
ALUMNI – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo  
Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana 

 
 

ZAPISNIK 
 

občnega  zbora društva, ki je bil v četrtek 22. novembra 2012 ob 17:00 uri na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 5 . 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti 
2. Uvodno predavanje gospe Darje Boštjančič, direktorice Združenja kemijske industrije, 

GZS: Kemijska industrija v Sloveniji 
3. Izvolitev organov zbora 
4. Poročilo o delu društva v zadnjem obdobju 
5. Finančno poročilo 
6. Poročilo predsednika Nadzornega odbora 
7. Poročilo predsednika Častnega razsodišča 
8. Predstavitev programa dela in finančnega plana za leto 2012 
9. Razprava o podanih poročilih ter programu dela in finančnem planu 
10. Razno 

. 
 
Gradiva k posameznim točkam so člani društva prejeli po elektronski pošti, hkrati z vabilom. 
Nekaj vabil je bilo poslanih po običajni pošti, gradiva pa so bila na razpolago tudi na sami seji 
in so sestavni del tega zapisnika. Tudi poročili predsednika Nadzornega odbora in 
predsednika Častnega razsodišča..  
 
Prisotni: Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 
 

Ad 1.-2. 
 
Prisotne na občnem zboru je  pozdravil predsednik društva, dr. Boris Frlec. Dnevni red je bil 
sprejet brez pripomb. Glede na dikcijo drugega odstavka 18. člena Statuta društva je 
predsednik ugotovil, da zbor ni sklepčen. Zato je predlagal, da se v skladu z dnevnim redom 
zaprosi gospo Darjo Boštjančič, direktorico Združenja kemijske industrije, GZS, da navzočim 
predstavi uvodno predavanje »Kemijska industrija v Sloveniji«. 
V razpravi, ki je sledila predavanju, so bile poudarjene sledeče misli: 
- Že v primarnem, še bolj pa v sekundarnem izobraževanju je potrebno spodbuditi interes za 
naravoslovje na splošno in kemijo posebej, saj se kemija in sorodne industrijske panoge 
uvrščajo med ključne stebre slovenskega in evropskega gospodarstva (in tudi znanosti). 
- Projekt KoCKE »Kompetenčni center za kadre kemijske industrije« pomembno spodbuja 
nenehno neformalno usposabljanje že zaposlenih kadrov po načelu vseživljenjskega učenja.   
       

Ad 3. 
 
V skladu  s statutom je bil občni zbor sklepčen ob 17:30. V organe zbora so bili na predlog 
predsednika soglasno izvoljeni sledeči člani in članica društva: 
 
Predsedstvo: prof. Jadran Maček, predsednik 



  prof. Marjan Veber, član 
  dr. Ilija Dimitrievski, član 
Zapisnikar: dr. Miloš Komac 
Overovitelja  
zapisnika: prof. Spomenka Kobe 

prof. Primož Šegedin  
 

Ad 4.-8. 
 

Poročilo o delu društva v letu 2011 ter program dela za leto 2012 je podal predsednik društva. 
Ostala poročila je podal tajnik društva, po pooblastilu predsednikov tudi poročili Nadzornega 
odbora in Častnega razsodišča. Predsednik društva je še posebej poudaril, da gre za dosedanje 
uspešno delovanje društva zahvala tudi FKKT, ki daje na razpolago vso potrebno 
infrastrukturo.   
 
 

Ad 9. 
 
Čeprav na posamezna poročila ni bilo bistvenih pripomb, pa je nekaj misli iz razprave, ki je  
sledila poročilom treba poudariti: 
- Občni zbor Alumni naj bo po možnosti organiziran v spomladanskem obdobju, ko je še 
smiselno dati  pripombe na program dela in finančni plan.  
- Ali je društvo s svojim poslanstvom in splošnim programom dela učinkovito? Društvo, če 
hoče upravičiti svoj obstoj, mora biti učinkovito.  
- Na FKKT in vseh njenih predhodnicah je do sedaj diplomiralo cca 40.000 diplomantov, v 
društvu Alumni pa jih je le cca 260. Kako pritegniti nove člane? Ne le aktivne, tudi 
upokojene, ciljna skupina so tudi »novi« diplomanti, ki bi jih lahko, ob slovesni podelitvi 
diplom, seznanili o društvu Alumni FKKT. Predsednik društva si je ob tem zastavil retorično 
vprašanje: »Kaj dobim za to, da sem član društva?«. 
- Primerna oblika promocije je družabna prireditev, pri čemer bi sodelovali društvo Alumni, 
Slovensko kemijsko društvo, Slovenska znanstvena fundacija (ki je že do sedaj naredila 
veliko za splošno promocijo kemije) in Združenje kemijske industrije. 
- Razmisliti je tudi o organizaciji »posveta kemikov« kjer bi se društvu Alumni, SKD, SZF in 
ZKI pridružila tudi FKKT, konkretno trije zadnji dekani, ki bi predstavili svoje videnje študija 
kemije in učinkov Bolonjske reforme. Poučen bi bil tudi refleks prvih diplomantov 
bolonjskega študija na FKKT. 
- Rektor UL, prof. Pejovnik, je podal informacijo o stanju novogradnje FKKT in FRI. Dela 
potekajo v skladu s terminskim planom, spomladi 2013 bo končana 3. gradbena faza, do 
konca 2013 naj bi bila končana FRI, do konca 2014 pa FKKT.   
- 

Ad 10. 
 

Ni bilo diskusije. 
 
 
Po končanem občnem zboru je predsednik društva dr. Frlec prisotne povabil na prijateljsko 
druženje. 
 
 
Zapisal: dr. Miloš Komac, tajnik društva 



 
Overovitelja zapisnika: 
 
prof. Spomenka Kobe l.r.  
 
prof. Primož Šegedin l.r.    
 
 
 
 
Ljubljana , 28.11. 2012. 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
    
 
 
 


