
 

 

LETNI PROGRAM DELA DRUŠTVA »Klub diplomantov UL FGG«  
za leto 2016 
 
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 2016 izhaja iz programskih aktivnosti po statutu, ki 
je bil podan in potrjen na ustanovnem zboru kluba diplomantov. Program za leto 
2016 obsega: 
 
1. Organizacija občnega zbora 
2. Izobraževanje za člane društva 
3. Letne aktivnosti 
 
 
 



Ad 1. Organizacija občnega zbora 

V organizacijo občnega zbora so vključeni člani društva z UL FGG. Organizira se 9. 
občni zbor, 23.3.2016 na UL FGG. 
 
Ad 2. Izobraževanje za člane društva 
 
V sklopu izobraževanj je predvideno več predavanj s področja gradbeništva, 
geodezije in okoljskega gradbeništva. 
 
Člani kluba predlagajo naslednje teme in predavatelje: 
 

Predavanje doc. dr. Primoža Banovca, Poplave - izziv modeliranja in iskanje 
rešitev za zmanjšanje poplavne ogroženosti 

 
V mednarodnem letu karte predlagamo predavanje na temo kart in kartografije:  
 

Matija Klanjšček, O pomorski kartografiji in svetu elektronskih navigacijskih 
kart 

 
Projekcija filma v organizaciji in z uvodnim predavanjem doc. dr. Dušana 
Petroviča: Anton pl. Steinberg, človek baročne popolnosti: upravnik cest na 
Kranjskem, načrtovalec vodne poti Sava – Drava, raziskovalec Cerkniškega 
jezera, upravnik idrijskega rudnika, kartograf, slikar… 
 

 
Ad 3. Letne aktivnosti 
 
- športne aktivnosti:  
 

- pohod na Debelo peč, Slavnik, Kamniško sedlo, Komno 
 

- kolesarski izlet po Ljubljanskem barju 
 
- ekskurzije: 
 

- zaščita beneške lagune pred visokimi vodami, projekt MOSE, strokovna 
ekskurzija pod vodstvom doc. dr. Primoža Banovca 

 
- hidroelektrarna Brežice v izgradnji 

 
- ostale ekskurzije se dogovorijo sproti glede na aktualne dogodke 

 
 
 

Predsednica Kluba diplomantov 
UL FGG: 
Izr.prof.dr. Maruška Šubic Kovač 

 


