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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠTUDENTSKE 

ORGANIZACIJE FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

 

ki je potekala v četrtek, 22. 11. 2018, v študentski sobi Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 

Večna pot 113, Ljubljana. 

 

Seja se je pričela ob 19.10. 

Prisotni člani upravnega odbora: Nina Kuzmić, Ervin Rems, Lucija Belingar, Jana Krušič, Klemen 

Zupan, David Ciriković Teja Antončič, Blaž Slabajna 

Odsotni člani upravnega odbora: Klemen Plahuta 

Ostali prisotni: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje 

2. Interni prenos sredstev med stebri 

3. Odpiranje projektov 

4. Sklic javne tribune 

5. Zapiranje projektov 

6. Seznanite z imenovanjem predstavnika ŠS UL FKKT v UO ŠOFKKT 

7. Pooblastilo za vodenje projektov 

8. Poročanje s sej študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

9. Razno 

 

Sejo je vodil predsednik UO ŠOFKKT Ervin Rems 

 

Proceduralni sklep: Seja UO ŠOFKKT se iz prostora, ki je bil predlagan s sklicem, premakne v 

študentsko sobo. 
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Ad 1. 

• Potrditev zapisnika konstitutivne seje 

Sklep 1: UO ŠOFKKT potrjuje zapisnik konstitutivne seje UO ŠOFKKT. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  

 

Ad 2. 

• Interni prenos sredstev med stebri 

Sklep 2: UO ŠOFKKT prenaša sredstva v višini 702,40 EUR s stebra za materialno delovanje na 

steber za projektno delovanje. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 3. 

• Odpiranje projektov 

UO ŠOFKKT se je dogovoril o prihajajočiih projekti in določil datume izvedbe: 

- 27. november 2018: Escape room; vodja Teja Antončič 

- 28. november in 5. december: Tečaj Excela; vodja Maša Brulc 

- 14. december 2018: Predbožična ekskurzija; vodja Nina Kuzmić 

- 19. december: Vinski univerzum 2018; vodja David Ciriković 

- 19. december 2018: Predbožični žur; vodja Jana Krušič 

 

Sklep 3: UO ŠOFKKT odpira projekt Predbožična ekskurzija v Salzburg, kot izhaja iz priloge, in 

imenuje Nino Kuzmić za vodjo projekta. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Sklep 4: UO ŠOFKKT odpira projekt Dobrodelni dnevi, kot izhaja iz priloge, in imenuje Lucijo 

Belingar za vodjo projekta.  

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Sklep 5: UO ŠOFKKT odpira projekt Vinski univerzum 2018, kot izhaja iz priloge, in imenuje 

Davida Cirikovića za vodjo projekta.  

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Sklep 6: UO ŠOFKKT odpira projekt Kviz, kot izhaja iz priloge, in imenuje Mateja Kolariča za 

vodjo projekta. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

• Sklic javne tribune 

Sklep 7: UO ŠOFKKT sklicuje 1. javno tribuno ŠOFKKT, ki bo 10. decembra 2018, ob 19. uri, kot 

izhaja iz priloge. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 5. 

• Zapiranje projektov 

Vodja projekta Liffe, Nina Kuzmić, je podala poročilo o izvedbi projekta. Projekta se je udeležilo 24 

študentov, vendar ni bilo pretiranega zanimanja, zato je bil podan razmislek, ali bi v prihodnje tak 

projekt še izvajali oziroma v kakšnem obsegu. Člani so se strinjali, da bi bilo dobro najti alternativo, 

vendar vseeno obdržati razmerje med interesnimi področji. Iskale so se alternative, kot so obisk 

muzeja, gledališča, razstave itd. 

Sklep 8: UO ŠOFKKT zapira projekt Liffe, kot izhaja iz priloge. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Vodja projekta Strokovna ekskurzija v CERN; Grenoble in Milano, Ervin Rems, je podal poročilo o 

izvedbi dogodka. Ekskurzije se je udeležilo 47 študentov in spremljevalni profesor. Udeleženci so bili z 

izvedbo ekskurzije in programom zelo zadovoljni. 

Sklep 9: UO ŠOFKKT zapira projekt Strokovna ekskurzija v CERN, Grenoble in Milano, kot 

izhaja iz priloge. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 6. 

• Seznanitev z imenovanje predstavnika ŠS UL FKKT v UO ŠOFKKT 

Študentski svet Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je na poziv 

predsednika predsednika ŠO FKKT na svoji konstitutivni seji za predstavnika ŠS UL FKKT V UO 

ŠOFKKT izvolil Blaža Slabajno. 

Sklep 10: UO ŠOFKKT se seznanja z izvolitvijo Blaža Slabajne za predstavnika ŠS UL FKKT v 

UO ŠOFKKT. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 7. 

• Pooblastilo za vodenje projektov 

Predsednik je pojasnil, da je lahko vodja projekta na določenem interesnem področju le izvoljeni član, 

oziroma za to pooblaščena oseba. 

Sklep 11: UO ŠOFKKT pooblašča Ervina Remsa, Nino Kuzmić, Jano Krušič, Lucijo Belingar, 

Klemna Zupančiča, Davida Cirikovića, Tejo Antončič, Klemna Plahuto, Blaža Slabajno, Mašo 

Brulc in Mateja Kolariča za vodenje projektov UO ŠOFKKT na interesnih področjih kulture, 

športa, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, turizma, založništva in drugih področjih 

interesnega delovanja študentov. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 8. 

• Poročanje s sej Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

Poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani sta poročala o glavnih temah na konstitutivni in 1. 

redni seji zbora. Na sejah je bilo obravnavano poročilo o rednih volitvah v ŠZ in UO ŠOVZ za mandat 

2018–2020, poročilo o delu ŠZ v preteklem mandatnem obdobju, informacija o ŠOU v Ljubljani, volitve 

predsednika ŠZ, volitve predsednika ŠOU v Ljubljani in Predsedstva ter volitve predstavnika ŠOU v 

Ljubljani v predsedstvu ŠOS. 

Sklep 12: UO ŠOFKKT se seznanja s potekom konstitutivne in 1. redne seje Študentskega 

zbora ŠOU v Ljubljani. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 9. 

• Razno 

Pod točko ni bilo razprave. 

 

 

 

Konec seje: 20:26 

Zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Blaž Slabajna Ervin Rems 

član UO ŠOFKKT Predsednik UO ŠOFKKT 

 

 


