
 
Alumni – društvo diplomirancev FKKT Univerze v Ljubljani 
Aškerčeva 5, Ljubljana 
 

ZAPISNIK 
 

7. seje Upravnega odbora Alumni – društva diplomirancev FKKT UL, ki je bila dne 24. aprila 
2014 ob 15:00 na dekanatu FKKT, Aškerčeva 5, Ljubljana 
 
Prisotni člani UO: dr. Boris Frlec (predsednik), gospa Janja Bratoš, prof. dr. Nataša Bukovec, 
prof. dr. Stane Pejovnik, dr. Miloš Komac 
Opravičila prisotnost: prof. dr. Miha Japelj, prof. dr. Mladen Franko 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 6. seje UO  
2. Poročilo o delu društva v letu 2013  
3. Finančno poročilo za leto 2013  
4. Program dela društva v letu 2014  
5. Finančni plan za leto 2014 
6. Razprava o poročilih  
7. Razno  

 
 Ad 1. 

Predlog zapisnika 6. seje UO društva Alumni FKKT UL je bil sprejet brez pripomb. 
 

Ad 2. 
 
O delu v letu 2013 je poročal predsednik društva B. Frlec. Ugotovil je, da je društvo delovalo 
v skladu s predpisi, ki jih določa Zakon o društvih. Društvo je s FKKT sodelovalo pri  
promociji študijev, ki jih zagotavlja fakulteta. 
Po naročilu fakultete je bila izdelana analiza potreb diplomantov FKKT po vsebinah 
vseživljenjskega učenja in druge ad-hoc naloge.  
Redakcijska delovna skupina nastajajoče publikacije Znani slovenski kemiki se je sestala 
enkrat. Pripravljen je širok nabor kandidatov, uvrščenih po kriterijih njihove dejavnosti in 
priznanj. 
Ob koncu razprave je predsednik društva izrekel zahvalo FKKT, ki društvu omogoča 
nemoteno organizacijsko in administrativno delo. 
S temi pojasnili je bilo poročilo o delu društva v letu 2013 sprejeto. 
 

Ad 3. 
 
Finančno poročilo za leto 2013, ki ga je pripravila gospa Tatjana Pečirer, s katero imamo 
sklenjeno podjemno pogodbo za opravljanje računovodskih storitev, je bilo sprejeto brez 
pripomb. Člane društva je treba pozvati k večji disciplini pri plačevanju članarine (v l. 2013 je 
plačalo cca  35% članov ali malenkost več kot v letu l. 2012).  
 

Ad 4. 
 
Program dela za leto 2014 je predstavil predsednik društva. Program, ki dejansko pomeni 
uresničevanje 6. člena Statuta društva, je bil sprejet brez pripomb.  



 
Ad 5. 

 
Finančni plan za leto 2014 je bil sprejet brez pripomb. 
 

Ad 6. 
 

V razpravi, ki je sledila je bilo sprejeto napotilo:  
- delovanje društva je treba usmeriti v  vzpostavljanje »društva kot socialne mreže«; člane   
društva pa naj   prvenstveno vodi misel »kaj kot alumni lahko naredim za svojo fakulteto«, 
- smiselno bi se bilo tesneje povezati s Slovenskim kemijskim društvom, v perspektivi 
pridobiti status sekcije SKD. 
 

Ad 7. 
 

- Publikacija Znani slovenski kemiki: tajnik društva M. Komac pripravi, na osnovi zbranega 
gradiva, in »po lastni presoji«, spisek cca 200 kemikov, ki bi lahko ustrezali kriteriju »znani«. 
Spisek je seveda le izhodišče za nadaljnjo razpravo v redakcijski delovni skupini, ki je 
zadolžena za pripravo publikacije. 
- Na slavnostni otvoritvi nove stavbe FKKT naj ima društvo informacijsko točko. Na 
razpolago bodo osnovne informacije o društvu ter prijavnice za članstvo v društvu.  
   

 
 

 
Zapisal: dr. Miloš Komac     Predsednik: 
              Dr. Boris Frlec l.r. 
 
Ljubljana, 17.5.2014 
 
  
   
    


