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

 
 

ZAPISNIK 
 
 občnega  zbora društva, ki je bil v ponedeljek 14. novembra 2011 ob 17:00 uri v 
zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. 
 
Predlagani dnevni red:  

1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti 
2. Uvodno predavanje dekana FKKT prof. Antona Medena: Prenovljeni študijski 

programi na UL FKKT – zasnova in dveletne izkušnje 
3. Izvolitev organov zbora 
4. Poročilo o delu društva v zadnjem obdobju 
5. Finančno poročilo  
6. Poročilo Nadzornega odbora 
7. Poročilo Častnega razsodišča  
8. Razprava o podanih poročilih 
9. Predstavitev programa dela in finančnega plana za naslednje obdobje, predlogi 

članov društva in sprejem programa dela 
10. Volitve organov društva za naslednje mandatno obdobje 
11. 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. 
 
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 dekana FKKT,  prof.  Antona Medena, da navzočim predstavi uvodno predavanje 
»Prenovljeni študijski programi na UL FKKT – zasnova in dveletne izkušnje«. 
 
V razpravi, ki je sledila predavanju, so bile poudarjene sledeče misli: 
- ali »Bologna« dosega cilje, predvsem glade na potrebe uporabnikov, ki so iz poslovnega 
sektorja 
- Postavljajo se vprašanja o inženirskih nazivih, o tem se naj na področju kemije izreče tudi 
društvo Alumni 
- Na inženirskem študiju bi se moralo predavati  več neposredno uporabnih praktičnih znanj 
(npr. »meritve v kemijski tehniki«) 
 
      Ad 3. 
 



V skladu  s statutom je bil občni zbor sklepčen ob 17:30. V organe zbora so bili na predlog 
predsednika soglasno izvoljene/i sledeče/i članice in člani društva: 
 
Predsedstvo:    prof. Anton Meden, predsednik 
    prof. Brigita Lenarčič, članica 
    dr. Edvard  Kobal, član 
Zapisnikar:   dr. Miloš Komac 
Overoviteljici zapisnika: prof. Spomenka Kobe 
    doc. dr. Saša Novak  
 
Volilna komisija:  prof. Marjan Veber 
    prof. Metka Renko 
    dr. Peter Venturini 
 

Ad 4. 
 

Poročilo o delu je podal predsednik društva. Čeprav na poročilo o delu društva ni bilo 
bistvenih pripomb, pa je nekaj misli iz razprave le treba poudariti: 
- Ali je društvo s svojim poslanstvom in splošnim programom dela učinkovito? Društvo, če 
hoče upravičiti svoj obstoj, mora biti učinkovito. Vendar pa je društvo svojo otroško dobo 
preživelo. 
- Koncept »Alumni« kot ga poznamo iz anglosaksonskih dežel se v Sloveniji še ni prijel. 
- Na »kemiji« jih je do sedaj diplomiralo cca 40.000, v društvu Alumni pa jih je le cca 260. 
Kako jih pritegniti? Tudi upokojene profesorje, asistente in druge sodelavce, ki so še bolj 
navezani na fakulteto. 
-  Uskladiti akcije s Slovenskim kemijskim društvom. 
- Za promocijo (ne le) kemije je zelo zaslužna Slovenska znanstvena fundacija. Ne nazadnje, 
smo v letu kemije; SZF si zelo prizadeva za promocijo tega področja med mladimi (npr. 
Festival znanosti). 
 

Ad 5 - 9. 
 

Vsa poročila in programi so bili sprejeti brez pripomb. Predsednik društva je še poudaril, da 
gre za uspešno delovanje društva zahvala tudi FKKT, ki daje na razpolago vso potrebno 
infrastrukturo.   
 

Ad 10. 
 

Predsednik zbora je navzoče informiral, da obstoječi statut društva  omogoča, da so člani 
organov društva (predsednik, upravni odbor, nadzorni svet, častno razsodišče) lahko izvoljeni 
še za naslednji mandat, če se seveda sami s tem strinjajo.  Kot je zagotovil tajnik društva, je te 
privolitve pridobil. Predsednik volilne komisije, prof. Veber, je  predlagal javno glasovanje, 
kar je bilo sprejeto, enoglasno je bil nato sprejet sklep, da se podaljša mandat dosedanjim 
članom organov društva: 
 
 
Predsednik društva:   dr. Boris Frlec 
Člani upravnega odbora:  Janja Bratoš, dipl. ing.. kem 
     prof. Nataša Bukovec 
     prof. Mladen Franko 



     prof. Miha Japelj 
     prof. Stane Pejovnik 
 
 
Člani nadzornega odbora:  prof. Branko Stanovnik, predsednik 
     prof. Tamara Lah Turnšek 
     prof. Miha Drofenik 
 
 
Člani častnega razsodišča:  prof. Miha Tišler, predsednik 
     prof. Jurij Brenčič, namestnik predsednika 
     dr. Alenka Rožaj Brvar, članica 
     dr. Ernest Vončina, namestnik članice 
     prof. Valter Doleček, član 
     prof. Ivan Leban, namestnik člana 
 

 
Ad 11. 

 
Ni bilo diskusije. 
 
 
Po končanem občnem zboru je predsednik društva dr. Frlec prisotne povabil na prijateljsko 
druženje. 
 
 
Zapisal: dr. Miloš Komac, tajnik društva 
 
Overoviteljici zapisnika: 
 
prof. Spomenka Kobe l.r.  
doc. dr. Saša Novak l.r.     
 
 
 
 
Ljubljana , 17.11. 2011. 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
    
 
 
 


