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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠTUDENTSKE 

ORGANIZACIJE FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

 

ki je potekala v ponedeljek, 17. 6. 2019, v Restavraciji UFO, Svetčeva ulica 14, 1000 Ljubljana. 

 

Seja se je pričela ob 20:25 

Prisotni člani upravnega odbora: Ervin Rems, Lucija Belingar, Jana Krušič, Klemen Zupančič, David 

Ciriković Teja Antončič, Blaž Slabajna 

Odsotni člani upravnega odbora: Klemen Plahuta, Nina Kuzmić 

Ostali prisotni: Iva Klofutar, Veronika Bračič, Maša Brulc, Tilen Celjer 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

2. Zapiranje projektov 

3. Poročanje s seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

4. Poročanje s seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 

5. Razno 

 

Sejo je vodil predsednik UO ŠOFKKT Ervin Rems 

 

Predsedujoči je povedal, da do začetka seje ni prejel nobene pripombe na predlagan dnevni red. 

Vprašal, je če kdo od navzočih članov UO nasprotuje predlaganemu dnevnemu redu. Ker 

nasprotovanja ni bilo, je ugotovil, da je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem. 

 

 

 

Ad 1. 

• Potrditev zapisnika 8. redne seje 

David Ciriković je predlagal dopolnitev k točki zapiranja projekta Tehnologijada 2019. K zapisniku 

poročanja s seje, dosežki na letošnji Tehnologijadi na znanstvenem področju niso bili navedeni. 

Zapisnik se dopolni z uvrstitvami znanstvenega dela: 

»V znanstvenem delu je ekipa znanstvenikov FKKT dosegla skupno 2. mesto. Eden od sodelujočih 

znanstvenikov je dosegel 3. mesto, ostali pa so zasedli še 5., 8., 15. in 19. mesto.« 

 

Sklep 1: UO ŠOFKKT potrjuje zapisnik 8. redne seje UO ŠOFKKT s podanim amandmajem. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.  
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Ad 2. 

• Zapiranje projektov 

Organizatorka projekta Karierni dan FKKT, Teja Antončič, je povedala, da je bil projekt uspešen. 

Pripravljalne delavnice in hitrih zmenkov se je udeležilo 45 študentov, samo na stojnicah je bilo obiska 

še več.  

Za naslednje leto je predlagala ponovitev projekta, vendar 1 teden prej (letošnje izpitno obdobje se je 

začelo dosti prej kot prejšnja leta, zato bi bilo zaradi večje udeležbe smiselno prestaviti projekt na 

zgodnejši datum). 

Sklep 2: UO ŠOFKKT zapira projekt Karierni dan FKKT. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Iva Klofutar je povzela projekt Soba pobega s ŠOFKKT. Projekta se je udeležilo 28 študentov, čeprav 

je bilo prostih mest 30. Na voljo so jim bile 3 sobe v 2 terminih. Vsi udeleženci so bili s projektom 

zadovoljni, v prihodnje bi se podobnega projekta spet udeležili. Za naslednji tak projekt je predlagala 

sobo pobega  Prison break (na Tobačni ulici, Ljubljana). 

Sklep 3: UO ŠOFKKT zapira projekt Soba pobega s ŠOFKKT. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Organizatorica Krvodajalske akcije, Veronika Bračič, je povedala, da so se predavanja udeležili le trije 

študenti. Na testiranje krvne skupine jih je prišlo 5, za darovanje krvi pa nima podatka, saj je bila 

odsotna. 

Sklep 4: UO ŠOFKKT zapira projekt Krvodajalska akcija. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Klemen Zupančič je povedal, da obisk kopališča Kolezija ne bo mogoč tako, kot je bilo planirano, saj 

se finančne ne izide. Projekt zato ne bo izveden. 

Sklep 5: UO ŠOFKKT zapira projekt Medizpitno plavanje. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 3. 

• Poročanje s seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani 

Ervin je poročal o dogajanju na 8. redni seji ŠZ. Povedal je, da so obravnavali poročila o delu 

Predsedstva, Volilne komisije, Razsodišča in Tožilstva, izvolili novo članico Volilne komisije in novega 

člana Nadzorne komisije ŠOS. Prav tako je bil spremenjen ustanovni akt Zavoda Kersnikova. 

Sklep 6: UO ŠOFKKT se seznanja s potekom 8. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 4. 

• Poročanje s seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 

Ervin je poročal o dogajanju na 34. seji Skupščine ŠOS. Povedal je, da so obravnavali poročili 

predsednika in generalnega sekretarja ŠOS, sprejeli finančno poročilo ŠOS za leto 2018, sprejeli 

spremembe pravilnikov o nadzorni komisiji ŠOS, namenski in gospodarni porabi sredstev ter 

ustanavljanju novih organizacijskih oblik ŠOS. Prav tako je potekala razprava o predvidenih 

spremembah Zakona o skupnosti študentov. 

Sklep 7: UO ŠOFKKT se seznanja s potekom 34. seje Skupščine Študentske organizacije 

Slovenije. 

 

Ad 5. 

• Razno 

Jana je izpostavila, da bi se bilo dobro dogovoriti za datum spoznavnega žura. Dogovorili smo se, da 

bo spoznavni žur potekal v 3. tednu oktobra v klubu K4. 

 

Konec seje: 20:58 

 

 

Zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Blaž Slabajna Ervin Rems 

član UO ŠOFKKT Predsednik UO ŠOFKKT 

 

 


