
 

 

 

 

 

Poročilo o delu društva »Klub diplomantov UL FGG« za leto 2009 
 

 

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 2009 iz ciljev društva po statutu, ki je bil 

podan in potrjen na ustanovnem zboru kluba diplomantov. Program za leto 2009 je obsegal 

aktivnosti: 

1. Organizacija  2. občnega zbora 

2. Razvoj spletnih strani društva 

3. Posvetovanje o sodelovanju UL FGG z gospodarstvom in drugimi zunanjimi institucijami 

4. Izobraževanje za člane društva 

5. Letne aktivnosti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ad 1. Organizacija 2. občnega zbora 

Izveden je bil 2. občni zbor, ki je potekal 26. 3. 2009 na UL FGG. 

 

Ad 2. Razvoj spletnih strani društva 

Spletne strani društva so se sproti nadgrajevale. 

 

Ad 3. Posvetovanje o sodelovanju UL FGG z gospodarstvom in drugimi zunanjimi 

institucijami 
V okviru 2. občnega zbora je potekalo posvetovanje s člani društva o sodelovanju kluba s 

člani društva ter o sodelovanju UL FGG z gospodarstvom in drugimi zunanjimi institucijami. 

 

Ad 4.  Izobraževanje za člane društva 

Za člane društva je bilo izvedeno izobraževanje v marcu 2009.  Izvedeni izobraževalni moduli 

so bili: 

- Oblikovanje in vodenje virtualnih timov,  

- Pomen in značilnosti medkulturne komunikacije pri mednarodnem delovanju podjetja, 

- Mentorstvo kot model spodbujanja profesionalnega razvoja kadrov. 

 

Ad 5. Letne aktivnosti 

Med drugimi načrtovanimi letnimi aktivnostmi je bila vsa pozornost usmerjena v pripravo in 

izvedbo 90. letnice UL FGG. Svečanost ob 90. letnici je bila v decembru 2009. 

 

Člani Kluba diplomantov UL FGG lahko nabavijo Jubilejni zbornik ob 90 letnici UL FGG. 

Cena 80 EUR in 16 EUR (DDV), skupaj 96 EUR.  

Na zalogi je še 60 izvodov. Naročilo pošljite g. Samu Jakliču (email: samo.jakljic@fgg.uni-

lj.si) 

 

 

 

Predsednik Kluba diplomantov UL FGG: 

prof.dr. Bojan Majes, l.r. 


