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Univerza v Ljubljani se od nekdaj 
povezuje s svojimi diplomanti, saj ji to 
omogoča nenehen razvoj na področju 
študijskih programov, raziskovalne 
preboje ter sodelovanje z lokalno  
in širšo skupnostjo.

V stotih letih delovanja Univerze v 
Ljubljani je študij uspešno zaključilo 
več kot 300 tisoč študentov, kar 
je približno 80 odstotkov visoko 
izobražene populacije v Sloveniji. 
Alumni Univerze v Ljubljani zasedamo 
različne položaje v javnih ustanovah in 
podjetjih ter pomembno prispevamo 
k slovenskemu raziskovanju, 
gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, 
industriji … Mnogi svojo poklicno 
pot nadaljujejo v tujini, kjer so, tudi 
zaradi kakovosti svojega znanja, 
prepoznani kot vrhunski strokovnjaki 
in raziskovalci.

Zaradi pomembnosti ohranjanja stikov 
z alumni smo sprejeli odločitev, da se 
vrsta že ustaljenih poti, prek katerih 
Univerza in njene članice vzdržujejo 
stike z nekdanjimi študenti, poglobi  

in formalizira. Leta 2018 smo ustanovili 
Mrežo klubov alumnov članic 
Univerze v Ljubljani pod skupnim 
imenom alumniUL. Mreža združuje 
57 klubov alumnov, ki delujejo na vseh 
26 članicah naše univerze. Prek klubov 
alumnov imajo diplomanti možnost 
povezovanja z almo mater, nekdanjimi 
sošolci in mlajšimi kolegi, prek 
strokovnih dogodkov in predavanj 
ostajajo v stiku s svojo in drugimi 
strokami, si širijo poslovno mrežo in 
prek mentorstva prenašajo izkušnje  
na mlajše generacije strokovnjakov.

Če ste morda med 300 tisoč alumni 
Univerze v Ljubljani, vas vabim, da se 
vpišete v vaš klub alumnov in tudi tako 
podprete kakovosten razvoj Univerze  
v prihodnje.

Prof. dr. Igor Papič,
rektor Univerze v Ljubljani
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100 let 
Univerze  
v Ljubljani

Začetki

23. julija 1919 je regent Aleksander Ka-
rađorđević podpisal Zakon o Univerzi 
Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v Ljubljani, današnji Univerzi v Ljublja-
ni. Njene ustanovne članice so bile Filo-
zofska, Medicinska, Pravna, Tehniška in 
Teološka fakulteta. S kraljevo odločbo je 
bilo 31. avgusta 1919 imenovanih prvih 
18 profesorjev.

Za rojstni dan Univerze v Ljubljani šte-
jemo 3. december 1919, ko je v tedanji 
deželni zbornici Kranjskega deželnega 
dvorca, kjer je še danes sedež Univerze 
v Ljubljani, slavist dr. Fran Ramovš pre-
daval o historični gramatiki slovenskega 
jezika. Dogodek so v časopisu Slovenski 
narod opisali z naslednjimi besedami: »In 
napočil je dan 3. decembra 1919, zgodo-
vinski dan za vse Slovence, za vso Jugosla-
vijo, ki ga je naklonila velika doba naše-
mu malemu narodu, da nam je ustvarila v 
naši svobodi tudi naše ognjišče znanosti, 
vede in kulture, dan, ko je naša akadem-
ska omladina, zbrana v deželni zbornici 
poslušala od 9-ih do 10-ih dopoldne prvo 
predavanje v pravkar ustvarjeni slovenski 
univerzi.« Rektor novoustanovljene Uni-
verze v Ljubljani je postal Josip Plemelj, 
eden najpomembnejših matematikov z za-
četka 20. stoletja.

V prvem študijskem letu 1919/1920 je bilo 
na Univerzo vpisanih 942 študentov, od 
tega 28 žensk in 914 moških. Čeprav so 
močno prevladovali moški, je bil prvi dok-
torski naziv podeljen ženski, kar je bila 
redkost tudi v evropskem merilu. 15. ju-
lija 1920 ga je prejela Ana Mayer za diser-
tacijo z naslovom O učinkovanju forma-
lina na škrob.

V obdobju med obema vojnama je Univer-
za v Ljubljani kot najmlajša in najmanjša 
univerza v takratni Kraljevini Srbov, Hr-
vatov in Slovencev prejemala najmanj fi-
nančnih sredstev ter se zato soočala s po-
manjkanjem prostorov in opreme. Kljub 
temu je število študentov ves čas narašča-
lo, saj je bilo v študijskem letu 1940/1941 
vpisanih že 2.474 študentov, število re-
dnih učiteljev pa se je z začetnih 18 po-
večalo na 90.

Razvoj po drugi  
svetovni vojni

S koncem druge svetovne vojne se je za-
čelo novo obdobje Univerze v Ljubljani, 
ustanovne članice so razširile svoje študij-
ske programe in širila so se raziskovalna 
področja. Vse več je bilo potreb po stro-
kovnjakih in leta 1946 se je ustanovnim 
članicam pridružila Gospodarska fakulte-
ta, naslednje leto pa še Agronomska fa-
kulteta.

V šestdesetih letih je Univerzo v Ljublja-
ni sestavljalo že devet fakultet: Filozof-
ska fakulteta, Pravna fakulteta, Ekonom-
ska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje 
in tehnologijo, Fakulteta za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za 
elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo, 
Medicinska fakulteta in Biotehniška fakul-
teta. Kot deseta članica je bila leta 1970 v 
Univerzo sprejeta Fakulteta za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo. 24. novem-
bra 1975 se je Univerzi v Ljubljani prid-
ružilo še deset drugih šol in akademij: 
Akademija za glasbo, Akademija likovnih 
umetnosti, Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo, Pedagoška akademija, 
Visoka šola za telesno kulturo, Višja po-
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morska šola v Piranu, Višja šola za socialne 
delavce, Višja šola za zdravstvene delavce, 
Višja upravna šola in Višja tehniška varno-
stna šola.

Univerza v Ljubljani po 
osamosvojitvi Slovenije

Osamosvojitev Slovenije leta 1991 in po-
litične spremembe so prinesle spremem-
be tudi v visokem šolstvu. Zakon o viso-
kem šolstvu, sprejet decembra 1993, je 
omogočil preobrazbo takrat dveh univerz 
– ljubljanske in mariborske – v klasični 
evropski univerzi, večji pomen je bil dan 
znanstvenoraziskovalnemu delu in avto-
nomiji univerz. Začelo se je novo obdobje 
razvoja Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani danes

Univerza v Ljubljani spada med tri od-
stotke najboljših univerz na svetu. Na 
eni najpomembnejših akademskih le-
stvic, to je lestvici Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), se že vrsto 
let uvršča med 600 najboljših univerz, na 
lestvici The Center for World University 
Rankings (CWUR) zaseda 370. mesto, na 
lestvici Times Higher Education (THE) pa 
se uvršča v skupino univerz od 601. do 
800. mesta.

V okviru Univerze deluje 23 fakultet in 
3 umetniške akademije, ki sodelujejo z 
uglednimi univerzami po svetu ter nu-
dijo študijske programe vseh treh sto-
penj na področjih naravoslovja, tehnike, 
družboslovja, humanistike, medicine in 
umetnosti. Univerza v Ljubljani ponuja 
več kot 150 študijskih programov na dodi-
plomskem študiju, več kot 190 programov 
na magistrskem študiju in 21 programov 
doktorskega študija.

Je največja visokošolska ustanova v Slo-
veniji, na kateri na treh stopnjah študija 
študira skoraj 38 tisoč študentov in dela 
več kot 6 tisoč zaposlenih – učiteljev, raz-
iskovalcev, strokovnih sodelavcev in pod-
pornega osebja.

UL nekoč in danes

Združeni	v	različnosti!	

100 let Univerze v Ljubljani

tudi po njem. Izkušnje, 
ki jih pridobimo med 
študijem, dejavno 
uporabljamo na svoji 
življenjski poti, prav 
zaradi tega pa je 
ključnega pomena 
povezava med vsemi 
akterji Univerze. Študenti 
velikokrat potrebujemo 
nasvete, vodilo in še v 
posebno pomoč nam 
je, če to pridobimo 
od starejših kolegov, 
ki so stopali po enaki 
poti. Tako se počutimo 
varnejše in z večjo 
samozavestjo vstopamo 
v svet odraslih, na trg 
dela. To naredimo na 

Univerza v Ljubljani 
je konglomerat 
različnih znanj in strok, 
zaposlenih in študentov, 
tistih, ki so aktivno 
vključeni, in tistih, ki se z 
lepimi občutki spomnijo 
na svoj čas na Univerzi, 
največji, najbolj ugledni 
univerzi v Sloveniji, 
Univerzi v Ljubljani.  
Ne glede na raznolikost 
in dejstvo, da se včasih 
počutimo le kot majhen 
in nepomemben del 
celotne organizacije, 
smo veliko več kot to 
– skupaj sooblikujemo 
Univerzo tako v času 
študija (dela na UL) kot 
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individualni ravni ali 
pa s pomočjo Univerze 
in klubov alumnov, v 
vsakem primeru so 
rezultati prenosa znanja 
odlični. Zato se vam, 
starejšim kolegom, 
zahvaljujemo za 
dosedanje sodelovanje 
in si želimo, da bi 
nas še naprej odlično 
pripravljali na naslednji 
korak in nam svetovali, 
kako pridobljeno 
formalno znanje 
uporabiti v svetu, v 
katerega vstopamo.

Laura Koudela
Predsednica Študentskega 
sveta Univerze v Ljubljani

Kaj mi je dal 
študij na UL

Prav vsakega od nas na študentska 
leta vežejo posebni spomini. Čas 
med najstništvom in odraslostjo. Čas 
grajenja lastne identitete in ustvarja-
nja najožjega kroga ljudi, s katerimi 
preživljamo življenja. Čas brezskrb-
nih noči (in juter) ter stresnih izpi-
tnih obdobij. Čas odkrivanja znanja 
in postavljanja temeljev kariere.

Preberite, kaj o študiju na članicah 
Univerze v Ljubljani menijo nekateri 
naši alumni.

»Ljubljanska univerza je bila odločilnega 
pomena za vse moje življenje po 
drugi svetovni vojni. Že jeseni leta 45 sem 

se vpisal na Medicinsko fakulteto, fakulteto mojih 
mladostnih sanj, a sem moral zaradi tedanjih 
življenjskih okoliščin študij opustiti. Študij na 
ljubljanski univerzi sem nadaljeval leta 1948, toda 
tedaj na njeni Pravni fakulteti, ker mi je obetala 
in dala veliko razgledanost in razumevanje o 
delovanju družbe in države ter o vlogi prava pri tem 
delovanju. Nekaj let pozneje sem postal asistent 
na njenem Inštitutu za kriminologijo, kar mi je 
zaradi raziskovanja družbene resničnosti osmislilo 
kazensko pravo, ki sem ga predaval od leta 1961 do 
upokojitve. Kot študent, raziskovalec in profesor 
sem imel privilegij, da sem spoznal in sodeloval 
s številnimi imenitnimi osebnostmi, naj navedem 
samo profesorje Katjo Vodopivec, Petra Kobeta, 
Jožeta Goričarja, Gorazda Kušeja itd. Ob njih sem 
strokovno poglabljal vrednote, kot so spoštovanje 
človekovega dostojanstva in njegovih pravic ter 
načela človečnosti in pravičnosti, ki so me vodila 
v vsem mojem pedagoškem in publicističnem 
delovanju. Upam in želim, da bi ljubljanska 
univerza nasploh in še zlasti njena Pravna fakulteta 
tudi vnaprej gojile spoštovanje teh vrednot, tudi v 
času, ki jim ni naklonjen.«

Zaslužni profesor  
dr. Ljubo Bavcon
Rojen 19. maja 
1924, eden 
najstarejših  
alumnov Univerze  
v Ljubljani.
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»Desetletje po končani 
fakulteti vedno znova 

ugotavljam, da sem pridobila 
veliko širine in ogromno 
uporabnega znanja ter 
prijateljstva, ki so vsako leto 
trdnejša. Fakulteta je bila odlično 
izhodišče za začetek odraslosti, 
dokončno oblikovanje karakterja, 
snovanje kariere in oblikovanje 
življenjskega kroga.«

Maja, 2011

»Pri izobraževanju in 
vojaškem izpopolnjevanju 

sem kot poklicni vojak imel 
več priložnosti za primerjanje 
pridobljenih znanj. Tisti, ki smo 
imeli obramboslovna, politološka 
in vojaškosociološka znanja, smo 
imeli občutno prednost. Za to se 
zahvaljujem fakultetam v sestavi 
ljubljanske univerze.«

Lojze, 1990 
»Študij na pedagoški fakulteti 

mi je dal širino, ogromno 
količino znanja, ki ga lahko s 
pridom uporabljam v službi in 
zasebno. Na fakulteti sem se 
naučila trdega dela, vztrajnosti, 
odločnosti. Po zaključku študija 
sem vedela, da se pravo delo šele 
začenja in da bom zmogla.«

Nina, 2006 in 2009

Kaj mi je dal študij na UL »Na FDV sem se naučila, da 
ne obstaja vedno samo več 

mnenj, temveč da vedno lahko 
obstaja tudi več védenj. To me je 
pritegnilo k raziskovanju slednjih 
in k poučevanju njihovega 
dopolnjevanja.«

Ana, 2004 in 2009 »Ko se po dolgih letih 
spomnim svojih študijskih 

let, mi je toplo pri srcu. Rada 
se spomnim na tiste učitelje, 
ki so me znali pritegniti in 
navdušiti. Rada pomislim na 
kolegice in kolege, ki so prišli v 
Ljubljano iz vse Slovenije. Kako 
dragocena je bila pestrost, ki so 
jo ustvarjala različna življenjska 
okolja in narečja. Nikoli tudi ne 
bom pozabila prijazne in tople 
zakladnice knjig – Slovanske 
knjižnice.«

Jasna, 1973»Študij farmacije na UL je 
dinamičen, interdisciplinaren 

in je bil v tistih dneh tudi mlad 
(z menoj vred). Biti farmacevt je 
poslanstvo, ki ga živiš za vedno 
(tudi ko se mladost prevesi v 
modrost).«

Darja, 1985
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»Študij na Ekonomski fakulteti 
mi je dal neprecenljivo 

znanje, ki ga uporabljam in ga 
bom uporabljala vse življenje. 
Poleg tega sem se udeleževala 
tudi obštudijskih dejavnosti, ki 
so pridobljeno znanje prijetno 
dopolnile.«

Ana, 2005

»Študij na Univerzi v Ljubljani 
je bil nekaj najlepšega v 

mojem življenju. Uživala sem na 
predavanjih, vajah, v družbi in 
svobodi, ki jo nudi študentsko 
življenje. Če bi se dalo, bi vse še 
enkrat ponovila.«

Meta, 1981

»Študij na Ekonomski 
fakulteti mi je dal novo 

širino in znanje, vpogled v 
prakso s področja turizma in 
nove prijatelje. Z nekaterimi 
se dobivamo še danes, z 
drugimi sodelujemo poslovno, 
izmenjujemo mnenja, dobre 
prakse. Vesela sem, da lahko 
še danes soustvarjam vsebine 
fakultete kot članica sveta Alumni 
kluba EF in sekcije Alumni 
Gurman.«

Urša, 2003

»Hvaležna sem za profesorje, 
ki so mi bili kot osebe in 

profesorji vzor v času študija ter 
ki so me nato tudi podpirali pri 
razvijanju v profesorico, kakršna 
sem si zaradi njih želela postati. 
Profesorji, ki so svoje delo 
opravljali s srcem, so zame še 
vedno najlepši spomin in dodana 
vrednost naše fakultete.«

