
 

 

 

 

 

Letni program dela društva »Klub diplomantov UL FGG« za leto 2010 
 

 

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 2010 izhaja iz programskih aktivnosti po statutu, ki je bil 

podan in potrjen na ustanovnem zboru kluba diplomantov.  

 

Program za leto 2010 obsega aktivnosti: 

1. Organizacija občnega zbora 

2. Razvoj spletnih strani društva 

3. Izobraževanje za člane društva 

4. Letne aktivnosti 

5. Redna mesečna srečanja 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ad 1. Organizacija občnega zbora 

V organizacijo občnega zbora so vključeni člani društva z UL FGG. Organizira se 4.  

občni zbor, predvidoma 31. 3. 2011 na UL FGG. 

 

Ad 2. Razvoj spletnih strani društva 

Spletne strani društva se nadgradi. 

 

Ad 3.  Izobraževanje za člane društva 

Za člane društva se izvede izobraževanje: 

- Izobraževanje na področju energetske učinkovitosti v gradbeništvu EECM; 8. 4. 2010 

- Izobraževanje za mentorje študijske prakse študentov UL FGG v gospodarstvu in 

negospodarstvu;  junij 2010 

 

Ad 3. Letne aktivnosti 

- izobraževanje v aprilu 2010 (koordinira doc. dr. Andreja Starčič), 

- izobraževanje v juniju 2010 (koordinira doc. dr. Andreja Starčič), 

- strokovna ekskurzija: ogled plazu Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovščini in ogled 

ČHE Avče pri Solkanu v juniju 2010 (koordinira prof. dr. Bojan Majes), 

- tradicionalni pohod na Slavnik april 2010 (koordinira doc. dr. Andreja Starčič), 

- tradicionalni pohod na Slavnik november 2010 (koordinira doc. dr. Andreja Starčič), 

- predvidoma dvodnevna strokovna ekskurzija 6 -7. 10. 2010 INTERGEO 2010 Köln 

(koordinira izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač v sodelovanju s turistično agencijo), 

- enodnevna strokovna ekskurzija od 13 – 17. 9. 2010  IFAT München (koordinira izr. 

prof. dr. Maruška Šubic Kovač v sodelovanju s turistično agencijo), 

- enodnevna strokovna ekskurzija v času 17 – 22. 1. 2011 BAU 2011 München 

(koordinira izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač v sodelovanju s turistično agencijo), 

- strokovna predavanja po dogovoru z izvajalci iz UL FGG in člani kluba diplomantov; 

izvedeno bo povpraševanje med člani kluba; 

- večdnevna strokovna ekskurzija predvidoma v Dubaj (januar 2011) (koordinira izr. 

prof. dr. Maruška Šubic Kovač v sodelovanju s turistično agencijo); 

- organizacija strokovnih srečanj in posvetovanj ter aktivno spremljanje aktualnih 

dogajanj na strokovnem področju in oblikovanje pobud ustreznim institucijam. 

Ad4. Redna mesečna srečanja 

Vsak prvi četrtek v mesecu se člani kluba sestajajo pod Lipo v Ljubljani na Rimski ulici s 

pričetkom ob 19.00. uri. 

 

 Predsednica Kluba diplomantov  

UL FGG: 

dr. Maruška Šubic Kovač, l.r. 


