
 

Zapisnik 7. občnega zbora društva Klub diplomantov UL FGG  
 
Datum: 28. 3. 2014 
Ura: predviden pričetek ob 16.00, zaradi nesklepčnosti pričetek ob 17.00, zaključek 
ob 18.15. 
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 so bili predlagani: Damjan Lisec, Bojan Jakše , 
Katja Čerkez         
Zapisnikar občnega zbora: mag. Matija Polajnar 
Overovitelja zapisnika: dr. Janko Logar, dr. Dušan Petrovič 
 
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. 
Predlagan je bil dnevni red: 
1.Obravnava in potrditev zapisnika 6. občnega zbora ter sprejem dnevnega reda 7. 
občnega zbora 
2.Poročilo o delu društva v letu 2013 in finančno poročilo za 2013 
3.Obravnava in potrditev letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2014 
4.Ustanovitev sekcij znotraj kluba in predlog za spremembo statuta 
5.Razno 
Predlog dnevnega red je bil sprejet. 
. 
Ad 1. 
Predsednica občnega zbora je predstavila zapisnik 6. občnega zbora. Pripomb na 
zapisnik ni bilo. 
V sprejem je bil predlagan dnevni red 7. občnega zbora.. 
Sklep 2: 
Sprejme se zapisnik 6. občnega zbora. 
Sklep 3: 
Potrdi se dnevni red 7. občnega zbora. 
 
Ad 2. 
Predsednica društva dr. Maruška Šubic Kovač je predstavila Poročilo o delu društva 
v letu 2013 in v odsotnosti blagajničarke Marije Klančišar predstavila finančno 
poročilo društva za leto 2013. 
 
Poročilo o delu ter finančno poročilo sta bila podana v obravnavo. Nanju ni bilo 
pripomb. 
Sklep 4: 
Sprejme se poročilo o delu društva v letu 2013 ter finančno poročilo za leto 2013. 



Priloga: 
Poročilo o delu društva Klub diplomantov UL FGG za leto 2013. 
 
Ad 3. 
Predsednica društva je predstavila letni program in finančni načrt za leto 2014. 
Sprejeta je enaka višina članarine kot do sedaj, 20€. 
Sklep 5: 
Sprejme se letni program dela društva in finančni načrt ˝Klub diplomantov UL FGG za 
leto 2014 in višina članarine 20€. 
Priloga: 
Letni program dela društva Klub diplomantov UL FGG za leto 2014. 
 
Ad 4:  
Pobuda za ustanovitev sekcije VODArstvo pri Klubu diplomantov UL FGG, dopis 
Petre Čepelnik (članica kluba) v imenu diplomantov študijskega programa Vodarstvo 
in komunalno inženirstvo (priloga). 
 
Sklep 7: 
Občni zbor se strinja z ustanovitvijo sekcij znotraj Kluba diplomantov UL FGG. 
Predlog dopolnitve Statuta Kluba diplomantov UL FGG: 
Dopolnitev 4. člena statuta z drugim odstavkom, ki se glasi: 
»Občni zbor društva lahko za posamezno področje ustanovi sekcijo. Vse dejavnosti 
sekcije so vključene v delovanje celotnega društva. Sekcijo lahko občni zbor tudi 
ukine, če ugotovi, da v preteklem letu ni bila aktivna oziroma ni delovala v skladu s 
statutom društva.« 
 
Sklep 8: 
Občni zbor se strinja z dopolnitvijo 4. člena statuta z drugim odstavkom, ki se glasi: 
»Občni zbor društva lahko za posamezno področje ustanovi sekcijo. Vse dejavnosti 
sekcije so vključene v delovanje celotnega društva. Sekcijo lahko občni zbor tudi 
ukine, če ugotovi, da v preteklem letu ni bila aktivna oziroma ni delovala v skladu s 
statutom društva.« 
 
Sklep 9: Občni zbor se strinja z ustanovitvijo sekcije VODArstvo znotraj kluba. Ime 
sekcije:  

Klub diplomantov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 
sekcija VODArstvo (polno ime) 
oziroma 
Klub diplomantov UL FGG, sekcija VODARstvo (kratica polnega imena). 
Vsaka sekcija ima v upravnem odboru enega predstavnika. 
 

 
Ad 5. Ni bilo razprave. 
 
Zapisnikar:      Predsednica:  
mag. Matija Polajnar     dr. Maruška Šubic Kovač 
 
 
Overovitelj:       Overovitelj: 
dr. Janko Logar      dr. Dušan Petrovič 