Vesna, 1992

»Med študijem sem se šele 
zares spoznala. Želela 

sem biti učiteljica, ko pa sem 
enkrat prišla na ‘faks’, sem 
ugotovila, da sem res slaba 
učiteljica in me poučevanje 
niti ne zanima. Ugotovila sem 
tudi, da me noro zanimata 
lingvistika in feminizem, da 
sem dobra v zastopanju in da 
se rada politično udejstvujem. 
Naj se sliši še tako klišejsko 
– našla sem svoje poslanstvo. 
Seveda mi je študij dal veliko 
strokovnega znanja, ki ga danes 
pri svojem delu uporabljam, 
predvsem pa mi je dal veliko 
več življenjskega znanja – kar je 
veliko pomembnejše.«

Maja, 2010

»Najpomembneje: nabrala 
sem si znanja in prijateljev, 

s katerimi se srečujem še 
danes. V tujini sem spoznala, 
da mi je pridobljeno znanje 
omogočilo tudi uspešno 
delo v mednarodnem okolju 
raziskovalcev in pedagogov.«

Veronika, 1970

»Študij mi je omogočil mnogo 
novih poznanstev s skupnimi 

interesi z vsega sveta, s katerimi 
sem še dandanes v stiku.« 

Emily, 2018

Kaj mi je dal študij na UL
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»Študij na UL mi je dal 
predvsem drugačen pogled 

na svet. Vznemirljivo je, ko 
spoznaš, da nikoli ne zmanjka 
možnosti za odkrivanje novih 
znanj. Po vpisu ocene v indeks 
se pravo učenje šele začne. 
Skupaj s prijateljstvi, ki se stkejo 
med študijem, pa je to odlična 
popotnica za življenje.«

Jernej, 2016

»Ljubljanska univerza mi 
je resnično odprla vrata 

v globine in širine znanja in 
delovanja. Za politologijo so bili 
to zlati časi. Bibič je bil v centru 
svetovne politološke organizacije, 
z njim pa fakulteta in študenti. 
Mega!«

Igor, 1993

»Na Univerzi v Ljubljani sem 
se naučila samostojnosti 

in sprejemanja odgovornosti 
za svoja dejanja. Če primerjam 
študij na Univerzi v Ljubljani s 
študijem v Združenem Kraljestvu, 
lahko trdim, da sem pridobila 
veščine iskanja informacij, 
organizacije, kreativnega 
reševanja problemov in 
skupinskega dela, ki jih v tujini 
manj spodbujajo. Zdi se mi, da je 
spodbujanje samostojnega dela 
študentov ena najuporabnejših 
veščin pri iskanju zaposlitve.«

Nera, 2017

»Vedno me razdražijo 
podobna vprašanja in s tem 

povezani odgovori, na primer 
‘meni študij  ni dal nič’, vsa 
študentska leta pa se je trudil, 
kako bi s čim manj truda čim 
ceneje ‘prišel skozi’. Take 
samozavestne genialce, tudi svoje 
nekdanje študente, vprašam, 
koliko tistega, kar jim je alma 
mater nudila, so izkoristili in se s 
tem obogatili.«

Jan, 1972 in 1997»Od nekdaj sem vedela, da 
bom oblikovalka, zato sem se 

vpisala na Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje, smer 
vizualne komunikacije, kjer sem 
bila izbrana med 15 najboljših 
študentov. To je bil odličen študij 
mešanice teorije in prakse, 
ateljejskega dela, likovnih izzivov, 
kreativnih nalog in odličnih 
profesorjev.« 

Andreja, 2001 in 2003

»V najlepšem spominu 
mi je ostal zagovor 

diplome. Profesorji so mi dali 
občutek, da se pogovarjamo na 
enakem nivoju. Strokovnjak s 
strokovnjakom. Šele takrat sem 
se zavedel, da imajo prav.«

Miha, 2016

»Študij na UL mi je dal 
odlično znanje, tako da sem 

lahko brez težav nadaljeval svojo 
raziskovalno kariero in se lahko 
danes popolnoma enakopravno 
pogovarjam s kolegi raziskovalci 
iz tujine. Naneslo je tako, da sem 
zdaj jaz tisti, ki znanje prenašam 
na študente. Zelo si prizadevam, 
da bi jim dal enako popotnico za 
delo in življenje, kot sem jo na UL 
dobil sam.«

Marko, 1994

Kaj mi je dal študij na UL
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Po poteh naših 
diplomantov

Vprašanjem zaposljivosti, kariernim 
potem naših diplomantov in 
odzivnosti visokošolskih institucij 
na potrebe delodajalcev zlasti v 
zadnjem obdobju namenjamo 
veliko pozornosti. Ugotavljamo, da 
karierni uspeh naših diplomantov 
razumemo zelo različno in da je 
nevarno razmišljanje, da ocenjujemo 
uspeh diplomantov zgolj skozi prizmo 
zaslužka ali zaposlenosti. Zaslužek 
je samo ena od dimenzij kariernega 
»uspeha«, obstaja pa še mnogo 
drugih: avtonomija pri delu, zmožnost 
usklajevanja delovnega in osebnega 
življenja, zaposlitev za nedoločen čas, 
varnost zaposlitve itd. Imamo različne 
vrednote in interese, zato je prav, da 
sledimo temu, kar nas izpopolnjuje in 
kjer lahko uresničimo svoje potenciale. 
Dobra izobrazba je lahko odlična 
popotnica v svet, za uresničitev 
kariernih ciljev pa so odločilni 

proaktivnost posameznika, dodatna 
znanja in izkušnje, ki jih pridobi v 
času izobraževanja, tudi v tujini, in 
profesionalna mreža. 

Leta 2018 smo v okviru ESS projekta 
Karierni centri Univerze v Ljubljani 
– Vaš kompas na karierni poti* 
vzpostavili Mrežo klubov alumnov 
in spletni portal, s katerim se lažje 
povezujemo z našimi alumni, 
spremljamo njihove karierne poti in jih 
kot izkušene strokovnjake na njihovem 
področju z veseljem povabimo nazaj v 
naš prostor. Z alumni se povezujemo 
na področju prenosa znanja in 
izkušenj kot potencialnimi delodajalci 
in/ali mentorji našim študentom in 
alumnom. Ideja o mentorstvu ni nova, 
je pa zelo aktualna. Z identificirano 
potrebo po kakovostnem in 
individualnem pristopu k mentorstvu 
spodbujamo medgeneracijski prenos 
znanj in izkušenj med vsemi alumni 
katere koli stroke. 

Ponosni smo na vaše uspehe in 
cenimo dejstvo, da ste svoje zgodbe 
in znanja pripravljeni deliti z mlajšimi 
kolegi. Zato si želimo, da vaš prispevek 

* Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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2.117 
različnih  

delodajalcev
41 

držav  
po svetu

265 
različnih  
panog

*	Podatki	zajemajo	4700	alumnov,	
ki	so	registrirani	v	spletnem	
portalu alumnov UL.

h kakovosti študija na UL prepoznajo 
tudi študenti in širša javnost. Zato 
pripravljamo ter prek medijev, spleta 
in družbenih omrežij delimo vaše 
zgodbe v obliki video vsebin in 
pisnih predstavitev. Vabimo vas med 
naše študente in druge alumne, da 
predstavite, kako ste dosegli, kar ste  
si zadali, in kako je potekala vaša pot 
do cilja. 

Vaš prispevek nam je dragocen, zato 
si želimo ostati povezani z vami tudi 
po zaključku študija. Vabimo vas, da se 
nam pridružite v skupnosti alumnov 
Univerze v Ljubljani in sooblikujete 
prihodnost mlajših generacij.

Po poteh naših diplomantov
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alumniUL 
– Mreža 
klubov 
alumnov 
Univerze  
v Ljubljani

Leta 2018 je bila 
ustanovljena Mreža 
klubov alumnov članic 
Univerze v Ljubljani 
pod skupnim imenom 
alumniUL. Mreža 
združuje 57 klubov, 
ki delujejo na vseh 
26 članicah Univerze in 
so podrobneje opisani 
na naslednjih straneh.

Vpis v vaš klub alumnov je brezplačen in 
vam omogoča:
- vseživljenjsko izobraževanje  
 in obisk strokovnih predavanj;
- ogled prostih delovnih mest;
- širjenje svoje poslovne mreže;
- neposreden stik s strokovnjaki  
 različnih strok;
- mentorski sistem, v katerem  
 lahko prenašate svoje izkušnje  
 ali se učite od izkušenejših;
- koriščenje ugodnosti pri naših  
 partnerjih (stran 28).

Vpis je mogoč prek spletnega portala 
(stran 24) ali vpisnice (stran 69).

Kdo je alumen 
oz. alumna

Beseda alumnus izhaja iz latinščine in po-
meni gojenec, rejenec (vir: Marko Snoj, 
Slovenski etimološki slovar, 3. izdaja). 
Alumni je množinska oblika besede alu-
mnus. Beseda alumni je poslovenjena in 
označuje posameznika, ki je zaključil 
šolanje na določeni šoli, fakulteti, uni-
verzi.

Edninska oblika samostalnika moškega 
slovničnega spola alumni je alumen in se 
sklanja po 1. moški sklanjatvi, ženska ob-
lika je alumna in se sklanja po 1. ženski 
sklanjatvi. Poimenovanje za alumne je naj-
pogosteje v množini in pomensko zajema 
oba biološka spola.

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani, vsi 
njihovi člani, sodelavci in prostovoljci 
(pod skupnim imenom alumni UL), spoš-
tujemo Etični kodeks alumnov Univerze 
v Ljubljani. Etični kodeks odraža željo 
klubov alumnov UL, da vsi njihovi člani 
upoštevajo visoke etične in moralne stan-
darde.

Alumni UL se zavzemamo za spoštovanje 
in uporabo teh vrednot:
Integriteta. 
Alumni UL držimo svoje obljube. Naše 
dobro ime sloni na poštenju, pravičnosti 
in spoštovanju vsakogar.
Modrost. 
Alumni UL cenimo in delimo svoje znanje. 
Verjamemo, da je znanje ključ do oseb-
nega, strokovnega in narodnega razvoja.
Odgovornost. 
Alumni UL sprejemamo odgovornost do 
mlajših rodov in narodnega napredka. 
Mlade pomagamo vzgajati v vrhunske 
strokovnjake.
Ponos. 
Alumni UL se zavedamo kakovosti izobraz-
be, ki smo je bili deležni na UL. Spoštuje-
mo njeno bogato zgodovino in njen pri-
spevek k razvoju slovenskega naroda. S 
ponosom se predstavljamo kot njeni alu-
mni in krepimo njen ugled.
Sodelovanje. 
Skupaj lahko dosežemo več. Alumni UL se 
povezujemo in si pomagamo.

Etični	kodeks	
alumnov Univerze 
v Ljubljani
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Spletni portal

Povezovanje alumnov UL omogoča sple-
tni portal, ki je hkrati tudi vpisna točka 
v klube. Za vstop v portal se lahko regi-
strirate:
- s svojim e-naslovom  
 in izbranim geslom ali
- s svojim obstoječim  
 Facebook profilom ali
- s svojim obstoječim  
 LinkedIn profilom.

Če se želite vpisati na klasičen način, je na 
69. strani na voljo vpisnica, ki jo izpolnje-
no pošljite na naslov: Mreža klubov alum-
nov UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. 
Za ostalo bomo poskrbeli mi, vaši podatki 
pa bodo na varnem.

Portal omogoča vstop v skupni, informa-
tivni del in posamezne, zaprte skupine, ki 
jih upravljajo vodje klubov.

4. Klubi2. Skupni prostor
Prosta delovna mesta 
Mentorstvo 
Dogodki 
Fotografije

1. Registracija
on-line ali  
z	vpisnico

Vpiši se  
s	QR	kodo.

3. Vpis  
v klub

alumniUL

alumniul.online
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Prvi	koraki	Mreže	klubov	alumnov	
Univerze v Ljubljani

Vedno več nas je!
Število	članov	v	klubih	alumnov	UL

Ustanovljena 
leta 2018

26 
članic

57 
klubov alumnov, 
ki jih vodijo 
članice UL oz. 
njihovi oddelki

80+ 
vodij in 
sodelavcev 
klubov na 
članicah UL

2 
koordinatorja 
na rektoratu

200+ 
objavljenih 
prostih 
delovnih mest

1
mednarodna 
nagrada za hiter 
in celovit razvoj 
alumniUL

30
ugodnosti, ki jih 
alumnom ponujajo 
članice UL ali 
zunanji partnerji

64 % 
vseh članov je 
pripravljenih pomagati 
z mentoriranjem in 
drugimi oblikami 
prostovoljstva

Zakaj	se	pridružiti	
svojemu	klubu	
alumnov

Neposreden dostop do drugih 
alumnov UL. Poiščite strokovnjaka na 
svojem področju, sprašujte, predstavite 
idejo, razvijajte novosti skupaj z drugimi 
alumni UL.

Mreženje in iskanje novih poslovnih 
priložnosti. Poiščite partnerja za nov 
projekt oziroma se povežite s tistimi,  
ki partnerje iščejo.

Redno objavljena prosta delovna 
mesta. Preverite, katera podjetja iščejo 
prav take profile, kot je vaš.

Aktivnosti in dogodki, namenjeni 
alumnom UL. Ostanite obveščeni o 
dogajanju, ki je namenjeno prav vam. 
Ne zamudite obletnice vaše generacije 
ali nadgrajujte svoje znanje z zanimivimi 
predavanji in delavnicami.

Mentorski program za prenos znanja. 
Če iščete usmeritev, kako nadgraditi 
svojo karierno pot, ali želite predati 
svoje znanje mlajšim generacijam, lahko 
to storite v skupnosti alumnov UL.

Obujanje spominov. Se še spomnite 
veselja s sošolci v zgodnjih jutranjih 
urah? In tiste simpatije, ki je v vseh letih 
študija niste uspeli ogovoriti? Povežite se 
s prijatelji iz študentskih dni in skupaj 
obujajte spomine.

Koriščenje ugodnosti. Univerza v 
Ljubljani in njene članice se povezujejo 
z različnimi partnerskimi organizacijami, 
ki nudijo alumnom UL določene 
ugodnosti. Pogoj za koriščenje 
ugodnosti je alumniID številka, s 
katero dokazujete, da ste alumen 
UL. Identifikacijska številka vam bo 
dodeljena ob vstopu v spletni portal 
alumniUL.
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4.800 
članov novembra 2019

81 % alumnov 
10 % študentov zadnjih letnikov 
7 % zaposlenih na UL 
2 % vodij klubov alumnov
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Knjižnice

NUK Omogočen brezplačen dostop* do baz strokovne 
literature, ki so v ponudbi Narodne univerzitetne 
knjižnice (NUK). 
To so: SAGE Premier, EMERALD, CREDO Academic 
Collection, PsycArticles, PsycInfo.

Za koriščenje ugodnosti se morate včlaniti v knjižnico 
fakultete/akademije, kjer ste zaključili študij. Po včlanitvi 
lahko do informacijskih virov dostopate iz oddaljenega 
dostopa.

* Dostop do baz je brezplačen, medtem ko je za včlanitev v nekatere  
knjižnice potrebno plačati članarino.

CTK 40 % popust na letno članarino (popust velja na redno 
ceno članarine za zaposlene). 

Brezplačen oddaljen dostop do podatkovnih zbirk z 
različnih področij. Seznam podatkovnih zbirk je na voljo 
v knjižnici in na spletni strani alumnov UL.

Muzeji

Mestni muzej Ljubljana 20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled stalne 
razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. 

20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled 
razstave Knjiga. Znanje. Razum. Od protestantizma 
do razsvetljenstva. Trajanje razstave: 24. 10. 2019 - 
8. 9. 2020.      

20 % popusta ob nakupu največ dveh individualnih 
vstopnic za razstavo ali voden ogled (redna cena je 
6,00 EUR) ali družinske vstopnice (redna cena je 
14,00 EUR). 

15 % popust v trgovini Mestnega muzeja Ljubljana ob 
nakupu publikacij, izdanih v MGML (več kot 6 mesecev 
nazaj).

10 % popust pri obisku študijske skupine  
za odrasle Izdelava družinskega drevesa.

