
 

 

 

 
  
Zapisnik 5. občnega zbora društva Klub diplomantov UL FGG  
 
Datum: 26. 3. 2012  
Ura: predviden pričetek ob 18.00, zaradi nesklepčnosti pričetek ob 19.00, zaključek ob 20.00  
Prostor: UL FGG, svečana dvorana  
Prisotni člani: glej priložen seznam  
 
Dekan UL FGG, prof. dr. Matjaž Mikoš je pozdravil udeležence občnega zbora, komentiral 
aktualno dogajanje v univerzitetnem izobraževanju ter zaželel članom KD UL FGG uspešno delo 
še naprej. 
 
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 
so bili predlagani Samo Jakljič, Milan Čerkez in Dejan Prebil. 
  
Zapisnikar občnega zbora: Samo Jakljič  
Overovitelja zapisnika: Milan Čerkez 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, občni zbor sklepčen ter lahko prične z delom.  
 
Predlagan je bil dnevni red:  
 
1. Obravnava in potrditev zapisnika 4. občnega zbora ter sprejem dnevnega reda 5. občnega zbora. 
2. Poročilo o delu društva v letu 2011 in finančno poročilo za 2011. 
3. Volitve organov društva. 
4. Obravnava in potrditev letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2012. 
5. Razno 
 
Predlog dnevnega reda je bil sprejet. 
Ad 1.  
 
Predsednica občnega zbora je predstavila zapisnik 4. občnega zbora. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
V sprejem je bil predlagan dnevni red 5. občnega zbora.  
 
Sklep 1:  
Sprejme se zapisnik 4. občnega zbora. 
 
Sklep 2:  
Potrdi se dnevni red 5. občnega zbora. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ad 2.  
Predsednica društva dr. Maruška Šubic Kovač je predstavila Poročilo o delu društva v letu 2011 in 
v odsotnosti blagajničarke Marije Klančišar predstavila finančno poročilo društva za leto 2011. 
Poročilo o delu ter finančno poročilo sta bila podana v obravnavo.  Nanju ni bilo pripomb. 
 
Sklep 3:  
Sprejme se poročilo o delu društva v letu 2011 ter finančno poročilo za leto 2011.  
Priloga:  
Poročilo o delu društva Klub diplomantov UL FGG za leto 2011. 
 
Ad 3.  
Za razrešnico sta bili predlagani dosedanji listi upravnega in nadzornega odbora in predsednika  
Kluba diplomantov UL FGG. Razrešnica je bila sprejeta soglasno. 
 
Sklep 3:  
Sprejme se razrešnico za dosedanji upravni, nadzorni odbor in predsednika. 
 
Na glasovanje sta bili dani novi listi za upravni, nadzorni odbor in predsednika društva Kluba 
diplomantov UL FGG: 
 
Upravni odbor: 
1. izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, UL FGG, predsednica 
2. izr.prof.dr. Anton Prosen, upokojenec 
3. asist. dr. Simon Rusjan, UL FGG 
4. mag. Borut Pegan Žvokelj, Geodetski inštitut Slovenije 
5. Milan Čerkez, IMOS d.d. 
6. Samo Jakljič, UL FGG 
7. Marija Klančišar, UL FGG 
 
Nadzorni odbor: 
1. doc. dr. Simona Savšek, UL FGG 
2. doc. dr. Dušan Žagar, UL FGG 
3. Mele Janko, Gradbeni biro Mele – Janko Mele s.p.   
 
Predsednik društva Kluba diplomantov UL FGG: 
1. izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, UL FGG 
 
Na glasovanje so bile dane nove liste za upravni, nadzorni odbor in predsednika društva Kluba 
diplomantov UL FGG. 
 
Sklep 4:  
Izvoljena sta novi upravni in nadzorni odbor Kluba diplomantov UL FGG za obdobje 2012-2016. 
Za predsednico društva Kluba diplomantov UL FGG je izvoljena izr. prof. dr. Maruška Šubic 
Kovač, UL FGG. 
 
Ad 4.  
 
Predsednica društva je predstavila letni program in finančni načrt za leto 2012. Sprejeta je enaka 
višina članarine kot dosedaj, 20€.  
Udeleženci občnega zbora so predlagali plačevanje članarine s plačilnimi nalogi.  



 

 

 
 
Sklep 5:  
Sprejme se letni program dela društva in finančni načrt ˝Klub diplomantov UL FGG ˝ za leto 2012 
in višina članarine 20€. 
 
Sklep 6: 
Upravni odbor preuči možnost plačevanja članarine s plačilnimi nalogi. 
 
Priloga:  
Letni program dela društva Klub diplomantov UL FGG za leto 2012. 
 
Ad 5.  
 
Dejan Prebil je dal predlog za več takih predavanj, kot ga je imel akad. prof. dr. Peter Fajfar v 
preteklem letu. K predavanjem je pozval izr. prof. dr. Janka Logarja, prof. dr. Darka Bega, 
izr.prof.dr. Lopatiča. Predlagal je termin po dopustih v jesenskem času. 
 
Izr. prof. dr. Janko Logar je pozval tudi člane iz prakse, da pripravijo predavanje in predstavijo 
izkušnje v praksi, ki bi pomagale pedagogom v študijskem procesu. 
 
Evgen Mugerli je predlagal ekskurzijo v predor Markovec 
 
Predsednica je predlagala obveščanje članov KD UL FGG o zagovorih magistrskih in doktorskih 
nalog na UL FGG, kar so udeleženci potrdili kot zaželeno. 
 
Mag. Borut Pegan Žvokelj je predlagal razprave o problemih zaposlovanja študentov gradbeništva 
in geodezije v prehodnem obdobju med krizo in začetkom okrevanja gospodarstva. Predlaga 
vzpostavitev kanalov za pretok informacij med znanjem v tujini in domačimi firmami.  
 
Doc. dr. Dušan Petrovič je podal komentar, da je vpliv krize na področju zaposlovanja že prej 
doletel družboslovne fakultete, na UL FGG je prišel z zamikom.  
 
Evgen Mugerli je predlagal program kombiniranega izobraževanja geodezija – gradbeništvo, ki bi 
ustrezal podjetjem, ki se ukvarjajo z gradnjo. Izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač je komentirala, 
da je tak program že obstajal, in sicer kot geodetsko-komunalna smer. Izr. prof. dr. Anton Prosen 
je kot diplomant te smeri pohvalil njeno kvaliteto in predlagal razpravo v KD UL FGG za 
akreditacijo podobnih programov v bodoče.  
 
Mag. Borut Pegan Žvokelj je predlagal KD UL FGG kot eno od možnosti za razpravo tudi 
razpravo o  reakreditacijah študijskih programov.  
 
Zapisnikar:        Predsednica:  
Samo Jakljič       dr. Maruška Šubic Kovač 
 
 
 
 
Overovitelj: Janko Mele      Overovitelj: Dejan Prebil  


