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

ZAPISNIK 
 

5. seje Upravnega odbora Alumni – društva diplomirancev FKKT UL, ki je bila dne 12. aprila 
2012 ob 16:00 v sejni sobi na dekanatu FKKT, Aškerčeva 5, Ljubljana 
 
Prisotni člani UO: dr. Boris Frlec (predsednik), prof. dr. Nataša Bukovec, prof. dr. Mladen 
Franko, prof. dr. Miha Japelj, dr. Miloš Komac 
Opravičila prisotnost: gospa Janja Bratoš, prof. dr. Stane Pejovnik 
Drugi vabljeni, prisotni: dr. Peter Venturini (zakladnik društva) 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in sprejem zapisnika 4. seje UO  
2. Poročilo o delu društva v letu 2011  
3. Finančno poročilo za leto 2011  
4. Program dela društva v letu 2012  
5. Finančni plan za leto 2012  
6. Razno  

 
Ad 1. 

 
Predlog zapisnika 4. seje UO društva Alumni FKKT UL je bil sprejet brez pripomb. 
 

Ad 2. 
 

O delu v letu 2011 je poročal predsednik društva B. Frlec. Ugotovil je, da so bile načrtovane 
aktivnosti izvedene, z izjemo ustanovitve štipendijskega sklada, zaenkrat je namreč negotova 
zagotovitev ustreznih finančnih virov. Izrazil je tudi, da , žal, dinamika gradnje nove stavbe 
FKKT ni v skladu s pričakovanji. Infrastrukturne dejavnosti (priprava zemljišča) so sicer 
zaključene, prava gradbena dela pa se še niso pričela. Po kasnejši informaciji S. Pejovnika (po 
telefonu) naj bi se gradnja pričela letos junija. 
Predsednik je še opozoril, da je v tekstu poročila o delu v l. 2011 naslov publikacije, ki jo 
pripravlja društvo, napačen, in se pravilno glasi »Slovenski kemiki«, kot je bilo sklenjeno na 4. 
seji UO društva. 
M. Komac je prisotne še obvestil o poteku postopka spremembe in dopolnitve statuta društva 
(uskladitev pridobitne dejavnosti društva s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in 
sprememba 18. člena statuta društva, ki se nanaša na sklepčnost občnega zbora). Postopek je 
končan, od UE Ljubljana smo prejeli odločbo, s katero so spremembe in dopolnitve statuta 
uradno registrirane. 
Ob koncu razprave je predsednik društva izrekel zahvalo FKKT, ki društvu omogoča 
nemoteno organizacijsko in administrativno delo. 
S temi pojasnili je bilo poročilo o delu društva v letu 2011 sprejeto. 
 

 
 
 



Ad 3. 
 
Finančno poročilo za leto 2011, ki ga je pripravila gospa Tatjana Pečirer, s katero imamo 
sklenjeno podjemno pogodbo za opravljanje računovodskih storitev, je bilo sprejeto brez 
pripomb. Člane društva je treba pozvati k večji disciplini pri plačevanju članarine (v l. 2011 
jih je plačalo cca  40%)  
 

Ad 4. 
 

Program dela za leto 2011 je predstavil predsednik društva. V razpravi, ki je sledila je bilo 
predlagano: 
Širjenje članstva:  

- pri podeljevanju diplom informirati diplomante o društvu Alumni FKKT UL, povabiti 
k včlanjenju; na razpolago mora biti tudi ustrezno pisno gradivo (poslanstvo društva, 
prijavnica itd.) 

- V večjih podjetjih s področja kemije in farmacije pridobiti »poverjenike«, ki bi 
društvo promovirali na nivoju podjetja 

- Objaviti informativno gradivo o društvu na spletnih straneh Slovenskega kemijskega 
društva, Acte Chimice Slovenice,  Združenja kemijske industrije, reviji Kemija v šoli 
in družbi itd 

- Za promocijo društva izkoristiti tudi Slovenske kemijske dneve 
Nova stavba FKKT: 

- spodbujati gospodarske družbe za sodelovanje pri sami gradnji (storitve, material) in 
vzpostavljanju izobraževalne (npr. oprema predavalnic) in raziskovalne infrastrukture, 
tudi za lastno promocijo (npr. razstavne vitrine) 

 
S temi dopolnili je bil program dela za leto 2012 sprejet. 
 

Ad 5. 
 

Finančni plan za leto 2012 je bil sprejet brez pripomb. 
 

Ad 6. 
 

S. Pejovnik je (po telefonu) predlagal, da se člane društva povabi na otvoritev gradbišča nove 
stavbe FKKT. 
 
Zapisal: dr. Miloš Komac     Predsednik: 
              Dr. Boris Frlec l.r. 
 
Ljubljana, 16.4.2012 
 
  
   
    