10 % popust pri prijavi v študijsko skupino ali udeležbo 
na posamezni fotografski delavnici “Od blizu: fotografija 
kot način videnja sveta”.

Pri vseh nakupih vstopnic velja: največ dve individualni vstopnici  
za razstavo ali voden ogled oz. ena družinska vstopnica/obisk. 

Muzej za arhitekturo in 
oblikovanje Ljubljana

Popust na vstopnice v višini študentskega popusta.

Ugodnosti,	ki	jih	
lahko	koristite	kot	
alumen Univerze  
v Ljubljani
Vsi, ki ste zaključili študij na UL in ste 
se registrirali na spletnem portalu alu-
mniUL, ste upravičeni do ugodnosti, ki jih 
za vas pripravlja Univerza s svojimi člani-
cami in partnerji.

Nabor ugodnosti se ves čas spreminja  
in povečuje, zato vam priporočamo,  
da redno spremljate spletno stran https://
www.uni-lj.si/alumni/ugodnosti_za_alum-
ne_ul/. Tam boste našli tudi dodatne infor-
macije o posamezni ugodnosti. 

Če želite vi ali vaša ustanova/podjetje po-
nuditi ugodnosti našim alumnom, nam pi-
šite na alumni@uni-lj.si.

Nabor ugodnosti

Ob vpisu v klub alumnov vaše fakultete/
akademije (prek spletnega portala ali vpi-
snega obrazca) boste prejeli svojo alumni-
ID številko, s katero na blagajnah partner-
jev uveljavljate pravico do ugodnosti.

www.uni-lj.si/alumni/ugodnosti_za_alumne_ul/
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Narodni muzej Slovenije 20 % popust pri nakupu publikacij, ki jih je izdal 
Narodni muzej Slovenije.      

20 % popust pri nakupu muzejske vstopnice za Narodni 
muzej Slovenije (velja za lokacije Muzejska, Metelkova in 
grad Snežnik).       

5 % popusta pri nakupu v muzejski trgovini.

Grad Snežnik 20 % popust pri nakupu muzejske vstopnice.

Gorenjski muzej Kranj Znižana cena individualne vstopnice 2,30 EUR (redna 
cena 3 EUR), brez vključenega strokovnega vodstva.

Znižana cena vstopnice Muzejska pot 5 EUR (redna cena 
7 EUR), brez vključenega strokovnega vodstva.            

20 % priznanega popusta na kataloge in knjige v izdaji 
Gorenjskega muzeja.

Loški muzej Škofja Loka 50 % popust na vstopnino za individualne obiskovalce.

Pokrajinski muzej Kočevje 10 % popust na vstopnino za individualne obiskovalce.

Muzeji radovljiške občine Brezplačen vstop v Čebelarski muzej v Radovljici.           

Brezplačen vstop v Kovaški muzej v Kropi.            

Možnost prijave na e-novice Muzejev radovljiške občine 
in obveščanje o razstavah, vodenjih in novostih v 
Muzejih.

Galerije

Galerija Jakopič, Mestna 
galerija Ljubljana

20 % popust pri nakupu vstopnic za ogled fotografske 
razstave Jaka Babnik: Pygmalions.  
(15. 10. –31. 12. 2019).  

15 % popust v trgovini Galerije Jakopič ob nakupu 
publikacij, izdanih v MGML (več kot 6 mesecev nazaj).      

10 % popust pri obisku fotografske študijske skupine  
za odrasle Od blizu: fotografija kot način videnja sveta.  

Pri vseh nakupih vstopnic velja: največ dve individualni vstopnici  
za razstavo ali voden ogled oz. ena družinska vstopnica/obisk.

Pilonova galerija Ajdovščina30 % popust pri vstopninah in vodenih ogledih.        

30 % popust pri predavanjih in strokovnih ekskurzijah. 

30 % popust pri ustvarjalnih delavnicah za odrasle  
(tečaj risanja, tečaj grafičnih tehnik).       

30 % popust pri nakupu publikacij v založbi  
Pilonove galerije Ajdovščina. 

30 % popust pri nakupu v galerijski trgovini.                    

Brezplačna uporaba strokovne knjižnice in arhiva  
v odpiralnem času.

Gledališča

SNG Drama Ljubljana 20 % popust* pri nakupu ene vstopnice v sezoni 
2019/20, ki traja od septembra 2019 do junija 2020  
za predstave na velikem in levem odru Drame in v Mali 
drami.

* Popust ne velja za premiere in silvestrske predstave, za nakup 
abonmaja, konto izkaznic in darilnih bonov, za koncerte ter za gostovanje 
SNG Drama Ljubljana.

Slovensko narodno 
gledališče Nova Gorica

5 % popust na vstopnico za individualne obiskovalce.

Naravne znamenitosti 

Postojnska jama 29 % popust za oglede Postojnske jame in Predjamskega 
gradu za skupine z vsaj 15 osebami. Ugodnosti veljajo 
v času od 2. 10. - 22. 12. 2019 ter od 6. 1.-3. 4. 2020. 
Potrebna je predhodna najava na e-naslov: anita.
dolenc@postojnska-jama.eu.                              

10 % popust na redne individualne cene. Za koriščenje 
ugodnosti na individualne cene si s portala alumnov UL 
shranite vavčer, ki ga je potrebno pokazati na blagajni 
Postojnske jame.

Ugodnosti, ki jih nudijo 
članice in službe Univerze  
v Ljubljani

Center za obštudijsko 
dejavnost 

Pridružite se tekaški skupini Univerze v Ljubljani. Tecite 
pod strokovnim vodstvom in trenirajte skupaj z drugimi 
študenti, alumni in zaposlenimi na UL. 

Tekaških treningov se lahko udeležite vsi, ki želite 
preveriti ali okrepiti svojo tekaško tehniko, ne glede na 
vašo trenutno formo. Treningi so brezplačni in potekajo 
vsak: torek, od 15.30 do 17.00 in četrtek, od 16.30 do 
18.00.

Fakulteta za elektrotehniko 10 % popust pri nakupu promocijskih artiklov  
v trgovini FE.

Popusti pri komercialnih izobraževanjih (po sprotnih 
predlogih organizatorja/laboratorija/katedre).

Popusti pri kotizaciji za kongrese ali druge strokovne 
dogodke (po sprotnih predlogih organizatorja/
laboratorija/katedre).

Fakulteta za pomorstvo in 
promet

Popust pri nakupu strokovne literature na FPP  
(cene, ki veljajo za študente).

20 % popusta pri udeležbi na konferenci ICTS 
(International Conference on Transport Science).

Brezplačen dostop do knjižnice FPP.

Nabor ugodnosti
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Fakulteta za računalništvo Pridobite napredna računalniška znanja v Akademiji FRI 
po posebnih cenah za alumne: 20 % popusta za alumne 
UL oz. 25 % popusta za alumne FRI.

Fakulteta za strojništvo 10 % popusta pri nakupu strokovnih publikacij, ki 
so izšle v Založbi FS, po preteku 6 mesecev po izidu 
publikacije (Zakon o enotni ceni knjige).

Fakulteta za šport Inštitut za šport izvaja meritve tako za vrhunske kot tudi 
rekreativne športnike in vas vabi, da pri njih izkoristite 
20 % popusta za te storitve:   

- obremenitveni test na kolesarskem ergometru ali tekoči 
preprogi,  
- ocena sestave telesa (bioelektrična impedanca),    
- ocena dihalne funkcije (spirometrija), 
- ocena antropometrijskih in morfoloških značilnosti  
(3D skeniranje telesa), 
- interpretacija rezultatov in svetovanje. 

Meritve za alumne UL se izvajajo v dogovorjenih terminih in v skupini.  
Za dodatne informacije v zvezi z meritvami in naročilo pokličite 01-520-7-
835 ali pišite na meritve@fsp.uni-lj.si. 

Fakulteta za upravo Obveščanje o možnostih sodelovanja pri raziskovalnih 
projektih. Sodelujete lahko po razpisnih pogojih 
posameznega razpisa.

Vabljeni tudi k sodelovanju pri drugih projektih FU 
(konference, prireditve, izobraževanja itd.).

Filozofska fakulteta 25 % popust na večino publikacij Znanstvene založbe FF 
v knjigarni FF. 

Popusti pri določenih usposabljanjih (seminarjih, tečajih, 
delavnicah) in določenih konferencah ter simpozijih.             

Obveščanje o brezplačnih dogodkih na FF, npr. okrogle 
mize, predavanja, razprave.   

Možnost udeležbe na več kot 30 športnih zvrsteh, ki jih 
izvaja Pedagoška enota za šport FF.

Pedagoška fakulteta 10 % popust pri nakupu publikacij, ki so izšle v Založbi 
UL PEF in stanejo 6,00 EUR ali več. 

Popust se pri knjižnih novostih v skladu z Zakonom o enotni ceni 
knjige upošteva po preteku 6 mesecev po izidu publikacije.

Zdravstvena fakulteta 10 % popust pri prijavi na vsa izobraževanja, v okviru 
vseživljenjskega izobraževanja.                                                                                               

Koledar izobraževanj spremljajte na spletni strani Centra 
za vseživljenjsko izobraževanje Zdravstvene fakultete UL.

Nabor ugodnosti

Spodbujamo 
mentorstvo

Prenos znanja je eno temeljnih poslanstev 
UL, ki ga s pomočjo naših alumnov širimo 
tudi zunaj pedagoškega procesa. Mentor-
ski sistem alumnov UL omogoča neforma-
len prenos znanja v različnih oblikah:
- somentorstvo pri zaključnih nalogah;
- predstavitev realnega delovnega  
 okolja;
- senčenje na delovnem mestu;
- nudenje prakse ali pripravništva;
- mentoriranje na področju  
 kariernega razvoja;
- mentoriranje na področju  
 osebne rasti;
- specifično mentoriranje  
 (za vodstvena mesta, ob spremembi  
 kariere, kaj vprašati na razgovoru  
 za službo …);
- obratno mentoriranje  
 (mladi mentorirajo starejše).

Mentorstvo se izvaja s pomočjo spletnega 
portala in smernic, ki so na voljo vsakemu 
mentorju in mentorirancu. 

»Z mentorskim sistemom 
želimo študentom in 
mladim alumnom UL 
zagotoviti nepedagoške 
mentorje, ki jim 
pomagajo pri vstopu 
na trg dela in prvih 
kariernih izzivih.«
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Klubi 
alumnov 
Univerze  
v Ljubljani

Akademija za glasbo

Akademija za glasbo UL poleg 
izobraževalnega poslanstva izvaja še 
glasbenoumetniško dejavnost, razvija 
raziskovalno dejavnost na področju 
humanistike in si prizadeva za 
uveljavljanje umetniškega raziskovanja. 
Skrbi za razvoj slovenske glasbene stroke 
v svetovnem prostoru. Klub organizira 
srečanja za alumne ter jih informira o 
mojstrskih tečajih in poletnih šolah. 
Kontakt: aginter@ag.uni-lj.si, 
dekanat@ag.uni-lj.si.

Akademija za gledališče, radio,  
film in televizijo

Poslanstvo Akademije za gledališče, 
radio, film in televizijo je izvajanje 
študijskih programov in umetniške 
dejavnosti za temeljne umetniške 
poklice s področij gledališča, radia, filma 
in televizije ter izvajanje raziskovalne 
dejavnosti na področju gledaliških in 
filmskih ved.  
Kontakt: dekanat@agrft.uni-lj.si.

Akademija za likovno umetnost  
in oblikovanje

Ne samo, da na ALUO redno prirejamo 
različne dogodke, ki so zanimivi tudi za 
naše alumne. Z vami želimo ohraniti stik 
predvsem zato, da bi še bolj povezali 
skupnost naših študentov ter da bi  
vam omogočili čim več priložnosti  
za sodelovanje, druženje, izmenjavo 
izkušenj, širjenje osebnih mrež in 
gradnjo karier. Vse to, vsi vi, pa hkrati 
bogati našo izobraževalno, raziskovalno 
in umetniško dejavnost.  
Kontakt: pr@aluo.uni-lj.si.

Biotehniška fakulteta

Oddelek za agronomijo 
Glavni cilji kluba so povezovati vse 
diplomante študijskih smeri Oddelka 
za agronomijo BF UL, prispevati k 
povečanju ugleda in prepoznavnosti 
agronomske stroke ter študijskih 
programov, spodbujati občutek 
pripadnosti Oddelku za agronomijo, 
krepiti prenos znanja in izkušenj med 
člani, absolventi in mladimi diplomanti, 
povezovati se z drugimi klubi BF in UL. 
Kontakt: marko.zupan@bf.uni-lj.si.

Oddelek za biologijo 
Poslanstvo kluba je povezovanje 
diplomantov biologije ter krepitev 
pripadnosti biologiji in zavedanja o 
pomenu, ki ga imajo biologi za razvoj 
znanosti in družbe. Dal pa bo tudi 
pregled nad delovnimi mesti, ki jih 
zasedajo biologi, kar bo v pomoč 
mlajšim kolegom na začetku karierne 
poti. Vabljeni, da se nam pridružite. 
Kontakt: ales.skorjanc@bf.uni-lj.si.

Oddelek za biotehnologijo 
Sodelujoči v študijskem programu 
Biotehnologije si želimo navezati in 
ohraniti stik z alumni ter tako omogočiti 
sodelovanje, druženje in izmenjavo 
izkušenj. Tovrstno povezovanje 
spodbuja širjenje osebnih mrež, prenos 
znanja med člani, gradnjo karier in 
razvoj biotehnologije kot gospodarske 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo. 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite  
v klubu alumnov Biotehnologije.  
Kontakt: iztok.prislan@bf.uni-lj.si.

Oddelek za gozdarstvo 
Namen kluba je povezovanje vseh 
dosedanjih in bodočih diplomantov 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF. S povezovanjem v klubu 
želimo okrepiti pripadnost in povečati 
prepoznavnost gozdarske stroke, 
prenašati znanja in izkušnje, osvežiti 
stara poznanstva ter vzpostaviti nove 
strokovne, poslovne in prijateljske vezi. 
Kontakt: Tine.Hauptman@bf.uni-lj.si.

Oddelek za krajinsko arhitekturo 
Klub je namenjen vsem krajinskim 
arhitektom, saj je njegova glavna ideja 
prav povezati številne generacije, 
izmenjavati izkušnje in spodbujati 
sodelovanje. Namen kluba je krepitev 
znanja in prepoznavnosti stroke v 
slovenskem prostoru ter tudi mreženje 
z gospodarsko dejavnostjo. Klub je 
odlična platforma za stara poznanstva in 
nova prijateljstva, zato vas vabimo, da se 
nam pridružite. 
Kontakt: Andrej.Baselj@bf.uni-lj.si.

Oddelek za lesarstvo 
Klub združuje nad 2.300 diplomantk 
in diplomantov vseh generacij in 
študijskih programov od ustanovitve 
oddelka leta 1975. Kot sekcija v okviru 
Društva lesarjev Slovenije je bil klub 
ustanovljen leta 2008. Od takrat dobro 
deluje in povezuje člane, ki se vsako leto 
v novembru v velikem številu zberejo 
na srečanju, ki vključuje strokovni in 
družabni del, predstavitve generacij in 
sledi splošnim ciljem klubov alumnov. 
Vse, ki se nam še niste pridružili, 
vabimo, da se nam javite na elektronski 
naslov katarina.cufar@bf.uni-lj.si.

Oddelek za mikrobiologijo 
Mikrobiološki alumni klub (MAK) smo 
ustanovili z željo po krepitvi znanja, 
izkušenj, povezovanja in sodelovanja 
vseh dosedanjih in bodočih diplomantov 
mikrobiologije. Prizadevamo si okrepiti 
pripadnost stroki ter ohraniti stara in 
stkati nova poznanstva.  
Kontakt: mikroalumniklub@gmail.com.

