
Alumni – društvo diplomirancev FKKT Univerze v Ljubljani 
Aškerčeva 5 
Ljubljana 

 
 

ZAPISNIK 
konstitutivnega zbora ustanoviteljev društva, ki je bil  v četrtek 28. junija 2007 ob 16. uri 

v veliki predavalnici FKKT – Aškerčeva 5, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom: 
 

 
1. Otvoritev in ugotavljanje sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda 
3. Izvolitev organov zbora  
4. Potrditev zapisnika ustanovitvenega sestanka društva 
5. Poročilo o delu v obdobju po ustanovitvenem sestanku 
6. Sprejem statuta društva 
7. Volitve organov društva 
8. Sprejem sklepa o višini članarine 
9. Program dela 
10. Razno 

 
 

Ad 1. 
 
Miloš Komac je na osnovi podpisane liste prisotnih ugotovil, da je prisotnih 34 udeležencev, kar predstavlja 47% 
ustanovitvenih članov. Statut društva, ki je bil v osnutku v obravnavi po elektronski pošti, določa, da je občni 
zbor sklepčen, če je prisotnih več kot 25% članov. Soglasno je bil sprejet: 
Sklep št. 1:  
Konstitutivni zbor je sklepčen. 
 

Ad 2. 
 

Sklep št. 2:  
Dnevni red je sprejet brez dopolnitev. 
 

Ad 3. 
 

Na podlagi predlogov prisotnih udeležencev zbora je bil soglasno sprejet: 
 

Sklep št. 3.: 
V organe zbora so izvoljeni: 
 
Predsedstvo:    Marjan Veber, predsednik 
    Irena Kovač, članica 
    Danilo Suvorov, član 
 
Zapisnikar:   Miloš Komac 
Overoviteljici zapisnika:  Spomenka Kobe 
    Saša Novak 
 
Volilna komisija:  Matija Strlič, predsednik 
    Metka Renko, članica 
    Alojz Demšar, član 
 

Ad 4. 
 

Zapisnik ustanovitvenega sestanka je predstavil začasni tajnik društva Miloš Komac. Soglasno je bil sprejet: 
 

Sklep št. 4.: Brez pripomb se sprejme zapisnik ustanovitvenega sestanka društva. 
 



Ad 5. 
 

Poročilo o delu v obdobju po ustanovitvenem sestanku je podal začasni tajnik društva Miloš Komac. Soglasno je 
bil sprejet: 
 
Sklep št. 5.: Poročilo o delu v obdobju po ustanovitvenem sestanku se sprejme. 
 

Ad 6. 
 

G. Topovšek, vodja tajništva FKKT, avtor predloga statuta, je povzel glavne faze nastajanja statuta. 
Ustanovitveni člani so bili pozvani, da na osnutek, ki jim je bil razposlan januarja 2007, pošljejo pripombe. Ob 
upoštevanju pripomb je nastal predlog, ki je dan v obravnavo in sprejem na konstitutivnem  zboru. Prisotni so 
bili pozvani, da podajo pripombe/spremembe/predloge v obliki amandmajev. Amandmajev ni bilo. Dekan FKKT 
je nato v diskusiji poudaril, da besedilo statuta ni togo, dokončno besedilo, če bo praksa pokazala, da so potrebne 
spremembe, bo do sprememb tudi prišlo. 
 
Soglasno je bil sprejet: 
 
Sklep št. 6: Sprejme se Statut Alumni – društva diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
 

Ad 7. 
 

Dekan FKKT obrazložil potek nastajanja kandidatne liste za člane organov društva, pri čemer je bilo poudarjeno, 
da je le-ta nastala tudi na podlagi predlogov, ki so jih posredovali ustanovitveni člani društva in seveda 
pridobljene privolitve predlaganih. Z javnim glasovanjem so bili soglasno izvoljeni (vzdržali so se prisotni 
predlagani), kot je navedeno v izreku sklepa. 
 
Sklep št. 7.: 
Predsednik:   Boris Frlec 
 
Člani upravnega odbora: Janja Bratoš 
    Nataša Bukovec 
    Mladen Franko 
    Miha Japelj 
    Stane Pejovnik 
 
Člani nadzornega odbora: Branko Stanovnik, predsednik 
    Tamara Lah 
    Miha Drofenik 
 
Člani častnega razsodišča: Miha Tišler, predsednik 
    Jurij Brenčič, namestnik predsednika 
    Alenka Rožaj Brvar, članica 
    Ernest Vončina, namestnik članice 
    Valter Doleček, član 
    Ivan Leban, namestnik člana 
 

Ad 8. 
 

Soglasno je bil sprejet: 
Sklep št. 8.: Letna članarina za zaposlene člane društva je 20 €, za upokojence pa 10 €. 
 

Ad 9. 
 

Program dela (ki je sestavni del tega zapisnika) je predstavil novo izvoljeni predsednik Boris Frlec. 
V diskusiji je bilo izpostavljeno: 
- zastavimo si cilje, ki so realno dosegljivi, 
- nismo strokovno društvo (za to je poklicano SKD), naša naloga je predvsem spodbujanje in podpora razvoju 
kemijske stroke na splošno in kvalitete FKKT še posebej, 



- spodbuja naj se interes za včlanjevanje med diplomiranci v poslovnem sektorju, ob upoštevanju, da je mnogo 
kemikov zaposlenih izven ožje stroke. 
 
Soglasno je bil sprejet: 
Sklep št. 9.: Sprejeme se program dela, kot ga je predstavil predsednik Alumni Boris Frlec. 
 

Ad 10. 
 

Kot izhodišče za diskusijo je dekan FKKT naštel nekaj nalog, kjer vidi pomembno vlogo Alumni FKKT: 
- Alumni - instrument vzpostavljanja komunikacije med fakulteto in strokovnim okoljem v poslovnem 

sektorju in drugih sektorjih, kjer se zaposlujejo kemiki,  
- Alumni – aktiviranje vsega, kar bo fakulteto naredilo strokovno še bolj kvalitetno in mednarodno 

prepoznavno, 
- Štipendijski sklad - spodbujati in podpirati odlične študente, 
- Študijski programi – verificirati tudi s strani kolegov iz gospodarstva, 
- Alumni – izkoristiti za instrument pritiska na oblikovanje raziskovalne in tehnološke politike, 
- Nova stavba FKKT s sodobno raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo – izjemno zahteven projekt, 

pri katerem je podpora Alumni »sine qua non«; pri realizaciji tega  projekta so donacije zelo pomemben 
instrument podpore, 

- In končno -  Alumni je tudi okolje za krepitev družabnih vezi vseh generacij kemikov. 
 
 
Zapisal: 
 
Miloš  Komac 
 

 
     
 
 
 

     


