
 

 

 

 

  

Zapisnik 4. občnega zbora društva Klub diplomantov UL FGG  

 

Datum: 31. 3. 2011  

Ura: predviden pričetek ob 18.00, zaradi nesklepčnosti pričetek ob 19.00, zaključek ob 21.00  

Prostor: UL FGG, svečana dvorana  

Prisotni člani: glej priložen seznam  

 

Imenovanje delovnega predsedstva občnega zbora: Skladno s statutom društva je bila predsednica 

občnega zbora predsednica društva dr. Maruška Šubic Kovač. Za člana predsedstva občnega zbora 

sta bila predlagana tajnik društva Samo Jakljič in blagajničarka Marija Klančišar. 

  

Zapisnikar občnega zbora: Samo Jakljič  

Overovitelja zapisnika: Samo Jakljič in Dejan Prebil 

  

Sklep 1:  

Delovno predsedstvo je ugotovilo, da je skladno s temeljnim aktom društva, po eni uri čakanja 

zagotovljena ustrezna prisotnost članov društva in da je občni zbor sklepčen ter lahko prične z 

delom.  

 

Predlagani  

Dnevni red:  

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 3. občnega zbora ter sprejem dnevnega reda 4. občnega zbora  

2. Poročilo o delu društva v letu 2010  

3. Obravnava in potrditev letnega programa dela za leto 2011  

4. Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2011  

5. Razno (predstavitev ekskurzije v Dubai)  

 

je bil sprejet. 

 

Ad 1.  
Predsednica občnega zbora je predstavila zapisnik 3. občnega zbora. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 

Sklep 2:  

Sprejme se zapisnik 3. občnega zbora. 

 

Ad 2.  
Predsednica društva dr. dr. Maruška Šubic Kovač je predstavila Poročilo o delu društva v letu 

2010. Blagajnik ga. Marija Klančišar je predstavila finančno poročilo društva za leto 2010. 

Poročilo o delu ter finančno poročilo sta bila podana v obravnavo.  

 

Sklep 3:  

Sprejme se Poročilo o delu društva v letu 2010 ter Finančno poročilo za leto 2010.  

 

 

 

 



 

 

Ad 3.  
Predsednica društva je predstavila in podala v obravnavo ter potrditev letni program dela za 2011, 

tajnik je predstavil predloge članov za delo društva, ki so prispeli po elektronski pošti. Program 

dela je bil podan v obravnavo. 

 

 

Priloga:  

- Letni program dela društva ˝Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze 

v Ljubljani˝ 2011. 

 

Priloga: 

- Predlogi članov društva, prispeli po elektronski pošti 

 

Sklep 4:  

Sprejme se Letni program dela društva ˝Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 

Univerze v Ljubljani˝ 2011. 

 

Ad 4.  
Blagajničarka društva je predstavila finančni načrt društva in pozvala prisotne člane k predlogom 

in pripombam.  

 

Priloga:  

- Finančni načrt društva za leto 2011  

 

Sklep 5:  

Sprejme se predlagani Finančni načrt društva za 2011.  

 

Ad 5.  
Razno  

 

Pod točko razno je študentka Mojca Jelančić, ki je zagotovila realizacijo strokovnega dela 

ekskurzije v Dubai, s projekcijo predstavila celoten potek ekskurzije  

 

 

 

Zapisnikar:        Predsednica:  

Samo Jakljič       dr. Maruška Šubic Kovač 

 

 

 

 

Overovitelj: Samo Jakljič      Overovitelj: Dejan Prebil  