Oddelek za zootehniko 
Klub smo ustanovili z željo po 
povezovanju, prenosu znanja in 
izkušenj med sedanjimi in bodočimi 
generacijami diplomantov zootehnike, 
z željo po promociji dosežkov in 
aktivnosti Oddelka za zootehniko ter 
kot povezovalni člen med potencialnimi 
delodajalci študentov oz. diplomantov. 
Na oddelku imamo odlične temelje 
za vzpostavljanje tesnih povezav in 
sodelovanja, ki kažejo pot k uspehu 
alumni kluba. Vse diplomante vabimo, 
da se pridružite alumni klubu.  
Kontakt: metka.zan@bf.uni-lj.si.
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Oddelek za živilstvo in prehrano 
Namen kluba je iskanje informacij, 
povezovanje in srečevanje posameznikov 
s področja živilstva in prehrane. Prek 
kluba lahko poiščete nekdanje sošolce, 
predate svoje znanje naslednjim 
generacijam, prebrskate objavljena 
prosta delovna mesta, poiščete nove 
poslovne priložnosti ali preverite 
ugodnosti za alumne UL. Klub je tesno 
povezan z Oddelkom za živilstvo BF in 
s Slovenskim prehranskim društvom. 
Kontakt: blaz.cigic@bf.uni-lj.si.

Ekonomska fakulteta

Alumni Ekonomske fakultete tudi po 
študiju predstavlja povezavo med kolegi, 
sošolci in seveda z Ekonomsko fakulteto. 
Diplomantom Ekonomske fakultete 
omogočamo, da gradite svojo kariero,  
se udeležujete dogodkov in izobraževanj 
ter rastete. Želimo izvedeti, kje ste, kaj 
počnete. Sporočite nam svoje dosežke 
ali dosežke svojih kolegov na elektronski 
naslov alumni@ef.uni-lj.si.

Fakulteta za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo s svojim 
neposrednim pedagoškim pristopom,  
ki vključuje aktivne ustvarjalce iz prakse, 
znanja iz gospodarstva in kulture 
neposredno in brez časovnega zamika 
prenaša v študijsko okolje. S svojo 
pluralnostjo, širino in skrbjo za kakovost 
stalno spodbuja razpravo o temeljnih 
vrednotah arhitekture, prostora in 
prostorske kulture.  
Kontakt: ana.krec@fa.uni-lj.si,  
mojca.rozman@fa.uni-lj.si.

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede (FDV), 
članica Univerze v Ljubljani, je največja 
interdisciplinarna družboslovna fakulteta 
v Sloveniji. Klub alumni FDV smo 
ustanovili, da bi vsem diplomantom, 
magistrantom in doktorantom naše 
fakultete omogočili sodelovanje in 
mreženje ter povezali fakulteto s 
poslovnim svetom.  
Kontakt: alumni@fdv.uni-lj.si.

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za elektrotehniko je bila 
ustanovljena leta 1919 in je članica 
Univerze v Ljubljani. Do danes je 
dodiplomski študij zaključilo prek 
13.000 inženirjev, podiplomski študij pa 
več kot 1.168 magistrov in 749 doktorjev 
znanosti. Alumnom FE so na voljo 
različne ugodnosti.  
Kontakt: alumni@fe.uni-lj.si.

Fakulteta za farmacijo

V klub alumnov UL Fakultete za 
farmacijo ste vabljeni diplomanti 
Fakultete za farmacijo vseh programov 
in vseh generacij ter diplomanti 
programa Farmacija na vseh njenih 
predhodnicah. Želimo si, da Fakulteta za 
farmacijo ostane del vašega življenja tudi 
po koncu študija, in vas vabimo, da se 
nam pridružite v klubu.  
Kontakt: alumni@ffa.uni-lj.si;  
tel.: 01 476 96 69.

Fakulteta za gradbeništvo  
in geodezijo

Klub diplomantov Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani je združenje posameznikov, 
katerega namen je povezovanje 
diplomantov fakultete ter ohranjanje 
stika s fakulteto, njenimi učitelji in 
sodelavci. Med pomembnejšimi cilji 
kluba je tudi povezovanje fakultete z 
gospodarstvom.  
Kontakt: alumni@fgg.uni-lj.si.

Fakulteta za kemijo  
in kemijsko tehnologijo

V dinamičnem svetu se življenjske 
poti zelo hitro spreminjajo in je časa 
za navezavo pristnih stikov vse manj. 
Prav študij je tisti, med katerim imamo 
verjetno še zadnjič priložnost stkati 
trdne stike z večjo skupino ljudi s 
podobnimi interesi. Klub alumnov 
omogoča, da se ti stiki ohranjajo in 
izkušnje izmenjujejo.  
Kontakt: info@fkkt.uni-lj.si.

Fakulteta za matematiko in fiziko

Oddelek za matematiko 
Fakulteta za matematiko in fiziko je 
nastala leta 1995, študij matematike na 
UL pa obstaja vse od njene ustanovitve 
leta 1919. Klub alumnov Oddelka za 
matematiko je aktiven od leta 2015, 
ko smo imeli prvo srečanje vseh 
diplomantov. Študij matematike je 
konkurenčna prednost, odločilna pri 
zaposlovanju in oblikovanju poklicne 
kariere.  
Kontakt: kam@fmf.uni-lj.si.

Oddelek za fiziko 
Fizike odlikujejo kreativnost, izvirnost 
in prilagodljivost, zato so uspešni in 
cenjeni na raznolikih področjih. V 
okviru kluba alumnov Oddelka za fiziko 
ohranjamo stik z našimi diplomanti in 
na organiziranih dogodkih omogočamo 
mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj.  
Kontakt: alumni-fiz@fmf.uni-lj.si.

Fakulteta za pomorstvo in promet

Po zaključku študija se vsak poda na 
svojo pot, novim uspehom in izkušnjam 
naproti. Vsak študent je nov list, vsak 
diplomant pa nova zgodba v knjigi 
UL FPP. Poslanstvo in namen kluba 
alumnov je povezovati in združevati 
vse generacije, dodajati zgodbam nova 
poglavja. Vaše izkušnje so dragocene, 
deljenje z drugimi pa jih še oplemeniti. 
Ostanite z nami!  
Kontakt: international@fpp.uni-lj.si.

Fakulteta za računalništvo  
in informatiko

Fakulteta za računalništvo in informatiko 
je vodilna visokošolska in raziskovalna 
institucija na področju računalniške 
in informacijske znanosti v Sloveniji, 
ki izobražuje nove računalniške 
strokovnjake in išče rešitve za sodobne 
probleme. Od leta 1996 je študij na FRI 
zaključilo prek 5.300 študentov.  
Kontakt prek spletnega portala 
alumniUL.

Fakulteta za socialno delo

Klub s svojim delovanjem povezuje 
diplomantke in diplomante Fakultete 
za socialno delo, širi strokovne mreže, 
ohranja stike članov alumni kluba 
s fakulteto, prenaša znanje v obe 
smeri, predstavlja aktualne teme in 
primere dobrih praks ter utrjuje stroko 
socialnega dela.  
Kontakt: Anamarija.Kejzar@fsd.uni-lj.si.

Fakulteta za strojništvo

Alumni klub Fakultete za strojništvo 
združuje posameznike, ki želijo še 
naprej ohranjati povezanost vseh 
generacij diplomantov, magistrov  
in doktorjev Fakultete za strojništvo.  
ALFS si prizadeva za strokovno in 
znanstveno sodelovanje diplomantov  
ter spodbuja prenos znanj iz različnih 
okolij delovanja.  
Kontakt: alumniFS@fs.uni-lj.si.

Fakulteta za šport

Klub združenje diplomante in študente, 
katerega namen je povezovanje ter 
ohranjanje stika s fakulteto, njenimi 
učitelji in sodelavci. Diplomanti fakultete 
ste pomemben in nepogrešljiv del 
slovenskega športa in šolskega sistema. 
Kontakt: ales.filipcic@fsp.uni-lj.si.

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani
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Fakulteta za upravo

Alumni klub združuje in povezuje vse 
generacije diplomantov Fakultete za 
upravo, in sicer poslovno, strokovno 
in osebno. Zagotavlja spodbudno 
okolje za ohranjanje znanja ter vzdržuje 
povezanost med diplomanti, profesorji, 
sodelavci in partnerji fakultete, hkrati pa 
promovira upravno stroko in dosežke 
članov.  
Kontakt: natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si.

Filozofska fakulteta

Oddelek za anglistiko  
in amerikanistiko 
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
ponuja pedagoške in nepedagoške 
programe študija angleškega jezika in 
književnosti.  
Kontakt: monika.kavalir@ff.uni-lj.si, 
lara.burazer@ff.uni-lj.si.

Oddelek za arheologijo

Klub združuje diplomante, magistrante 
in doktorante študija arheologije na 
FF UL. Med temeljna poslanstva kluba 
spadajo vzdrževanje in grajenje odnosov 
med oddelkom in njegovimi alumni ter 
spodbujanje povezovanja, sodelovanja, 
komunikacije ter izmenjave izkušenj 
in znanj med vsemi generacijami 
arheologov.  
Kontakt: Luka.Gruskovnjak@ff.uni-lj.si, 
Manca.Vinazza@ff.uni-lj.si.

Oddelek za azijske študije 
V dobrih dveh desetletjih delovanja je 
Oddelek za azijske študije v akademski 
prostor prinesel svež veter, ki ruši 
etnocentrične pregrade in svoj pogled 
usmerja daleč, vse do vzhodne Azije. 
V klubu alumnov oddelka bi radi 
povezali pisano in heterogeno skupino 
diplomantk in diplomantov.  
Kontakt: luka.culiberg@ff.uni-lj.si.

Oddelek za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo 
Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih 
članic UL. Ustvarja vrhunske izobražence 
z odprtim in kritičnim mišljenjem na 
področju humanistike in družboslovja 
ter izobraževanja učiteljev s teh področij. 
Posebno pozornost posveča krepitvi ved 
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo 
slovensko identiteto. Alumne bomo 
seznanjali z dogajanjem na fakulteti 
ter skupaj z njimi skrbeli za razvoj in 
nadgrajevanje ved in strok.  
Kontakt: kc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za etnologijo  
in kulturno antropologijo 
Na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo FF UL imamo dolgo 
tradicijo formalnega in neformalnega 
srečavanja z diplomanti. Leta 2012 smo 
ustanovili klub diplomantov etnologije, 
v katerega je prek platforme alumni UL 
registriranih že skoraj 300 članov. Klub 
skrbi za redno informiranje o dogodkih 
v stroki ter organizira družabna srečanja 
in karierne dogodke.  
Kontakt: eika@ff.uni-lj.si.

Oddelek za filozofijo 
Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih 
članic UL. Ustvarja vrhunske izobražence 
z odprtim in kritičnim mišljenjem na 
področju humanistike in družboslovja 
ter izobraževanja učiteljev s teh področij. 
Posebno pozornost posveča krepitvi ved 
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo 
slovensko identiteto. Alumne bomo 
seznanjali z dogajanjem na fakulteti 
ter skupaj z njimi skrbeli za razvoj in 
nadgrajevanje ved in strok.  
Kontakt: kc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za geografijo 
Alumni Oddelka za geografijo FF 
UL se že od leta 2001 povezujemo v 
alumni klubu geografov UL. Družimo 
se na strokovnih prireditvah, športnih 
igrah, kostanjevih piknikih, novoletnih 
srečanjih, družabnih srečanjih 
ob praznovanju obletnic oddelka 
ter podpiramo člane pri njihovih 
geografskih prizadevanjih.  
Kontakt: agul.posta@gmail.com.

Oddelek za germanistiko z 
nederlanistiko in skandinavistiko 
Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih 
članic UL. Ustvarja vrhunske izobražence 
z odprtim in kritičnim mišljenjem na 
področju humanistike in družboslovja 
ter izobraževanja učiteljev s teh področij. 
Posebno pozornost posveča krepitvi ved 
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo 
slovensko identiteto. Alumne bomo 
seznanjali z dogajanjem na fakulteti 
ter skupaj z njimi skrbeli za razvoj in 
nadgrajevanje ved in strok.  
Kontakt: kc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za klasično filologijo 
Klub alumnov Oddelka za klasično 
filologijo ustvarja prostor za srečanje 
s strokovnimi kolegi vseh generacij. 
Ponuja okolje sogovornikov, ki vedo, kaj 
je alumnus in kaj alumna, kaj pomeni 
glagol alere, kaj je alma mater; ter hkrati 
odgovor na to, kdo vse je to, čemur bi 
Ciceron nekoč rekel alumnus disciplinae 
meae.  
Kontakt: filologija@ff.uni-lj.si.

Oddelek za muzikologijo 
Oddelek za muzikologijo stike z 
diplomanti že mnogo let ohranja v 
sodelovanju s Slovenskim muzikološkim 
društvom (ustanovljenim leta 1992). 
Društvo in oddelek v zadnjih letih med 
drugim organizirata Dneve slovenske 
muzikologije, v okviru katerih poteka 
tudi dobro obiskano medgeneracijsko 
srečanje oziroma srečanje študentov 
in alumnov Oddelka za muzikologijo. 
Kontakt: nejc.sukljan@ff.uni-lj.si.

Oddelek za pedagogiko  
in andragogiko 
Prek kluba želimo okrepiti odnose 
in sodelovanje s svojimi diplomanti. 
Člani kluba svoje znanje posredujejo 
mlajšim generacijam, seznanjeni so s 
konferencami, ki se odvijajo v svetu 
in pri nas, objavljenimi prostimi 
delovnimi mesti in drugimi poslovnimi 
priložnostmi. Člani kluba se srečujejo na 
Pedagoško-andragoških dnevih, ki vsako 
leto potekajo v januarju.  
Kontakt: andreja.hocevar@ff.uni-lj.si.

Oddelek za prevajalstvo 
Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih 
članic UL. Ustvarja vrhunske izobražence 
z odprtim in kritičnim mišljenjem na 
področju humanistike in družboslovja 
ter izobraževanja učiteljev s teh področij. 
Posebno pozornost posveča krepitvi ved 
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo 
slovensko identiteto. Alumne bomo 
seznanjali z dogajanjem na fakulteti 
ter skupaj z njimi skrbeli za razvoj in 
nadgrajevanje ved in strok.  
Kontakt: kc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za primerjalno  
književnost in literarno teorijo 
Filozofska fakulteta je ena od ustanovnih 
članic UL. Ustvarja vrhunske izobražence 
z odprtim in kritičnim mišljenjem na 
področju humanistike in družboslovja 
ter izobraževanja učiteljev s teh področij. 
Posebno pozornost posveča krepitvi ved 
nacionalnega pomena, ki soustvarjajo 
slovensko identiteto. Alumne bomo 
seznanjali z dogajanjem na fakulteti 
ter skupaj z njimi skrbeli za razvoj in 
nadgrajevanje ved in strok.  
Kontakt: kc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za primerjalno  
in splošno jezikoslovje 
Člani skupine so nekdanji študenti in 
študentke primerjalnega in splošnega 
jezikoslovja vseh treh stopenj študija. 
Želimo izvedeti, kje ste, kaj počnete, kaj 
ste dosegli, kje vam je uspelo ali morda 
tudi ne. Oglasite se na elektronski naslov 
ana.mehle@ff.uni-lj.si.

Oddelek za psihologijo 
Psihologi se povezujemo, družimo, 
sodelujemo in izmenjujemo izkušnje. 
Študij psihologije je bil naša odskočna 
deska v odraslost in poklic psihologa. 
Pomembno nas je oblikoval. Včasih se 
tega ne zavedamo, a brez njega bi bili 
drugačni. Namen kluba alumnov je 
izmenjava informacij med diplomanti 
oddelka, vzdrževanje kolegialnih vezi, 
tkanje novih, gradnja pripadnosti stroki 
in našim koreninam.  
Kontakt: eva.bostjancic@ff.uni-lj.si.

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani
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Oddelek za romanske jezike  
in književnosti 
V našem klubu alumnov želimo povezati 
in spremljati diplomante, magistrante 
in doktorante vseh generacij Oddelka 
za romanske jezike in književnosti 
Filozofske fakultete UL. Prav tako bi 
jih želeli vključiti v delovanje oddelka 
na način, da bi s svojimi dragocenimi 
izkušnjami navdihovali in usmerjali naše 
bodoče diplomante.  
Kontakt: Manuela.Volmajer@ff.uni-lj.si.

