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

ZAPISNIK 
 

4. seje Upravnega odbora Alumni - društva diplomirancev UL FKKT, ki je bila dne 18. 
oktobra 2011 ob 16:00 v sejni sobi na dekanatu FKKT, Aškerčeva 5, Ljubljana 
 
Prisotni člani UO: dr. Boris Frlec (predsednik), prof. dr. Stane Pejovnik, prof. dr. Miha Japelj, 
dr. Miloš Komac 
Opravičili prisotnost: gospa Janja Bratoš, prof. dr. Nataša Bukovec , prof. dr. Mladen Franko,  
Drugi vabljeni, prisotni: akad. prof. dr. Branko Stanovnik (predsednik nadzornega odbora),  

 
Soglasno je bil sprejet predlog dnevnega reda:  

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. seje UO  
2. Poročilo o delu društva v letu 2010  
3. Finančno poročilo za leto 2010  
4. Program dela društva v letu 2011  
5. Finančni plan za leto 2011  
6. Priprave na občni zbor (14. november, 2011; volilno leto!)  
7. Pregled in sprejem »Pravilnika štipendijskega sklada Alumni društva diplomirancev 

FKKT UL«  
8. Razno  

 
Ad 1. 

 
Predlog zapisnika 3. seje UO društva Alumni je bil sprejet brez pripomb. 
 

Ad 2. 
 
O delu v letu 2010 je poročal predsednik društva dr. Boris Frlec. Akcije, predvidene v 
programu dela so bile izvedene, z izjemo ustanovitve štipendijskega sklada, saj je zaenkrat 
negotova zagotovitev ustreznih financ.To ostaja še naprej odprto vprašanje. 
 
Predsednik je z zadovoljstvom ugotovil, da se dela v zvezi z novo stavbo fakultete po daljši 
prekinitvi sedaj odvijajo razmeroma zadovoljivo. Infrastrukturne dejavnosti, t.j. priprava 
zemljišča bodo končane do sredine novembra 2011. Razpis za izvedbo gradbenih del je 
zaključen, na podlagi ponudb trenutno poteka postopek izbora izvajalca. Ne gre pa zanemariti 
tudi morebitnih pritožb na izbor, ki utegnejo časovno zamakniti začetek gradnje. 
 
Za usklajevaje dela na publikaciji »Slovenski kemiki« (glej tudi tč. 4 tega zapisnika) je 
zadolžen uredniški odbor, ki ga vodi prof. Branko Stanovnik, člani pa so prof. Miha Japelj, 
Štefan Trajbarič, dipl. ing, dr. Edvard Kobal in dr. Miloš Komac. Tako so pokrita področja 
znanosti, tehnologije, gospodarstva,  družbenih dejavnosti ter slovenski kemiki iz zamejstva 
in po svetu. 
 
S temi pojasnili je bilo poročilo o delu v letu 2010 sprejeto. 
 
 



Ad 3. 
 

Finančno poročilo  za l. 2010, ki ga je pripravil LEU d.o.o., s katerim smo imeli sklenjeno  
pogodbo o opravljanju računovodskih storitev, je bilo sprejeto brez pripomb. Člane društva je 
treba pozvati k večji disciplini pri plačevanju članarine (v letu 2010 jih je plačalo cca 50%). 

 
Ad 4. 

 
Program dela za leto 2011 je predstavil predsednik društva. Glede na dokaj splošno definirane 
cilje, ki izhajajo iz 6. člena Statuta društva, ga lahko projeciramo tudi na leto 2012.  
 
Podana je bila pripomba na dosedanji delovni naslov in okvir publikacije »100 najvidnejših 
slovenskih kemikov, diplomantov FKKT oz. njenih predhodnic«. Predlagan je širši naslov 
»Slovenski kemiki«. Predlog je bil soglasno sprejet. S tem se ne bi omejili samo na diplomante 
Univerze v Ljubljani, ampak bi zajeli širšo populacijo kemikov. V letih 2010/2011 je bil sicer 
že narejen širok nabor, dopolniti ga je treba predvsem s kemiki slovenskega rodu iz zamejstva 
in tujine. Predloge zbira dr. Kobal (Slovenska znanstvena fundacija), pregleda naj se  tudi vire 
s katerimi razpolaga Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Posamezen opis posameznika 
naj bi obsegal cca polovico strani formata A4. 
 

Ad 5. 
 

Finančni plan za leto 2011 je bil sprejet brez pripomb. M. Komac je člane UO obvestil, da je 
podjetje LEU d.o.o., ki je za društvo opravljalo računovodske storitve, prekinilo pogodbo. 
Zato smo sklenili podjemno pogodbo z gospo Tatjano Pečirer, ki je sicer vodja računovodstva  
Veterinarske postaje Ljubljana. 

Ad 6. 
 

Občni zbor društva bo 14. novembra 2011 ob 17:00 v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 
Ker letos poteče mandat predsedniku in članom organov društva moramo izvesti volitve. 
Predlog UO je, da se vsem izvoljenim mandat podaljša za obdobje naslednjih štirih let, če se 
seveda s tem strinjajo. Ta predlog seveda ne izključuje predlogov, ki jih utegnejo imeti 
udeleženci občnega zbora.  
 
Za uvodno predavanje na občnem zboru se zaprosi dekana FKKT prof. Medena. Predstavil 
naj bi analizo dosedanjega poteka izvajanja bolonjske reforme na FKKT. UO tudi predlaga, 
da je prof. Meden delovni predsednik občnega zbora. 
 

Ad 7. 
 

Predlog »Pravilnika štipendijskega sklada Alumni društva diplomirancev FKKT UL« je bil 
sprejet brez pripomb.  

Ad 8. 
 

Ni bilo razprave.  
 
 
Zapisal: dr. Miloš Komac      Predsednik:  
                  Dr. Boris Frlec l.r. 
Ljubljana, 21.10.2011     


