
 
Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani 
Aškerčeva 5 
Ljubljana 
 

ZAPISNIK 
občnega zbora društva, ki je bil  v sredo 27. oktobra 2010  ob 16. uri v 

predavalnici 223 v visokem pritličju stavbe FKKT, Aškerčeva 5, Ljubljana, s predlaganim 
dnevnim redom: 

 
 

1. Otvoritev občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda 
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 za naslednje obdobje, predlogi članov za nadaljnje delo in 

sprejem programa dela 
10. Razprava o osnutku nacionalnega programa visokega šolstva 2011 - 2020 in o 

predlogu izhodišč Nacionalnega raziskovalno razvojnega in inovacijskega programa 
11. Razno 

 
Gradiva k posameznim točkam so člani društva prejeli hkrati z vabilom in so sestavni del tega 
zapisnika.   
 
Prisotni: Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 
 

Ad 1. 
 
Tajnik društva je na osnovi podpisane liste prisotnih ugotovil, da je prisotnih 19 članov 
društva, kar, glede na dikcijo drugega odstavka 18. člena Statuta društva, ne zadošča za 
sklepčnost zbora. Ker tudi s Statutom dopuščeni zamik začetka zbora  ni zagotavljal dosega 
sklepčnosti, je predsednik društva predlagal, da zbor sprejema samo predloge sklepov. 
Zapisnik zbora s predlogi sklepov se razpošlje vsem članom društva v glasovanje. Šele po 
prejemu zadostnega števila glasovnic (četrtina članov društva) postanejo sklepi zavezujoči. 
Sklep: Predlog se sprejme. 

 
Ad 2. 

 
Dnevni red je bil sprejet z dopolnitvijo, da se nanj uvrsti dodatna točka »Predlog spremembe 
tretjega odstavka 18. člena Statuta društva« in sicer kot nova točka 11. pred točko »Razno«  
 

Ad 3. 
 
 

V organe zbora so bili predlagani in soglasno izvoljeni: 



 
Predsedstvo:    Prof. dr. Jadran Maček, predsednik 
    Prof. dr. Brigita Lenarčič, članica 
    Dr. Ilija Dimitrievski, član 
 
Zapisnikar:   Dr. Miloš Komac 
Overoviteljici zapisnika: Prof. dr. Spomenka Kobe 
    Doc. dr. Saša Novak 
 

Ad 4. 
 

O delu v društva v zadnjem obdobju je poročal predsednik društva dr. Frlec. Posebej je 
poudaril delo v zvezi s pripravo publikacije z delovnim naslovom »100 kemikov«. Pripravljen 
je preliminarni nabor imen (delovno gradivo), okvirna merila temeljijo na strokovni 
prepoznavnosti oseb. 
Predlog sklepa: Poročilo o delu društva se sprejme. 
 

Ad 5. 
 

Finančno poročilo je podal tajnik društva dr. Komac. Oba sestavna dokumenta (Finančno 
poročilo za l. 2009 in Finančni plan za l. 2010) sta bila sprejeta brez pripomb. 
Predlog sklepa: Finančno poročilo se sprejme. 
 

Ad 6. 
 

O delu Nadzornega odbora je poročal predsednik prof. Stanovnik. Poročilo je bilo sprejeto 
brez pripomb. 
Predlog sklepa: Poročilo o delu Nadzornega odbora se sprejme. 
 

Ad 7. 
 

V odsotnosti predsednika Častnega razsodišča prof. Tišlerja, je njegovo poročilo o delu 
prebral tajnik društva. Poročilo je bilo sprejeto brez pripomb. 
Predlog sklepa: poročilo o delu častnega razsodišča se sprejme. 

 
Ad 8. 

 
V diskusiji je bilo poudarjeno, da se morajo zastavljene akcije (npr. motiviranje podjetij za 
sodelovanje pri opremljanju nove stavbe fakultete) nadaljevati, skrbeti je treba za širjenje 
članstva, promovirati delovanje društva, krepiti sodelovanje s fakulteto. Ker je članarina 
glavni vir prihodkov društva je nujen apel na člane, da redno izpolnjujejo svojo obveznost iz 
tega naslova. Članarino plačuje v povprečju okoli 50% članov.  K obvladovanju stroškov 
delovanja društva pa vsekakor prispeva tudi fakulteta, ki daje na razpolago vso potrebno 
infrastrukturo in pokriva del materialnih izdatkov. 
 

Ad 9. 
 

Program dela je predstavil predsednik društva. V razpravi je bilo poudarjeno: 
- Društvo mora postati bolj prepoznavno v gospodarstvu, kjer sicer deluje večji del 

naših kolegic in kolegov, 



- Odločitev za oblikovanje štipendijskega sklada (predlog pravilnika o poslovanju 
sklada je v pravni presoji) je potrebna vse podpore; sklad naj bo namenjen dodatnemu 
finančnemu stimuliranju nadarjenih in hkrati prizadevnih študentk in študentov, 

- Alumni naj na splošno in po svojih močeh olajšajo študentom pridobivanje štipendij iz 
najrazličnejših virov; malo delo ni prava rešitev za reševanje eksistenčnih problemov 
študirajočih, še posebej glede na bolonjske zahteve, 