Oddelek za slavistiko 
V klubu se lahko diplomanti različnih 
slavističnih študijskih programov še 
naprej družite s sošolkami in sošolci 
ter profesoricami in profesorji, 
izmenjujete informacije o zaposlitvah, 
izobraževanjih ipd. Kot diplomanti 
slavistike prenašate znanje, ki ste ga 
pridobili med študijem, v družbo, zato 
bomo na oddelku z veseljem prisluhnili 
vašim izkušnjam, tako pozitivnim kot 
negativnim. Vabimo vas, da ostanete še 
naprej z nami.  
Kontakt: tatjana.balazic-bulc@ff.uni-lj.si.

Oddelek za slovenistiko 
V klubu alumnov Oddelka za 
slovenistiko si želimo, da tudi po 
končanem študiju ostanemo v stikih. 
S svojim delom soustvarjate podobo 
oddelka v Sloveniji in v tujini. Ponosni 
smo, da ste izbrali prav nas, zato 
nam dovolite, da ostajamo del vašega 
življenja.  
Kontakt: saska.stumberger@ff.uni-lj.si.

Oddelek za sociologijo 
Sociološki alumni klub želi povezati 
nekdanje in sedanje študente sociologije 
– tako med seboj kot tudi z aktualnimi 
pedagoškimi in raziskovalnimi delavci 
z oddelka, predvsem pa se trudi 
vzpostaviti stik z iskalci sociološko 
izobraženih diplomantov. V ta namen je 
v zadnjih letih priredil srečanje uglednih 
alumnov, okroglo mizo, predavanje in 
simpozij.  
Kontakt: ana.vogrincic@ff.uni-lj.si.

Oddelek za umetnostno zgodovino 
Oddelek za umetnostno zgodovino 
UL se lahko pohvali s stoletno 
tradicijo, skozi katero ohranja 
svoje ustanovno bistvo ter se hkrati 
razvija v skladu z novimi svetovnimi 
umetnostnozgodovinskimi smernicami. 
Trenutno ga sestavlja več kot dvajset 
stalnih in začasnih sodelavcev, ki skrbijo 
za kakovost podajanja vsebine in 
delovanje oddelčnih dejavnosti.  
Kontakt: sara.turk@ff.uni-lj.si.

Oddelek za zgodovino 
Oddelek za zgodovino je eden izmed 
ustanovnih in z več kot štiristo vpisanimi 
študenti tudi eden največjih oddelkov 
fakultete. S skoraj stoletno tradicijo 
je najstarejši oddelek v Sloveniji, 
kjer je mogoče študirati zgodovino 
na nepedagoški in pedagoški smeri. 
Kontakt: kornelija.ajlec@ff.uni-lj.si.

Medicinska fakulteta

Klub povezuje uveljavljene in uspešne 
zdravnike oziroma zobozdravnike v 
domačem in svetovnem prostoru s 
prihodnjimi generacijami diplomantov. 
Prek prireditev in aktivnosti omogoča 
izmenjavo znanja in izkušenj ter 
spodbuja pripadnost fakulteti. Člani so 
vabljeni na fakultetne dogodke, kot so 
koncerti, vsakoletno srečanje študentov, 
zaposlenih in članov kluba. Pripravljamo 
tudi ugodnosti za člane.  
Kontakt: alumni@mf.uni-lj.si.

Naravoslovnotehniška fakulteta

Namen kluba je druženje diplomantov 
Naravoslovnotehniške fakultete vseh 
generacij na brezplačnih strokovnih, 
družabnih in ostalih dogodkih. Vabimo 
vas, da ostanete v stiku s fakulteto tudi 
po študiju in se družite z nami!  
Kontakt: tina.premelc@ntf.uni-lj.si.

Oddelek za geologijo 
Študij geologije na UL obstaja že vse od 
njene ustanovitve leta 1919, geolog pa 
je bil tudi eden njenih prvih rektorjev, 
profesor Karel Hinterlechner. V klubu 
želimo povezati diplomante, magistrante 
in doktorante geologije vseh generacij, 
tiste, ki delujete v Sloveniji, Evropi ali na 
drugih kontinentih. Pridružite se nam! 
Kontakt: marko.vrabec@ntf.uni-lj.si.

Oddelek za materiale in metalurgijo 
Namen društva alumnov je negovanje 
pripadnosti diplomantov šoli, aktivno 
sodelovanje pri razvoju metalurške 
stroke, promoviranje dosežkov članov, 
ustvarjanje in spodbujanje sodelovanja 
med člani in gospodarskimi subjekti 
in drugimi družbenimi institucijami 
ter zagotavljanje možnosti sodelovanja 
diplomantov pri razvijanju novih 
izobraževalnih programov.  
Kontakt: vesna.krapez@ntf.uni-lj.si.

Pedagoška fakulteta

V klubu alumnov PEF si želimo, da tudi 
po končanem študiju ostanemo v stikih. 
Diplomanti fakultete ste pomemben in 
nepogrešljiv del slovenskega šolskega 
sistema. S svojim delom ponašate 
ime fakultete po Sloveniji in v tujino. 
Ponosni smo na vas, zato nam dovolite, 
da ostajamo del vašega življenja tudi po 
diplomi.  
Kontakt: Vesna.stemberger@pef.uni-lj.si.

Pravna fakulteta

Klub alumni Pravne fakultete v 
Ljubljani je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje posameznikov, 
katerega namen je sodelovanje in 
druženje diplomantov Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani.  
Kontakt in dodatne informacije: 
bostjan.koritnik@pf.uni-lj.si.

Teološka fakulteta

Poslanstvo kluba je medsebojno 
povezovanje, mreženje in sodelovanje 
diplomantov, magistrantov in 
doktorantov fakultete. Članstvo 
omogoča tako povezovanje fakultete z že 
uveljavljenimi strokovnjaki, poleg tega 
zagotavlja podporo novim diplomantom 
pri prehodu v svet dela.  
Kontakt: Matjaz.Celarc@teof.uni-lj.si.

Veterinarska fakulteta

Društvo alumnov Veterinarske fakultete 
Univerze v Ljubljani je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje 
posameznikov, ustanovljeno leta 2006 
ob 50-letnici študija veterinarstva z 
namenom sodelovanja in druženja 
diplomantov Veterinarske fakultete UL. 
Kontakt: alumni@vf.uni-lj.si.

Zdravstvena fakulteta

Klub združuje diplomante vseh 
generacij, ki so kadar koli diplomirali 
na Zdravstveni fakulteti UL. Predstavlja 
povezavo s kolegi, sošolci in fakulteto. 
Alumni ste ambasadorji fakultete, ki po 
študiju s svojim znanjem in izkušnjami 
v praksi lahko dejavno sodelujete pri 
razvoju stroke. Mnogi ste vključeni 
v proces izobraževanja kot mentorji 
v učnih bazah in tako prispevate h 
kakovosti našega izobraževanja ter 
pomagate pri skrbi za ugled izobrazbe in 
poklica. Vabljeni, da sooblikujete zgodbo 
kluba in nam pomagate širiti njegovo 
članstvo!  
Kontakt: alumnizf@zf.uni-lj.si.

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani
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Je mednarodno uspešna in nagrajena slovenska pia-
nistka ter diplomantka Akademije za glasbo in Filo-
zofske fakultete UL. Zadnjih pet let je bil njen dom 
London, pred kratkim pa se je z družino preselila na 
Novo Zelandijo.
Ana Šinkovec Burstin je bila uspešna tako med šolanjem 
kot zdaj v nadaljevanju kariere. Med študijem je pridobi-
la pet specialističnih nazivov konservatorijev v Ljubljani, 
Bruslju, Bergamu in Parizu. Je nagrajenka številnih festiva-
lov in tekmovanj. Že med študijem je leta 2004 prejela štu-

dentsko Prešernovo nagrado za izvedbo prvega koncerta Petra Iljiča Čajkovskega 
s Slovensko filharmonijo. Kot komorna glasbenica in solistka je sodelovala na 
številnih festivalih po vsej Evropi in ZDA. Leta 2015 je debitirala kot solistka z 
orkestrom v Združenih državah Amerike v državi Wisconsin ter s solističnim re-
citalom v Kennedyjevem centru v Washingtonu. Snemala in koncertirala je tudi 
s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenije, Jeruzalemskim simfoničnim orkestrom 
v Izraelu, simfoničnim orkestrom Ernest Read v Londonu ter simfoničnim orke-
strom Paradisal Players v Londonu, s katerim je prvič igrala leta 2013 na veliki 
dobrodelni prireditvi pod pokroviteljstvom princa Charlesa ter ponovno lani s 
tretjim klavirskim koncertom Sergeja Rahmaninova. Ta koncert je z orkestrom 
v Angliji izvedla že trikrat.
Poučevala je na konservatoriju Trinity Laban v Londonu, kjer je bila imenovana 
za umetnico sklada Leverhulme Trust. Organizirala je serijo komornih koncer-
tov, sodelovala je z Evropskim združenjem za učitelje klavirja in bila žirantka na 
otvoritvenem mednarodnem tekmovanju za pianiste v Windsorju. Poročena je 
z britanskim violistom in dirigentom Samuelom Burstinom in ima dve hčerki.

Zanimive 
karierne poti 
alumnov 
Univerze  
v Ljubljani
Pestrost in raznolikost Univerze v Ljublja-
ni (UL) zares pride do izraza takrat, ko na 
enem mestu zberemo različne karierne 
poti njenih alumnov.
Naši nekdanji študenti s svojimi bogatimi 
dosežki doma in po svetu vzbujajo ponos 
svojim profesorjem ter večajo ugled UL 
in Slovenije zunaj njenih meja. Čeprav je 
spodaj predstavljenih zgolj 26 alumnov, si 
lahko preostale zgodbe preberete na sple-
tni strani www.uni-lj.si/alumni.

Naši alumni in njihove 
karierne poti so največji 
dokaz za to, da UL 
dobro izpolnjuje svoje 
poslanstvo in spada 
v sam svetovni vrh 
visokošolskih ustanov.

Ana Šinkovec Burstin  

Foto:	Slavko	Rajh

https://www.uni-lj.si/alumni/nasi_alumni/
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Diplomirala je na Oddelku za kiparstvo in magistri-
rala na Oddelku za video in nove medije na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikovanje UL. V svojih 
projektih predvsem prevprašuje koncept življenja in 
naslavlja radikalne družbene spremembe, ki jih pri-
našajo razvoj in nove tehnologije, s tem pa tematizira 
sobivanje človeka, živali in stroja.
Ukvarja se z raziskovalno umetnostjo, zato namesto v ate-
ljeju ustvarja v okoljih, ki sovpadajo z interesi njenih raz-
iskav, in sicer v biotehniškem laboratoriju, v laboratoriju 
za robotiko in v naravi. Pri svojem ustvarjanju sodeluje 

z znanstveniki in tehnologi, kot umetniški medij pa uporablja nekatera znan-
stvena orodja, s čimer združuje umetnost in znanost ter sporoča o neprestani 
vključenosti znanosti v prav vsa področja naših življenj.
Deluje mednarodno, kljub temu pa redno sodeluje z Galerijo Kapelica v Lju-
bljani. Njeni projekti vključujejo instalacije, performanse, risbe, video in zvočne 
produkte in site-specific umetnost, poleg tega pa svoje misli in znanja preliva 
tudi v pisano in govorjeno besedo.
Za svoja dela je skozi leta delovanja prejela že mnogo nagrad. Na festivalu Cyne-
tart ji je leta 2012 Evropski center za umetnost Hellerau (Nemčija) podelil prvo 
nagrado; leto za tem ji je bila v Ljubljani podeljena zlata ptica, deležna pa je bila 
tudi častne omembe na festivalu Ars Electronica v Avstriji. Leta 2017 je v Ljublja-
ni prejela nagrado za vizualno ustvarjalnost trend, istega leta pa na festivalu Ars 
Electronica za delo K-9_topologija tudi zlato niko, najodmevnejšo mednarodno 
nagrado na področju medijske umetnosti ter njenih stikov s tehnologijo, zna-
nostjo in humanistiko. Rdeča nit omenjenega projekta je vprašanje, kaj pomeni 
biti človek v današnjem kapitalističnem svetu, na kar si umetnica odgovarja s 
tem, da je pravzaprav živalskost, ki jo nosimo v sebi, tista lastnost, ki nas dela naj-
bolj človeške. Za projekt je leta 2018 prejela tudi nagrado Prešernovega sklada.

Legenda slovenske gledališke in filmske igre je bil 
diplomant Akademije za igralsko umetnost, današnje 
AGRFT UL. V življenju je nanizal zelo bogat in razno-
lik repertoar igralskih stvaritev in zaznamoval kultur-
no identiteto slovenskega naroda. Poleg igranja je de-
loval tudi kot režiser, gledališki ravnatelj in pisatelj.
Imel je izjemen občutek za opazovanje in velik pripove-
dovalski dar, kar mu je v karieri prišlo zelo prav. Odigral 
je 150 gledaliških in več kot 30 filmskih vlog ter sodelo-
val pri 400 radijskih oddajah. Med njegove bolj poznane 
filme spadajo Kekčeve ukane, Ne joči, Peter, Samorastni-

ki, Cvetje v jeseni in Moj ata, socialistični kulak. Delal je v SNG drama v Ljubljani, 
redno gostoval v Mestnem gledališču ljubljanskem, občasno pa tudi v Sloven-
skem stalnem gledališču Trst, Prešernovem gledališču Kranj in drugje.
Bil je profesor za dramsko igro na ljubljanski AGRFT, predsednik ZDUS-a – Zveze 
združenj dramskih umetnikov Jugoslavije in pozneje Združenja dramskih ume-
tnikov Slovenije. Napisal je sedem avtobiografskih knjig.
Za svoje uspešno delo je prejel več nagrad. Med pomembnejše spadajo: srebrni 
znak svobode Republike Slovenije, ki ga je prejel za izjemne zasluge v slovenski 
kulturi in gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo, 
Prešernova nagrada, ki mu je bila podeljena kot mojstru slovenskega igralstva 
in slovenske umetniške besede, prav tako je prejel najprestižnejšo slovensko 
nagrado za igralske dosežke Borštnikov prstan, Župančičevo nagrado Mestne 
občine Ljubljana in Sterijevo nagrado v Novem Sadu.

Polde (Leopold) Bibič
 

Maja Smrekar

Foto:Tone	Stojko Foto: Stine Sophie
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Dr. Jernej Ule je diplomant Biotehniške fakultete UL, 
kjer je študiral molekularno biologijo. Doktoriral je 
na Rockefeller University v New Yorku, kjer se je nato 
tudi dve leti podoktorsko usposabljal. Julija 2006 je 
v Cambridgeu (UK) ustanovil samostojno raziskoval-
no skupino znotraj Laboratorija za molekularno bi-
ologijo. Aprila 2013 se je nato skupina skupaj z njim 
premaknila na Inštitut za nevrologijo na Univerzi v 
Londonu, UCL, kjer je Jernej profesor za molekular-
no nevrobiologijo. Avgusta 2016 se je s skupino pre-
selil na Inštitut Francisa Cricka v Londonu.

Raziskovalno se ukvarja s stiki med proteini in RNK ter predvsem z njihovo vlogo 
pri uravnavanju izražanja genov znotraj možganskih celic. Izsledkom njegovih 
raziskav lahko redno sledimo v znanstvenih revijah, kot je Nature.
V eni njegovih odmevnejših raziskav so raziskovali izražanje genov na 1.800 mož-
ganskih vzorcih, kjer so ugotovili, kako se različne vrste celic spreminjajo tekom 
staranja pri ljudeh. Poleg tega se ukvarja z boleznijo motoričnih nevronov (ALS), 
evolucijo in razvojem možganov.
Na rezultat uspešnega raziskovanja kaže tudi dejstvo, da je že dvakrat dobil 
finančno podporo Evropskega raziskovalnega sveta in angleškega sklada Well-
come Trust.
Poleg raziskovalnega dela je dr. Ule tudi član uredniškega odbora Biologije ge-
noma, Evropske organizacije za molekularno biologijo (EMBO), odbora EMBO 
za organizacijo evropskih konferenc in strokovne skupine za pregled štipendij.
Organiziral je tudi precej konferenc, med drugim delavnico EMBO na temo 
»RNP dynamics in development and disease«, ki bo septembra 2019 v Ljubljani.

