje: 

- druženje diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju UL FGG) kot stanovskih kolegov med seboj in s fakulteto ter njenimi 
učitelji ter sodelavci; 

- strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov UL FGG s fakulteto; 
- skrb za ugled poklicev, za katere izobražuje UL FGG in njihovo promocijo; 
- uveljavljanje strokovnega področja v lokalnem in širšem okolju; 
- skrb za trajnostni razvoj strokovnega področja v sodelovanju univerze z 

gospodarstvom; 
- spodbujanje menjave znanja in kadrov na strokovnem področju; 
- skrb za strokovni razvoj; 
- podpora kariernemu razvoju študentov UL FGG; 
- prispevanje k podpori dejavnosti UL FGG in njenih študentov. 

 
 
Zastavljene cilje društvo uresničuje zlasti z naslednjimi nalogami: 

- z organiziranjem strokovnih in znanstvenih posvetov, razprav, predavanj, seminarjev, 
okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi s cilji društva tudi v sodelovanju s 
strateškim svetom UL FGG; 

- z organiziranjem družabnih srečanj, športnih dejavnosti in drugih podobnih dogodkov 
za člane; 

- z izdajanjem publikacij ter objavljanjem v elektronskih medijih o vprašanjih iz okvira 
dejavnosti društva v skladu z dejavnimi predpisi; 

- s pospeševanjem zaposlovanja diplomantov UL FGG; 
- z aktivnostmi za menjavo znanja in kadrov; 
- s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo 

na področjih, s katerimi se ukvarja društvo. 
 
 
Letni program dela društva za 2008 izhaja iz programa prvega leta delovanja, ki je bil 
podan in potrjen na ustanovnem zboru kluba diplomantov. Program obsega aktivnosti: 
 

1. organizacija prvega rednega občnega zbora, 
2. izdelava spletnih strani društva, 
3. komunikacija s člani društva o njihovih pričakovanjih, 
4. vzpostavitev začetnih aktivnostih skladno z vizijo društva. 

 
 



 

 

 
 
Ad 1. Organizacija 1. občnega zbora 
 
V organizacijo prvega občnega zbora so vključeni člani društva z UL FGG. Organizira se 1. 
občni zbor 15. 2. 2008 na UL FGG. 
 
 
Ad 2. Izdelava spletnih strani društva  
 
Izdela se spletne strani društva: 

A. za dostop članov društva 
- za oblikovanje osebnih profilov članov društva, ki bodo namenjeni mreženju in 

menjavi kontaktnih podatkov; 
- za izvedbo anket med člani društva; 
- za sodelovanje pri aktivnostih društva; 
B. za komuniciranje z javnostjo. 

 
 
Ad 3. Komunikacija s člani društva o njihovih pričakovanjih 
 
Izvedba ankete med člani društva, ki bo podlaga za analizo pričakovanj in potreb članov 
društva. Na podlagi rezultatov ankete bodo oblikovane smernice društva ter področij 
delovanja in načrtovana redna letna srečanja in dogodki ter prireditve. 
 
 
Ad 4. Vzpostavitev začetnih aktivnostih skladno z vizijo društva 
 
Rezultati komunikacije s člani bodo podlaga za oblikovane smernic društva ter izbor področij 
delovanja, ki sledijo ciljem društva. Tudi  redna letna srečanja in dogodki ter prireditve bodo 
načrtovani skladno z interesi članov. Predlaga se vključevanje članov v okviru vseh dogodkov 
in prireditev na fakulteti. Redno bo potekalo informiranje članov društva o znanstvenih, 
strokovnih ter športnih in družabnih dogodkih fakultete. 
 
Predvidene redne letne športne prireditve: 

- alpsko smučanje, tek na smučeh in zimski pohod, 
- rafting, kolesarjenje, jadranje  
- in druge aktivnosti, primerne letnemu času. 

Predlaga se, da se za člane društva v okviru organiziranih aktivnosti športne vzgoje na UL 
FGG zagotovi možnost udeležbe.  Za člane društva bodo organizirane tudi posebne športne 
prireditve. 
 
Potekale bodo aktivnosti pri pripravi na devetdesetletnico Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani. 
 
 


