
 

 

 

 

 Poročilo o delu 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 iz ciljev društva po statutu, ki je bil  

podan in potrjen na ustanovnem zboru kluba diplomantov. Program za leto 2010 je obsegal 

aktivnosti:  

 

Program za leto 2010 je obsegal 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 3. občnega zbora  

 

Izveden je bil 3. občni zbor, ki je potekal 31. 3. 2010 na UL FGG.  

 

Ad 2. Razvoj spletnih strani društva 

  

Spletne strani društva so se sproti nadgrajevale, v pripravi so nove spletne strani FGG, na katerih 

bo tudi prenovljena vsebina in oblika spletnih strani kluba.  

 

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

institucijami 

  

Izvedeni sta bili predavanji dr. Kuniča Ozelenjene strehe in v letu 2011 dr. Dujiča Nove 

tehnologije v gradnji z lesom. 

 

Ad 4. Letne aktivnosti  v letu 2010 

 

8.4. Izr.prof.dr.Istenič Starčičeva je izvedla izobraževalno delavnico, ki se je je udeležilo 10 

udeležencev. 

10.4. Pohoda na Slavnik so se udeležili 3. udeleženci. 

23.4. Učitelj veščin mag. Aleš Golja je povabil člane kluba na pohod na Komno in Ratitovec, 

19.5. Napovedano predavanje dr. Kuniča Ozelenjene strehe je odpadlo zaradi nedelovanja e-

poštne liste. 

30.6. Strokovna ekskurzija Slano Blato in Avče zaradi premajhnega števila prijavljenih ni bila 

izvedena. 

15.9. Strokovna ekskurzija na sejem IFAT Muenchen ni bila izvedena zaradi premajhnega 

števila prijavljenih. 

18.9. Strokovna ekskurzija v Dubai: v mesecih september, oktober in november so potekali 

pogovori in usklajevanja z agencijo Atlantis, je bila izvedena od 30.1. do 6.2. 2011, udeležilo 

se je je 19 udeležencev.  

8.11. Koordinacijski sestanek predsednika Kluba diplomantov UL FGG za pripravo sestanka 

UO in NO. 

2.12. Izvedeno je predavanje dr. Kuniča Ozelenjene strehe, prisotnih 22 poslušalcev.  

9.12. Sestanek upravnega in nadzornega odbora Kluba diplomantov FGG. 

 

V obveščanju članov kluba v letošnjem letu je nastal komunikacijski šum zaradi nedelovanja 

epoštnih naslovov, ki je verjetno nastal zaradi velikega števila naslovov, kar strežnik 

obravnava kot nezaželeno pošto. Problem je bil uspešno rešen. 

Problem v obveščanju je ažurnost naslovov, katerih spremembe člani pa običajno ne javijo. 

 

Ad 5. Redna mesečna srečanja 

 

Redna mesečna srečanja Pod lipo na Rimski cesti niso zaživela zaradi problema z obveščanjem, 

preoblikovala se bodo v strokovna predavanja na UL FGG.i  