Je generalna direktorica Gospodarske zbornice Slo-
venije in specialistka za ženski menedžment. V Slo-
veniji dela na področju gospodarstva, menedžmenta 
in poslovanja ter je alumna Ekonomske fakultete UL.
Sonja Šmuc se dejavno posveča razvoju menedžmenta 
in voditeljstva v Sloveniji in širše, vidiku konkurenčnosti 
gospodarstva, poslovni etiki, regionalnemu povezovanju 
in ženskemu menedžmentu. Je soavtorica knjige Izvozno 
tveganje pod nadzorom in avtorica več kot 700 člankov s 
poslovno vsebino. Sonja se je izobraževala na Ekonomski 
fakulteti UL ter se dodatno usposabljala na ameriški uni-

verzi Stanford (Stanford University of California), v Avstriji (Wirtschaftsuniversität 
Wien) in na IEDC – Poslovni šoli Bled.
Med svojo kariero je imela kar nekaj vodilnih vlog. Bila je izvršna urednica revije 
Manager, dvanajst let je kot izvršna direktorica vodila Združenje Manager, ok-
tobra je postala nova generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Je 
članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih teles (SAMIT100 poslov-
nih voditeljev JV Evrope, Akreditacijska komisija DUTB, Svet za enake možnosti 
RS, Mednarodni grafični likovni center) ter odborov za podeljevanje nagrad. 
Leta 2016 je bila soprejemnica bronastega priznanja za inovacijo v založništvu 
– podjetniki v podjetju, ki ga je podelila GZS Zbornica osrednjeslovenske regije 
(takrat GZS OE Ljubljana).

Jernej Ule
 

Sonja Šmuc
  

Foto: Greta Keenan Foto:	Žare	Modlic
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Rok Oman je slovenski arhitekt, ki je z arhitektko 
Špelo Videčnik še pred diplomo zmagal na nekaj več-
jih arhitekturnih natečajih, pozneje pa z njo ustano-
vil tudi podjetje Ofis arhitekti, ki uspešno posluje še 
danes. Diplomiral je leta 1997 na Fakulteti za arhi-
tekturo UL, tri leta pozneje pa tudi na Architectural 
Association v Londonu.
Projekti, ki nastajajo pod okriljem podjetja Ofis, so ekipi 
skozi leta prinesli že več kot 30 nagrad in priznanj doma 
in po svetu. Z njimi se redno udeležujejo različnih med-
narodnih razstav ter predavajo na domačih in tujih fakul-

tetah, akademijah in konferencah. Rok Oman pa svoje znanje in izkušnje poleg 
tega redno predaja tudi nadobudnim arhitektom n Harvard GSD v Bostonu.
Eden odmevnejših Ofisovih projektov zadnjih let je tako imenovana »La Casa 
del Desierto« oziroma v slovenščini »Hiša v puščavi«, ki je nastal v sodelovanju z 
ameriškim podjetjem Guardian Glass. Objekt je postavljen sredi puščave Gorafe 
v Španiji in je poleg svoje vizualne dovršenosti tudi izjemno energetsko učinko-
vit, s tem pa dokazuje, da je z uporabo pravih materialov − v tem primeru po-
sebne vrste stekla − hkrati mogoče doseči popolno udobje in tudi praktičnost 
objekta, kjer koli že ga zgradiš. Objekt je del Ofisove večletne študije bivanja v 
ekstremnih okoljih, v okviru katere so postavili tudi dva bivaka, in sicer na Skuti 
in Kaninu. Še dva projekta iz tujine, ki sta prav tako prejela nagrade, pa sta štu-
dentski dom v Parizu in nogometno igrišče v kraju Borisov v Belorusiji.
Med najbolj znane Ofisove projekte, nastale v Sloveniji, spadajo prenova in do-
zidava Mestnega muzeja v Ljubljani (2003), večstanovanjski objekt Tetris v Lju-
bljani (2007), poslovilni objekt Krašnja (2009) in Krisperjeva hiša − stanovanja 
na Mestnem trgu (2012). Pri Mestnem muzeju in Krisperjevi hiši gre za zanimiv 
kontrast med historično osnovano arhitekturo in sodobnimi detajli. Koncept 
stanovanj Tetris je omogočil izgradnjo arhitekturno dovršenih stanovanj, cenov-
no dostopnih tudi mladim družinam, poslovilni objekt pa je umestitev povsem 
sodobne mrliške vežice v okrilje narave in tako pri svoji obliki upošteva tudi 
elemente okolice.

Rok Oman
 

Janja Božič Marolt
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Ukvarja se z raziskovanjem trga in javnega mnenja, 
upravljanjem blagovnih znamk, mediji in marketin-
gom. Diplomo univerzitetne sociologinje je prido-
bila na Fakulteti za družbene vede UL. Živi in dela 
v Sloveniji.
Janja Božič Marolt je ustanoviteljica Inštituta za raziskova-
nje trga in medijev Mediana. Podjetje Mediana je uspešno 
mednarodno podjetje, usmerjeno v izvajanje različnih tr-
žnih raziskav. Preden je soustanovila svoje podjetje, je bila 
direktorica medijskega oddelka Studia marketing Delo. 
Zdaj je predsednica uprav družb Mediana Slovenija, Hr-

vaška, Srbija in Makedonija ter predstavnica organizacij ESOMAR, EMRO in Win 
GIA v Sloveniji. Vodi licenčno partnerstvo z globalno družbo Kantar za TGI in 
Xpert za sedem držav. Je redna predavateljica ustanove B2 ter gostuje na Eko-
nomski fakulteti, Fakulteti za družbene vede in fakulteti Doba. Svetuje pri komu-
nikacijskih strategijah medijev in blagovnih znamk. Predava in vodi okrogle mize 
na marketinških in poslovnih konferencah v Sloveniji in tujini. Že leta 2001 je 
zaradi svoje uspešnosti na področju oglaševanja in tržnega raziskovanja prejela 
naziv oglaševalska osebnost. Uspehe vedno pripisuje tudi sodelavcem in širše-
mu timu, z njimi pa je dosegla visoko prepoznavnost zaradi natančnih volilnih 
napovedi. Janja Božič Marolt svoje znanje o potrošnikih, volilnem telesu, trgih 
in medijih utemelji na zaupanja vrednih podatkih.
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Rojen je bil leta 1987, po duši je športnik in pustolo-
vec, hkrati pa tudi zavzet podjetnik in inovator. Svoj 
smisel vedno znova išče v novih izzivih, izumljanju 
novosti ter vseživljenjskem učenju in v poučevanju 
drugih.
Preden je leta 2016 diplomiral na Fakulteti za elektroteh-
niko UL, je imel za seboj že celo vrsto športnih ekspedicij 
in različnih podjetniških izkušenj.
Najbolj odmevni ekspediciji sta veslanje čez Atlantik in 
čez vzhodno Sredozemlje – tega je preveslal prvi na svetu. 
Na prvi so ga spremljali še trije morski navdušenci, s ka-

terimi se je pod Tuševim sponzorstvom leta 2012 podal na 45-dnevno pot od 
Kanarskih otokov in vse do Barbadosa. Dobršen delež denarnih sredstev za od-
pravo si je pridobil z oblikovanjem devetih nišnih spletnih strani za italijanski 
trg, prek katerih je uspel zbrati kar 25 tisoč evrov. Na drugi ekspediciji se mu je 
pridružil Avstralec Huw Kingston, s katerim sta se skupaj spopadala s kar precej 
neprijetnim vremenom, zaradi česar Marin Medak ta podvig ocenjuje kot naj-
zahtevnejšega do zdaj.
O svojih pustolovščinah Marin pridno piše tudi blog, ki ga nato objavlja na 
svoji spletni strani, kjer lahko najdemo tudi podatke o vseh njegovih poslovnih 
uspehih.
Zlasti zanimiv je njegov poslovni projekt, ki ga je začel leta 2013, v njem pa je 
svojo strast do vodnih športov prvič združil tudi s poslovnim svetom. Ustanovil 
je znamko obeskov za ključe v obliki različnih čolničkov, Hobkey, in s tem do-
živel velik uspeh. Obeski danes razveseljujejo športne navdušence že po 34 dr-
žavah po svetu.
Marin Medak je do današnjega dne ustanovil tudi že dva start-upa. Prvi, usta-
novljen leta 2014, je nosil ime Oivo. Zajemal je izdelavo manjšega, ličnega in 
praktičnega polnilnika za iPhone, ki je bil videti kot navaden obesek za ključe. 
Projekt je bil objavljen na Kickstarterju, vendar zaradi nekaj usodnih napak, 
storjenih v fazi vstopa na trg, projekt žal ni bil uspešen. Z enako ekipo pa je 
ponovno poskusil v začetku leta 2019, ko je ustanovil spletno trgovino Della 
Spina, ki omogoča nakup očal z dioptrijo po približno polovico nižji ceni kot v 
običajnih optikah. S tem projektom jim je uspelo, saj imajo lasten laboratorij, 
sami izdelujejo okvirje in delajo brez posrednikov. Poleg nižje cene je njihova 
posebnost tudi možnost enotedenskega preizkusa treh modelov očal, s čimer 
se stranka ne zaveže k njihovem nakupu. Projekt je za zdaj nadvse uspešen, saj 
so julija 2019 odprli že prvo fizično prodajalno, leta 2020 pa načrtujejo tudi ši-
ritev na italijanski trg.

Na Filozofski fakulteti UL je diplomirala iz psiholo-
gije, pozneje tudi magistrirala s področja razvojne 
psihologije, poslovna pot pa jo je še pred diplomo 
ponesla v medijske vode – dela na RTV Slovenija in 
prevzema naziv medijske psihologinje.
Martina je urednica Otroškega in mladinskega programa 
na Televiziji Slovenija, kjer je bila vrsto let avtorica, sce-
naristka in urednica oddaj za otroke. Njen zadnji avtorski 
projekt je otroška oddaja Firbcologi. Za program izbira 
tuje risanke in igrane serije za otroke in mlade ter skrbi za 
njihovo obdelavo v slovenščino. Je mentorica študentom 

psihologije pri opravljanju obvezne študijske prakse.
Martino strokovno zanima vpliv otroških televizijskih oddaj, filma, animiranega 
filma in spleta na razvoj otrok. Na to temo piše članke, predava, sodeluje v raz-
iskovalnih projektih doma in v tujini, je članica domačih in mednarodnih žirij 
ter vabljena gostja konferenc in festivalov.
Vrsto let sodeluje z Vzgojno-izobraževalnim programom animiranega filma Slon 
v okviru Animateke in je selektorica filmov za otroke za Animafest, hrvaški festi-
val animiranega filma. Redno sodeluje z revijama Ciciban in Cicido, prav tako z 
Logoutom, Centrom pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta.
Veliko časa posveča tudi projektom kulturno-umetnostne vzgoje, pri tem sode-
luje z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za šolstvo. Je članica strokovne 
komisije platforme Zlata paličica, referenčne baze kakovostnih gledaliških pred-
stav za otroke in mladino.
Martina poudarja pomen odraslih pri učenju in spremljanju otrok pri uporabi 
medijev in digitalnih naprav ter premišljene izbire kakovostnih vsebin za otro-
ke, ki so v skladu z otrokovim razvojem. Verjame v moč raznolikih kulturno-
-umetniških izkušenj, ki imajo za otroke pomembno doživljajsko, estetsko in 
socialno vrednost.

Marin Medak
 

Martina Peštaj
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Je farmacevt, specialist laboratorijske medicine, pro-
fesor na Fakulteti za farmacijo UL, raziskovalec na 
področju avtoimunosti in presojevalec za medicinske 
laboratorije. Doktoriral je iz klinične imunologije na 
Medicinski fakulteti UL.
Izkušnje je pridobival v različnih okoljih doma in v tujini, 
in sicer na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu, kot 
farmacevt receptar v Zadru, kot industrijski tehnolog v 
Ljubljani in Stansu (Avstrija), s štipendijo EULAR scholar-
ship award na Univerzi v Nijmegnu (Nizozemska), v Eu-
roimmun v Lubecku (Nemčija) in na University of Texas 

Medical Branch Galveston (ZDA). Kot gostujoči raziskovalec ali profesor je de-
loval na Farmacevtsko-biokemijski fakulteti v Zagrebu (Hrvaška), s štipendijo 
Slovenske znanstvene fundacije na King’s College University of London (UK), 
na Medicinski fakulteti Sveučilišta Rijeka (Hrvaška), v Zabludowicz Center for 
autoimmune diseases Chaim Sheba medical center, Tel Aviv University, Tel-Ha-
shomer (Izrael) in na Severnokavkaški federalni univerzi v Stavropolu (Rusija).
Po doktoratu je ostal v laboratoriju Revmatološke klinike UKC, kjer je še vedno 
dopolnilno zaposlen. V tem času je deset let predsedoval Zbornici laboratorijske 
medicine Slovenije. Nato je deset let kot prodekan in dekan deloval na Fakulteti 
za farmacijo, vodil je tudi delovno skupino za področje zdravstva pri Rektorski 
konferenci RS. Do danes je objavil že prek 150 znanstvenih in strokovnih član-
kov, več kot 15 poglavij v knjigah, ob tem pa je tudi soavtor patenta. Osrednja 
tema njegovega raziskovanja je študij mehanizmov nastanka avtoimunskih mo-
tenj, s poudarkom na antigenski prepoznavi in medmolekulskih interakcijah v 
imunskem sistemu.
Danes je predsednik Upravnega odbora UL, član Razširjenega kolegija za labo-
ratorijsko diagnostiko in več delovnih skupin pri MZ, profesor na Fakulteti za 
farmacijo ter aktiven član v več združenjih in društvih. Skozi svoja leta delova-
nja je prejel že štiri posebna priznanja, in sicer priznanje OF za delo z mladimi 
(1984), priznanje Slovenskega združenja za klinično kemijo (2011), priznanje 
Lekarne Ljubljana (2017) in priznanje Fakultete za farmacijo (2017).

Borut Božič
 

Janja Avbelj
  

Foto:	Željko	Stevanović
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Alumna UL je inženirka pri Evropski organizaciji 
za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT). 
Ukvarja se z vesoljskimi tehnologijami in daljinskim 
zaznavanjem v Nemčiji.
Dr. Janja Avbelj je diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo 
in geodezijo UL in se nato v Nemčijo podala na doktorski 
študij na Tehniško univerzo v Münchnu. Že med študijem 
je opravljala raziskave na Nemški vesoljski agenciji (DLR), 
tam se je pozneje zaposlila kot raziskovalka.
Na Nemški vesoljski agenciji je delala šest let. Med drugim 
se je ukvarjala z razvojem metod za obdelavo posnetkov 

hiperspektralne kamere, ki bo nameščena na mednarodno vesoljsko postajo, 
ter razvijala in upravljala sistem kamer na helikopterju in letalu za zajemanje 
podatkov pri dogodkih velikega obsega in katastrofah. Bila je tudi gostujoča 
predavateljica na Tehniški univerzi v Münchnu ter mentorica seminarskih in 
magistrskih nalog.
Nato se je podala novim izzivom naproti in sprejela delo pri Evropski organi-
zaciji za uporabo meteoroloških satelitov. Ukvarja se z navigacijo in registracijo 
satelitskih posnetkov za sedanje in prihodnje evropske meteorološke satelite. 
Njena naloga je razvoj metod za poravnavo vseh slikovnih točk na satelitskih 
posnetkih s koordinatno mrežo in zagotavljanje geometrijske natančnosti po-
snetkov. To omogoča merjenje razdalj ter prekrivanje in primerjavo posnetkov, 
zajetih ob različnem času in z različnimi instrumenti.

