
Slovenski kemijski 
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Ljubljana, 24. – 25. september 2015 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL 

15. APRIL 2015                                                                                                                                                                                   2. OBVESTILO 

  

 

 

Vabimo vas k sodelovanju na 21. Slovenskih kemijskih dnevih, ki bodo letos prvič potekali na novi Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113. 

Predavali nam bodo priznani domači in tuji raziskovalci. Vsi udeleženci ste vabljeni, da pripravite svoje prispevke v obliki predavanj ali 

posterjev. Za predstavnike industrije bo organizirana tudi okrogla miza.  

Prav posebej ste vabljeni mladi, da se nam pridružite, predstavite svoje delo in dosežke ter navežete stike z uveljavljenimi strokovnjaki z 

akademske sfere in industrije.  

Konferenco bomo slovesno otvorili s predstavitvijo Zbornika o Maksu Samcu.  

 

Poudarjene teme 

 

Dobrodošli so prispevki z vseh področij kemijskih znanosti, posebej pa 

želimo poudariti vsebine iz sintezne in kombinatorne kemije, 

materialov in okolja. 

 
Plenarni predavatelji 

 

 Milena Horvat (Inštitut Jožef Stefan, Slovenija) 

 Ivan Halasz (Inštitut Ruđer Bošković, Hrvaška) 

 Mojca Škerget (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Univerze v Mariboru, Slovenija) 

 Werner Kunz (Inštitut za fizikalno kemijo Univerze v 

Regensburgu, Nemčija) 

 Mariano Martin (Oddelek za kemijsko inženirstvo Univerze v 

Salamanci, Španija) 

 

Organizacija 

 

Slovensko kemijsko društvo v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in 

kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. 

 

Programski in organizacijski odbor 

 

Marija Bešter Rogač (FKKT LJ), Venčeslav Kaučič, predsednik 

(SKD), Zdravko Kravanja (FKKT MB), Janez Plavec (KI) in Marjan 

Veber (FKKT LJ). 

 

REGISTRACIJA, ODDAJA POVZETKOV IN 

DODATNE INFORMACIJE 

http://chem-soc.si/slovenski-kemijski-dnevi 

Kotizacija 

 

člani društva* 100 eur 

nečlani 120 eur 

študenti (1. in 2. stopnja) 

- člani društva**, 

udeleženci konference 

Cutting edge, upokojenci 

brezplačno 

študenti (1. in 2. stopnja) 

-  nečlani  
20 eur 

*redna letna članarina društva je 20 eur (PRISTOPNICA) 

** letna študentska članarina društva je 5 eur (PRISTOPNICA ŠTUDENTI) 
Kotizacije, ki bodo poravnane po 1. septembru, bodo dražje za 20% 

 

Važnejši datumi 

 

Spletna prijava in oddaja 

povzetkov 
15. junij 2015 

Obvestilo o sprejetju 

prispevkov 
15. julij 2015 

Program dogodka 1. september 2015 

Zadnji rok za plačilo 

kotizacije po redni ceni 
1. september 2015 

  
 

 

Slovensko kemijsko društvo 

Hajdrihova 19 

1000 Ljubljana 

 

E-pošta: chem.soc@ki.si 

Telefon: (01) 476 02 52 

Fax: (01) 476 02 300 
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