- Priprava publikacije »100 kemikov« je vsebinsko zelo zahteven projekt; pri izboru 
morajo veljati strogi znanstveni in strokovni kriteriji, ki naj jih pripravi delovna 
skupina društva, za koordinatorja pa se predlaga prof. Stanovnika; do konca februarja 
2011 se pripravi osnovni seznam, ki se kot izključno delovno gradivo razpošlje 
članom društva v presojo in dopolnitev; pri tem naboru se ne sme spregledati 
pomembnih oseb, ki sicer niso diplomanti kemije na Univerzi v Ljubljani, so pa 
bistveno prispevali k razvoju tega študija (npr. prof. Maks Samec), ali pa so 
zaznamovali kemijsko znanost v svetovnem merilu (npr. prof. Fritz Pregl), 

- Univerza ima v načrtu postavitev obeležja dr. Anki Mayer, ki ji je bil l. 1920 podeljen 
prvi doktorat novoustanovljene ljubljanske univerze, in to iz kemije; Alumni podpira 
tudi pobudo za postavitev spominskih obeležij profesorjema Maksu Samcu in Romanu 
Modicu; možna lokacija obeležij bi bila vhodna avla v novi stavbi fakultete, 

- Prihodnje leto je »leto kemije«, cilj akcije pa promocija in popularizacija kemije; 
društvo se mora vključiti v vse, s tem povezane dejavnosti, zaradi široke 
institucionalne zastopanosti svojih članov pa prispevati k usklajevanju delovanja 
različnih institucij (FKKT, KI, IJS, NIB......); predstavnika društva imenuje UO 
društva. 

Predlog sklepa: S temi dopolnitvami se sprejme program dela društva. 
 

Ad 10. 
 

Izhodišča za diskusijo sta predstavila prof. Stane Pejovnik (VŠ) in prof. Tamara Lah (RRI). 
Na predloge programa razvoja VŠ je UL reagirala s tremi sklopi pripomb: 

- predlogi s katerimi se absolutno ne strinja in na njih ne pristaja 
- predlogi, ki so stvar usklajevanja 
- predlogi, ki so v predlagani vsebini sprejemljivi za realizacijo,  

Pomembna je izvedba postopka sprejema dokumenta. Predvsem mora biti to vladni 
dokument, ki časovno sega preko obdobja mandata aktualne vlade. 
 
Izhodišča RRI (medtem je  MVZT že poslalo v diskusijo dokument RISS) so temeljila na 
določeni distinkciji raziskav s ciljem »razvoja znanosti v najširšem pomenu« ter raziskav s 
ciljem »tehnološkega razvoja«. Razvoj znanosti in razvoj tehnologije sta sicer dva ločena 
sistema s svojimi zakonitostmi, ki pa se na različnih ravneh dotikata in prepletata. Ni pametno 
en sistem podrediti drugemu. 
 
V razpravi je bilo poudarjeno: 

- bolonjske stopnje študija 3+2, 4+1, 5+0 prilagoditi potrebam stroke, 
- binarnost študija se je, vsaj na FKKT, v nekaterih primerih (usnjarstvo, papirništvo) 

izkazala za nefunkcionalno, 
- sodelovanja (in koordinacije delovanja) univerze in inštitutov na izobraževalnem in 

raziskovalnem področju je premalo, 
-  premalo se zavedamo, da je Slovenija majhna dežela, zato je za zagotavljanje kritične 

mase, tudi na področju visokošolskega izobraževanja, znanosti in tehnološkega razvoja 
bistveno učinkovito povezovanje aktualnih institucij,  



Povzetek predsednika Alumni:  
- čas krize je pravi čas za spremembe; zato si, po svojih močeh prizadevajmo, da v institucije, 

ki odločajo, pridejo ljudje, ki jim zaupamo, ki zaupajo v svoje sodelavce; predvsem pa, da 
naj se na svoj posel spoznajo.  

Predlog sklepa : Člani Alumni FKKT naj v tem smislu delujejo v »organih« kjer so člani s 
pravico soodločanja.   
 

Ad 11. 
 

Predsednik društva je predlagal spremembo tretjega odstavka 18. člena Statuta društva, ki  se 
sedaj glasi: 
»Če občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za eno uro. Po preteku tega časa je občni 
zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 20% članov. 
 
Predlog spremembe: 
»Če občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za pol ure. Po preteku tega časa je občni 
zbor sklepčen, če je bil postopek vabljenja izpeljan v skladu s statutom, prisotnih pa mora biti 
vsaj 10 članov«. 
 
Obrazložitev: Predlagana sprememba prispeva k operativnosti občnega zbora in s tem 
posledično delovanja društva v celoti. 
 
Predlog sklepa: Predlog spremembe Statuta v predloženi dikciji se sprejme. 
 

Ad 12. 
 

1. Društvo je prejelo pobudo Zveze strojnih inženirjev Slovenije, da se priključi »Vsebinski 
mreži nevladnih organizacij na področju raziskovanja in znanosti«, s ciljem spodbujanja 
tehnološkega razvoja Slovenije: 
 
Predlog sklepa: Društvo Alumni FKKT UL se priključi zgoraj omenjeni vsebinski mreži. 
 
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kemijske industrije, je društvo obvestilo o  
posvetovanju »Vrh kemije«.  
Predlog sklepa: Vabilo, ko bo prejeto, se razpošlje članom društva. Udeležba zaželena. 
 
Zapisal: Dr. Miloš Komac, tajnik društva 
 
 
Overoviteljici zapisnika:     Predsednik občnega zbora 
             Prof. Jadran Maček 
 
Prof. Spomenka Kobe 
 
 
Doc. dr. Saša Novak 
 
 
 
V Ljubljani, 3. novembra, 2010 