Foto: Fotostudio
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Znanstvenik in alumen Fakultete za strojništvo UL 
dela na področju kavitacije in dinamike tekočin. Je 
redni profesor na Univerzi v Ljubljani in prvi sloven-
ski znanstvenik, ki je pridobil sredstva Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne 
raziskovalne poti.
Prof. dr. Matevž Dular je prejemnik sredstev z razpisa za 
projekte Evropskega raziskovalnega sveta, ki so namenje-
ni raziskovalcem po prejemu doktorskega naziva za utr-
jevanje samostojne raziskovalne poti (ERC Consolidator 
Grant). Sredstva je pridobil za projekt CABUM, ki obrav-

nava kavitacijo – pojav, pri katerem se v kapljevini ob nenadnem znižanju tlaka 
pojavijo mehurčki, ki v območju z višjim tlakom silovito kolapsirajo. Predvide-
vajo, da bodo rezultati raziskave omogočili boljše poznavanje pojava kavitaci-
je, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabljali za okolju prijazno čiščenje pitne in 
odpadne vode.
Prof. dr. Matevž Dular je diplomiral in doktoriral na Fakulteti za strojništvo UL, 
kjer dela v Laboratoriju za vodne in turbinske stroje. Leta 2017 je pridobil naziv 
rednega profesorja in tako postal najmlajši redni profesor na Univerzi v Ljubljani.
Med svojo kariero je izkušnje pridobival tudi v tujini na več ustanovah – TU-Dar-
mstadt, Arts et Metiers ParisTech, FH Heidelberg in University of Colorado. Vodil 
je več projektov za Evropsko vesoljsko agencijo (ESA).
Za svoje uspehe je bil tudi večkrat nagrajen. Leta 2017 je dobil nagrado za na-
jodmevnejši dosežek preteklega leta odlični v znanosti – nagrado za enega od 
desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov ljubljanske univerze, leta 2014 
je prejel rektorjevo nagrado za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani in leta 2002 
Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani.

Tea Lenarčič je uspešna raziskovalka na Kemijskem 
inštitutu, odbojkarica in pianistka.
Je diplomantka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo in doktorandka Medicinske fakultete UL. Ukvarja se 
z molekularno evolucijo proteinske domene za vezavo 
na površino celic.
Leta 2018 je za svoje uspešno raziskovalno delo pri-
dobila elitno štipendijo UNESCO-Loreal programa  
Za ženske v znanosti in Prešernovo nagrado za uspešno 
opravljeno diplomsko nalogo.
Že od leta 2013 deluje znotraj Kemijskega inštituta na 

Odseku za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. Tu preučuje toksične 
proteine NLP, ki jih ob napadu na dvokaličnice uporabljajo škodljivci. To vodi 
do gmotne škode. Izsledki raziskave kažejo racionaliziranje fitofarmacevtskih 
sredstev, ki tarčno delujejo na nezaželene kvarljivce. Predvidevajo, da bi s tovr-
stnimi pripravki agronomski industriji prihranili veliko denarja, saj bi preprečili 
poškodbe pridelkov zaradi okužb s fitopatogenimi mikroorganizmi.
Tea je svoje rezultate objavila v reviji Science, ki je ena svetovno najuglednejših 
revij z izredno visokim faktorjem vpliva. Tea Lenarčič ima poleg raziskovalne tudi 
umetniško in adrenalinsko plat. Obožuje igranje klavirja in različne športe, kot 
so odbojka, gorsko kolesarjenje, smučanje in deskanje na vodi.
Že od otroštva je bila uspešna na mnogih področjih, na katerih se je preizkusila. 
Tako je kot gimnazijka zasedla drugo mesto na državnem pianističnem tekmova-
nju, hkrati pa kot članica ekipe Vital Volley intenzivno trenirala in že v drugem 
letniku postala članica slovenske odbojkarske reprezentance. Kljub intenzivnim 
treningom je med študijem ostala članica ekipe Calcit Volleyballa in do leta 2013 
tudi članica reprezentančne ekipe. V študijskih letih je s klubom osvojila zlato za 
pokal Slovenije in v državni odbojkarski ligi. Trikrat je z ekipo prejela srebrno 
medaljo v državni odbojkarski ligi in štirikrat v pokalu Slovenije, prav tako pa 
osvojila bron v srednjeevropskem pokalu VZA.
Tea je aktivno vključena tudi v dve društvi, Slovensko biokemijsko društvo (SBD) 
in Društvo biofizikov Slovenije (DBS), in verjetno ne bomo zgrešili, če bomo 
dejali, da lahko zanjo pričakujemo bleščečo prihodnost.

Matevž Dular
 

Tea Lenarčič
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Alumna Fakultete za pomorstvo in promet UL je bila 
prva Slovenka, ki poveljevala čezoceanski tovorni 
ladji, danes pa je zaposlena v globalnem podjetju 
pomorskega prometa SolstadFarstad ASA.
Blanka Margarit je leta 2005 kot prva Slovenka poveljevala 
čezoceanski tovorni ladji. Je tudi edina, ki ji je kot ženski 
uspelo doseči strokovni naziv kapitan dolge plovbe, kar 
je najvišji naziv v trgovski mornarici. Poveljevala je motor-
ni ladji Koper v lasti Splošne plovbe Piran z nosilnostjo 
22.150 ton, dolžino 157 metrov in širino 25 metrov. De-
lala je tudi v tehnični operativi na kopnem.
Kariero je nato nadaljevala v tujini z nazivom prve častni-
ce v podjetju NOR Offshore, ki se je preimenovalo v Sol-
stadFarstad ASA. Tu dela že od leta 2012. Vstopila je kot 
prva častnica, aprila 2018 pa je postala poveljnica na ladji 
Nor Valiant. SolstadFarstad ASA je eno največjih globalnih 
podjetij v naftni industriji.

Andrej Košmrlj je docent na Fakulteti za strojništvo 
in vesoljsko tehniko Univerze Princeton ter član Prin-
cetonovega inštituta za znanost in tehnologijo mate-
rialov. Živi in dela v mestu Princeton, ZDA.
Dr. Košmrlj se je izobraževal na Fakulteti za matematiko 
in fiziko UL in diplomiral iz fizike na smeri matematič-
na fizika s povprečno oceno deset. Med študijem se je 
udeleževal tekmovanj iz programiranja. Njegova ekipa je 
petkrat zmagala na slovenskem univerzitetnem prvenstvu 
in zastopala UL na srednjeevropskih tekmovanjih. Izobra-
ževanje je nadaljeval z doktorskim študijem fizike na MIT 

(Tehnološki inštitut Massachusettsa) v ZDA ter se dodatno še postdoktorsko iz-
popolnjeval na Harvardu.
Po opravljenem izobraževanju je sprejel ponudbo za delo na Univerzi Princeton, 
kjer poučuje na Fakulteti za strojništvo in letalsko tehniko. Njegovi raziskovalni 
interesi segajo na področje mehanike, biofizike in mehke snovi. Je član mnogih 
društev, med drugim Ameriškega fizikalnega društva (APS), Društva za raziskave 
materialov (MRS), Društva inženirskih znanosti (SES) in Društva za industrijsko 
in uporabno matematiko (SIAM).
Prejel je več nagrad. Za uspešno delo je prejel nagrado NSF CAREER, ki je najpre-
stižnejša nagrada ameriške znanstvene fundacije NSF za docente, ki uspešno po-
vezujejo odlične raziskave z izobraževalnim programom. Večkrat je bil nagrajen 
tudi za izjemno poučevanje na Univerzi Princeton.

Andrej Košmrlj
 

Blanka Margarit
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Je ena od perspektivnejših mladih znanstvenic, ki 
dela na področju strojnega učenja, umetne inteligen-
ce in bioinformatike. Je nekdanja študentka Fakulte-
te za računalništvo in informatiko UL. Trenutno živi 
in dela v ZDA.
Dr. Marinka Žitnik je podoktorska študentka na stan-
fordski univerzi v Kaliforniji, ZDA. Njeno glavno razisko-
valno področje je statistična analiza obsežnih in heteroge-
nih podatkov. Razvila je nove pristope strojnega učenja, 
statistične in omrežne metode, ki omogočajo razumeva-
nje strukture in delovanja velikih kompleksnih sistemov, 

še posebno takih, povezanih z biomedicino. Napovedi njenih algoritmov so ne-
posredno prispevale k načrtovanju eksperimentov v bioloških laboratorijih in 
novim odkritjem v biologiji.
Kariero je začela zelo mlada in že kot študentka dosegala izjemne rezultate. Ima 
dvojno diplomo iz računalništva in matematike. Bila je najboljša študentka Fa-
kultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za matematiko in fiziko UL 
s povprečno oceno čiste desetke, prejela je študentsko Prešernovo nagrado za 
diplomsko delo, predčasno končala doktorat in se uvrstila med finaliste za Go-
oglovo štipendijo. Med študijem je gostovala na Univerzi v Torontu, Imperial 
College v Londonu, Baylor College of Medicine v Houstonu in na stanfordski 
univerzi. Med drugim je izdala že 46 znanstvenih člankov.

Tine Urnaut je uspešen odbojkar, kapetan odbojka-
rske reprezentance Slovenije, član italijanske ekipe 
Azimut Modena Volley in diplomant Fakultete za 
šport UL.
Odbojka je bila velik del njegovega odraščanja, saj so bili 
odbojkarji že njegova starša in tudi brata. Že zelo mlad je 
pokazal velik talent.
V odbojki na mivki je leta 2005 v paru z Nejcem Zemlja-
kom postal mladinski svetovni prvak in na evropskem 
mladinskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo. Bil je 
tudi kapetan slovenske mladinske odbojkarske reprezen-

tance, ko je ta prvič v zgodovini Slovenije nastopila na svetovnem prvenstvu do 
21 let. Že pri 16 letih je postal član slovenske odbojkarske reprezentance.
Tine je svojo kariero začel v odbojkarskem klubu Fužinar z Raven na Koroškem, 
leta 2006 prestopil v Autocommerce s sedežem na Bledu (ACH Volley).
Leta 2008 je odšel v tujino, kjer je igral za različne klube v Italiji, Grčiji, Turčiji 
in na Poljskem. Trenutno je član ekipe Azimut Modena Volley iz Italije. V karieri 
je osvojil ogromno zavidljivih dosežkov. Na klubski ravni je v sezoni 2006/2007 z 
ACH Volley prejel zlato medaljo v evropskem pokalnem tekmovanju Top Teams, 
v sezonah 2010/2011 in 2016/17 pa je v istem tekmovanju, preimenovanem v 
pokal CEV, osvojil srebrno medaljo (s poljskim klubom ZAKSA Kędzierzyn-Koęle 
in z italijanskim klubom Trentino Diatec).
V sezoni 2015/2016 je s Trentinom osvojil drugo mesto v evropski ligi prvakov 
in bron na svetovnem klubskem prvenstvu FIVB 2016. V štirinajstih letih v slo-
venskem dresu je odigral v več kot 160 uradnih tekem ter sodeloval na šestih 
evropskih prvenstvih in na svetovnem prvenstvu. Leta 2009 je postal kapetan 
slovenske moške odbojkarske reprezentance. V sklopu nacionalne ekipe je tako 
prejel kar tri medalje, zlato in bronasto medaljo v evropski odbojkarski ligi 2015 
in 2011 ter srebrno medaljo na evropskem prvenstvu CEV 2015. Bil je izbran 
v idealno šesterko evropskega prvenstva 2015 in evropske lige prvakov 2016.

Tine Urnaut
 

Marinka Žitnik
 

Foto: arhiv FRIFoto:	Vid	Ponikvar

Zanimive karierne poti alumnov Univerze v Ljubljani
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Dražen Vranješ Kosi
 

Ana Pleško
 

Zanimive karierne poti alumnov Univerze v Ljubljani

Diplomant Fakultete za upravo UL je direktor mar-
ketinga v družbi BMW Group Slovenija. Ima bogate 
mednarodne izkušnje v marketingu in prodaji na po-
dročju turizma, medijev in avtomobilizma.
Dražen Vranješ Kosi je diplomiral iz menedžmenta na 
Fakulteti za upravo UL. Nato se je odločil poglobiti svoje 
znanje in odšel na magistrski študij v Zagreb na Cotrugli 
Business School, kjer se je izobraževal v poslovni admi-
nistraciji.
Med svojo kariero je pridobil ogromno izkušenj doma in 
v tujini. Med drugim je bil regionalni menedžer v druž-

bi Terme Krka, kjer je bil odgovoren za kar šest trgov, direktor prodaje spletne 
trgovine Bolha ter direktor trženja in prodaje na slovaškem Radiu Antena. Dra-
ženov uspeh pripisujejo njegovemu čutu za skupinsko delo, poznavanju dela z 
ljudmi in predanosti doseganju ciljev.
Dražen Vranješ Kosi od marca 2017 zaseda mesto direktorja marketinga v družbi 
BMW Slovenija. Njegove naloge obsegajo vzpostavitev in izvedbo tržne strategije 
družbe BMW Group, upravljanje blagovnih znamk BMW in MINI na slovenskem 
trgu ter tržno komunikacijo na spletu.

Je soustanoviteljica in direktorica socialnega podje-
tja Simbioza Genesis, katerega namen je medgene-
racijsko povezovanje in širjenje računalniške pisme-
nosti.
Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo UL iz smeri 
socialno delo z mladimi. Poleg študija na Fakulteti za so-
cialno delo je vzporedno študirala in zaključila tudi študij 
na Fakulteti za računalništvo in informatiko.
Med šolanjem je pridobila številne izkušnje s področja 
vodenja in organiziranja. Bila je predsednica največje štu-
dentske organizacije v Sloveniji, ŠOU v Ljubljani, bila za-

poslena na Zvezi prijateljev in mladine Moste-Polje in trenerka Mladinskega or-
kestra Centralne Evropske iniciative. Ima devet let izkušenj z delom na področju 
mladih, zadnja štiri leta pa intenzivno sodeluje tudi s starejšimi.
Z letom 2014 je soustanovila podjetje Simbioza Genesis, katerega namen je 
vključevanje starejših v digitalno družbo in spodbujanje medgeneracijskega po-
vezovanja. Vse se je začelo z uspešnim vseslovenskim projektom Simbioza e-pi-
smena Slovenija, v katerem so nudili računalniško in internetno opismenjevanje 
starejšim generacijam. Projekt je bil uspešen in je prerasel v socialno podjetje. 
Danes je to podjetje poznano po številnih akcijah in trajnostnih projektih, kot 
so Simbioza giba, Pametni s pametnim, e-Simbioza, Medgeneracijski center v 
Ljubljani in drugi.
Za svoja prizadevanja je prejela številne nagrade, tako slovenske kot evropske.
Anja Pleško je bila zaradi uspešnega dela v letih 2012 in 2013 prepoznana in iz-
brana med 50 najuspešnejših Slovenk. Kot mentorica sodeluje tudi v vsesloven-
ski akciji »Slovenija – mentorska država«, kjer svoje znanje in izkušnje prenaša 
na znanja željne učence.

Foto: osebni arhivFoto:	Žiga	Intihar
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Igor Gregorič
 

Petra Windschnurer
 

Zanimive karierne poti alumnov Univerze v Ljubljani

Študij je zaključil na Medicinski fakulteti UL in je 
uspešen kardiovaskularni in torakalni kirurg. Že več 
kot 30 let dela in živi v ZDA, a ohranja stike z ma-
tično državo.
Prof. dr. Igor Gregorčič je na Teksaški univerzi v Houstonu 
opravljal specializacijo iz kardiovaskularne in torakalne 
kirurgije. Univerza v Houstonu je ena vodilnih ustanov 
za kardiovaskularno kirurgijo, presaditev srca in mehan-
sko cirkulatorno podporo. Po specializaciji je dobil va-
bilo, da se zaposli kot enakovredni član v ekipi pionirja 
srčne kirurgije prof. dr. Dentona Cooleya. Danes je redni 

profesor na univerzi v Houstonu, direktor celotnega programa novega centra 
za srčno popuščanje in predstojnik kirurškega oddelka na univerzitetni kliniki 
Memorial Hermann Hospital v Houstonu. Je ustanovitelj zasebnega medicin-
skega centra Medartis v Novi Gorici in gostujoči profesor beograjske Vojaške 
medicinske akademije.
Kljub oddaljenosti dr. Gregorič ohranja stike s Slovenijo. Prihodnjim slovenskim 
zdravnikom omogoča izpopolnjevanje v ZDA. Je tudi organizator in soorgani-
zator velikih strokovnih srečanj s področja žilne in srčne kirurgije v Sloveniji 
in drugje po svetu. V Slovenijo se redno vrača in tu z družino tudi preživi večji 
del leta.

Petra je diplomirala na Oddelku za oblikovanje 
tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti 
UL. Je urednica, stilistka in piska, ukvarja se z lepoto, 
modo in življenjskimi tematikami.
Po zaključku študija na NTF UL je Petra Windschnurer 
začela kariero kot modna novinarka. Že leta 2000 je ure-
jala modne, lepotne in dekor strani za različne tednike 
in mesečnike, kot so Lisa, Lisa moje stanovanje in Pepita.
Kmalu je postala modna in lepotna urednica revije Elle, 
pri kateri ustvarja že 13 let. Poleg vodenja te revije se 
ukvarja tudi z oblikovanjem idejne zasnove in izvedbe 

po meri oblikovanih revij za življenjski slog, tiskanih prilog in prodajnih kata-
logov ter vsebinskega oblikovanja promocijskih sporočil. Je gostujoča avtorica 
na portalih glitter.si in butfirstshoes.com ter občasna predavateljica na Fakul-
teti za dizajn in na Fakulteti za družbene vede UL. Leta 2015 osnovala tudi svoj 
blog Petra Windschnurer, kjer deli svoje poglede na modo, lepoto in življenje.
Širši javnosti je Petra dobro znana kot stilistka in modna strokovnjakinja, v me-
dijih pa se pogosto pojavlja kot ustvarjalka javnega mnenja.

Foto:	Mimi	AntolovićFoto: osebni arhiv
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Marko Bošnjak
 

Severa Gjurin
 

Zanimive karierne poti alumnov Univerze v Ljubljani

Alumen Pravne fakultete UL je slovenski sodnik na 
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbou-
rgu. Ukvarja se s kazenskim, ustavnim in mednaro-
dnim pravom.
Njegove pretekle izkušnje obsegajo delo na Inštitutu za 
kriminologijo, kjer je bil svetovalec ustavnega sodišča pri 
najzahtevnejših kazenskih zadevah, je izredni profesor ka-
zenskega prava na novogoriški Evropski pravni fakulteti in 
od leta 2008 odvetnik pri odvetniški družbi Čeferin. Med 
svojo uspešno kariero je dr. Bošnjaku uspelo napisati več 
monografij in člankov, objavljenih doma in tudi v tujini. 

Bil je vodja več mednarodnih in slovenskih raziskav ter predavatelj na različnih 
fakultetah in strokovnih srečanjih.
Dr. Marko Bošnjak je na Pravni fakulteti UL diplomiral z nalogo Kriminološki 
vidiki zastojev v kazenskem postopku. Napisal jo je izjemno hitro, že v četrtem 
letniku, saj se mu je že pred zaključkom študija ponudila priložnost za delo pri 
prof. dr. Alenki Šelih. Tri leta po diplomi je magistriral in se podal na doktorski 
študij, ki ga je uspešno zaključil leta 2002. Doktorsko delo Razvoj sodobne bio-
medicine in kazensko pravo je zaradi vsesplošne teme pisal kar med študijskim 
bivanjem na Univerzi v Poitiersu v Franciji.

Alumna Pedagoške fakultete UL je slovenska glasbe-
nica in nominiranka za nagrado Slovenka leta 2010. 
Severa Gjurin je vsestranska umetnica in pevka, ki se 
ukvarja z glasbo in tudi z likovno umetnostjo.
Diplomirana likovna pedagoginja ustvarja mešanico 
džeza, popa in roka s poudarkom na akustiki in umir-
jenosti. Svojo pot je začela kot pevka glasbene zasedbe 
Olivija, avtor pesmi je njen brat Gal Gjurin, skupaj pa 
ustvarjata in nastopata že od najstniških let. Postopno 
je prešla v samostojno glasbeno kariero in soavtorstvo. 
Njena aktualna zasedba je kvartet, sestavljajo jo kontra-

basist in basist Žiga Golob, kitarista Dejan Lapanja in Uroš Rakovec ter bobnar 
in tolkalist Blaž Celarec.
Sodelovala je z mnogimi poznanimi glasbeniki, kot so Vlado Kreslin s pesmijo 
Abel in Kajn, z Borutom Činčem je snemala Časovne skice, z Galom Gjurinom 
je sodelovala v simfoničnih projektih idr. Njen vokal zasledimo v filmu Hit po-
letja, zanj je prispevala naslovno pesem, ter v filmu Iron Skys pesmijo Take Me 
to Heaven (predelava Srne). S svojimi nastopi da vedeti, da je tudi v Sloveniji še 
kako mogoče ustvarjati pop glasbo na najvišji ravni. Njeni zdaj redni koncerti v 
SiTi teatru in ljubljanski SNG Drama pa so že nekaj let popolnoma razprodani.
Poleg glasbene kariere se posveča tudi likovnemu izražanju in pedagogiki, za kar 
se je izšolala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Svoje znanje rada deli na delav-
nicah za otroke in mladino, njihovo ustvarjalnost spodbuja z manj običajnimi 
‘funky’ likovnimi nalogami. Vonje ali okuse pretvori v slike, predstavlja in nevede 
sklepa analogije med simbolnimi vrednostmi in materiali, teksturami ter oblika-
mi občutenega. Vodila je v galerijah, učila na zunajšolskih programih, pripravah 
za vpis na oblikovno šolo, še vedno pa izvaja delavnice, predvsem senzorne.

Foto: Jana ŠnuderlFoto:	Milenko	Roš
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Alumna Zdravstvene fakultete UL je ikona slovenske-
ga in jugoslovanskega alpskega smučanja. Svetovna 
prvakinja in olimpijska podprvakinja je danes zapo-
slena na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.
Mateja Svet je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
tekmovala v alpskem smučanju. Na olimpijskih igrah 
leta 1988 je osvojila srebrno kolajno v slalomu, s svetov-
nih prvenstev ima pet kolajn, v svetovnem pokalu je zma-
gala sedemkrat, v veleslalomu pa je osvojila mali kristalni 
globus. Svojo tekmovalno kariero je zaključila zelo mlada.
Na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani je zaposle-
na kot diplomirana delovna terapevtka. Specializirala se je 
za področje psihodrame, ki je akcijska metoda skupinske 
psihoterapije. Deluje v različnih psihoterapevtskih enotah 
in pomaga ljudem z duševnimi motnjami.

Kot raziskovalec je zaposlen na Teološki fakulteti UL 
in dela na področju hebrejskih besedil in glagolov. S 
skupno diplomsko nalogo je diplomiral na Teološki 
fakulteti UL in Filozofski fakulteti UM, leta 2015 pa 
na Teološki fakulteti tudi doktoriral.
Doc. dr. Samo Skralovnik je zaposlen na Katedri za Sveto 
pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL. Doktoriral 
je s semantično študijo dveh hebrejskih glagolov, v svo-
jem raziskovanju se osredotoča na semantično analizo 
hebrejskih korenov דמח in הוא – prvi označuje dinamiko 
pohlepa, želje po večanju imetja, drugi vitalne človeške 

potrebe ter želje, povezane z obstojem in ohranitvijo. Trenutno deluje v ARRS 
raziskovalni skupini Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, kjer na-
daljuje svoje raziskovanje hebrejskih (starozaveznih in apokrifnih) besedil ter 
izsledke objavlja v vrhunskih znanstvenih revijah doma in v tujini. Njegove iz-
sledke bo v knjižni obliki objavila nizozemska založnika hiša Brill – založba z več 
kot tristoletnim ugledom in tradicijo znanstvenega preučevanja Svetega pisma. 
V sodelovanju s Sinagogo Maribor (in drugimi institucijami) pripravlja biblič-
no-arheološko razstavo.
Deluje kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika revije Edinost in dialog, 
ki je recenzirana znanstvena revija Teološke fakultete UL. Je pomočnik glavne-
ga in odgovornega urednika ter področni urednik v uredniškem odboru revije 
Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo.

Samo Skralovnik
 

Mateja Svet
 

Foto:	Barbara	Skralovnik Foto: osebni arhiv
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Gregor Majdič
 

Zanimive karierne poti alumnov Univerze v Ljubljani

Je raziskovalec, profesor, pisatelj, soustanovitelj in 
strokovni direktor podjetja Animacel. Poleg tega je 
prodekan Veterinarske fakultete UL, predstojnik In-
štituta za predklinične vede Veterinarske fakultete 
UL in predsednik Komisije za raziskovalno in razvoj-
no delo UL.
Prof. dr. Gregor Majdič je diplomiral in magistriral na Ve-
terinarski fakulteti UL, nato pa študij nadaljeval na Medi-
cinski fakulteti Univerze v Edinburgu na Škotskem, kjer 
je doktoriral s področja reprodukcijske endokrinologije.
Po doktoratu se je še tri leta podoktorsko usposabljal na 

eni najboljših medicinskih fakultet na svetu, na Jugozahodni medicinski šoli 
Univerze v Teksasu, ZDA, in en mesec gostoval na Univerzi Keio v Tokiu na Ja-
ponskem.
Predava na Veterinarski fakulteti in Biotehniški fakulteti UL ter je tudi redni pro-
fesor fiziologije na Medicinski fakulteti v Mariboru in stalni gostujoči profesor 
na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu.
Zaposlen je na Inštitutu za predklinične vede Veterinarske fakultete, kjer razi-
skuje na področjih nevroendokrinologije, hormonskih motilcev in zdravljenja 
z matičnimi celicami. Preučuje razlike med ženskimi in moškimi možgani, vpliv 
različnih dejavnikov na razvoj možganov, kot so geni, hormoni, stres, preučuje 
pa tudi, kako hormonski motilci vplivajo na razvoj in delovanje spolnih organov.
V svoji karieri je objavil 112 člankov, ki so bili citirani več kot 2.000-krat.
Ustanovil je podjetje Animacel, eno prvih podjetij na svetu, ki ponuja zdravlje-
nje domačih živali z matičnimi celicami. Svojo dobro delovno prakso je razširil 
tudi v tujino in zdaj sodeluje z več kot 60 klinikami za živali po svetu. Za svoje 
uspešno delo je prejel številne nagrade.
Nagrajen je bil na konferenci prenosa tehnologij na Institutu Jožefa Stefan in 
prejel rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, ki jo je delil s 
sodelavko Katerino Čeh.
V prostem času rad potuje, piše, se ukvarja s športom in kuha ter širi znanost 
med ljudmi. Ima svoj blog, na katerem redno objavlja. Večkrat ga lahko zasledi-
mo tudi na slovenski televiziji.
Je avtor številnih poljudnoznanstvenih člankov in treh knjig: Skrivnost življenja, 
Gabrielov pasijon in Beli Saracen. Leta 2004 je prejel nagrado časopisa Delo za 
najboljšega pisca poljudnoznanstvenih člankov. Njegovo literarno delo, Gab-
rielov pasijon, pa nekateri kritiki primerjajo z znamenitim romanom Ime rože 
italijanskega pisatelja Umberta Eca.

Foto: arhiv UL

Ime*:  

Priimek*:	 

Priimek	med	študijem:	 

Datum rojstva*:  

Ime	fakultete/akademije,	kjer	sem	zaključil	študij*:	

   

Dosežena	stopnja	izobrazbe*:	 

□ višješolska	izobrazba 

□ visokošolska	izobrazba 

□ visokošolska	strokovna	izobrazba	(1.	bolonjska	stopnja) 
□ visokošolska	univerzitetna	izobrazba	(1.	bolonjska	stopnja) 
□ specialistična	izobrazba 

□ univerzitetna izobrazba 

□ strokovni	magisterij	(2.	bolonjska	stopnja) 

□ magisterij umetnosti 

□ magisterij znanosti 

□ doktorat	znanosti
Leto	zaključka	študija*:	 

Oddelek/smer,	kjer	sem	zaključil	študij*:

   

 

Za	alumniUL	sem	izvedel	prek:	

□ fakultete/akademije 

□ Kariernih	centrov	UL 
□ na podelitvi diplome 

□ profesorja/docenta/asistenta 

□ referata 

□ družbenih	omrežij 

□ prijateljev/sošolcev/sodelavcev 

□ medijev 

□ drugo  

Želim,	da	me	obveščate	prek*:

□ elektronske	pošte	 
□ telefona	 
□ klasične	pošte	(zapišite	naslov)	 
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S strani svoje alme mater najbolj pogrešam:   

Zaposlen	sem	(sem	bil)	v	 

Panoga  

Delovno mesto  

 

Kako	ste	pripravljeni	pomagati	alumniUL?	(obkrožite)

□ Želim	biti	ambasador	alumniUL 

□ Želim	pomagati	pri	alumni	dogodkih 

□ Želim	predajati	strokovno	znanje 

□ Želim	podariti	sredstva 

□ Želim	biti	mentor: 

 • na	področju	razvoja	kariere 

 • na	področju	osebne	rasti 
 • nudim	prakso/pripravništvo 

 • lahko	razkažem	svoje	delovno	okolje 

 • lahko	povezujem	–	delim	svoje	stike/poznanstva

□ Želim,	da	me	morebitni	mentoriranci	kontaktirajo	prek	izbranega	 

načina	komuniciranja.

□ Strinjam	se	s	pogoji	uporabe	in	politiko	zasebnosti,	dostopnimi	na	 

https://www.uni-lj.si/alumni/o_nas/.*

□ Dovoljujem,	da	Univerza	v	Ljubljani	moje	podatke	vnese	v	spletni	 

portal	alumniUL	in	me	s	tem	včlani	v	naslednji	klub(e)	alumnov:*

  

   

   

   

   

O	včlanitvi	boste	obveščeni	prek	izbranega	načina	obveščanja,	zato	preverite,	

ali	ste	vnesli	pravilne	podatke.	

Spletni portal je podrobneje opisan na strani 24. Na njem bodo vidni le 

podatki,	ki	sem	jih	navedel	na	tem	obrazcu.	Kontaktni	podatki	in	datum	rojstva	

bodo	vidni	le	zaposlenim	na	UL,	ki	upravljajo	bazo	podatkov.	

*	Podatki	so	obvezni	za	včlanitev.

Mreža	klubov	alumnov	Univerze	v	Ljubljani 
Kongresni trg 12 
1000 Ljubljana

alumni@uni-lj.si 
01 241 85 59 
www.uni-lj.si/alumni 
FB:	facebook.com/alumniul 
IG:	instagram.com/alumni_ul 
LinkedIn:	University	of	Ljubljana

Vsem	alumnom,	ki	ste	delili	svoje	misli	 
o	študiju	na	UL	in	dovolili	objavo	karierne	
zgodbe,	iskrena	hvala.

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani

Uredila: Barbara Baraga

Oblikovanje:	Jernej	Kejžar	

Tisk:	Kubelj	d.o.o.

Lektura:	Amidas	d.o.o.

Naklada:	3.000

Leto izdaje: 2019



Razvoj	Mreže	klubov	alumnov	omogočajo:

Naložbo	sofinancirata	Republika	Slovenija	in	
Evropska	unija	iz	Evropskega	socialnega	sklada.

Karierni centri 
Univerze v Ljubljani 

Vaš	kompas	 
na	karierni	poti


