
Študentska organizacija Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (v nadaljevanju: ŠOFKKT) na podlagi sklepa 

Upravnega odbora Študentske organizacije fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (v nadaljevanju: UO 

ŠOFKKT) na 16. korespondenčni seji, ki je potekala 21. novembra 2020, in določil 61. člena Pravilnika o delovanju 

in financiranju študentskih organizacij visokošolskih ali višješolskih zavodov ŠOU v Ljubljani objavlja 

 

J A V N I   R A Z P I S 

ZA SOFINANCIRANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV  

FAKULTE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 

 

Namen in predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je podpreti samostojno izvedbo študentom namenjenih projektov s strani študentov 

FKKT, ki so organizirani v društva. Financirajo se lahko projekti s področij izobraževanja, kulture, založništva, 

mladinskega turizma, športa in mednarodnega sodelovanja. Predmet razpisa ni sofinanciranje dogodkov oz. 

udeležbe na dogodkih, katerih glavna ciljna skupina niso študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Univerze v Ljubljani. 

Višina finančnih sredstev razpisa 

Višina finančnih sredstev razpisa je 2.000,00 EUR. 

Razpisni pogoji 

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• večina dejavnosti društva je namenjenih študentom UL FKKT; 

• zastopnik društva je oseba, ki ima status študenta UL FKKT in ni član UO ŠOFKKT, organa ŠOU V 

Ljubljani ali organa Študentske organizacije Slovenije; 

• večina članov izvršilnega organa društva ima status študenta UL FKKT. 

Prijavljeni projekti morajo biti skladni s predmetom razpisa in morajo naslavljati njegov namen. Izvajanje 

projektov, sofinanciranih po tem razpisu, se mora zaključiti najpozneje do zaključka študijskega leta 2020/2021.  

Sredstva, pridobljena na razpisu, morajo bitu porabljena striktno namensko in ne smejo biti uporabljena za plačilo 

honorarjev, nakup alkoholnih pijač, tobaka ali tobačnih izdelkov. 

Prijavitelj lahko za posamezen projekt zaprosi za financiranje največ v vrednosti 500,00 EUR. 

Prijava na razpis 

Vlagatelji pošljejo izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na e-poštni naslov 

prijavefkkt@gmail.com. Obrazec mora podpisati (lastnoročno ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom) zastopnik 

društva. Prijavitelji bodo morali v primeru izbora naknadno predložiti originalna potrdila o vpisu in s tem dokazati 

izpolnjevanje pogojev za prijavo, skladno z določili tega razpisa. 

Rok za prijavo na razpis je 29. november 2020, do polnoči. 

Obveznosti prijavitelja v primeru dodelitve finančnih sredstev 

Izbrani prijavitelji bodo ob izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo podrobneje 

opredeljene pravice in dolžnosti prijavitelja, povezane z zagotavljanjem namenskosti in transparentnosti porabe 

dodeljenih sredstev, navajanja in promocije sofinancerja ter povrnitve sredstev v primeru neizvedenega oziroma 

neustrezno izvedenega sofinanciranega projekta. 



Postopek in merila izbora 

Prijave, prejete na razpis, bo ocenjevala tričlanska razpisna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval UO ŠOFKKT. 

Razpisna komisija bo vloge ocenila po naslednjih merilih: 

Merilo Točke 

Število študentov 
FKKT, ki bi se dogodka 

udeležilo 

20 ali manj 0 

od 21 do 49 3 

50 ali več 5 

Delež sredstev, 
pridobljenih iz drugih 

virov financiranja 

25,00 % ali manj 0 

med 25,01 % in 50,00 % 1 

med 50,01 % in 74,99 % 2 

75,00 % ali več 3 

Kakovost in 
multiplikativni učinki 

dogodka 

nižja 0 

srednja 4 

višja 8 

zelo visoka 12 

Ekonomičnost 
finančne konstrukcije 

projekta 

manj ekonomična 0 

ekonomična 5 

zelo ekonomična 10 

Skupaj 30 

 

Nepopolne vloge in vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo na razpis, bo komisija zavrgla. Prijave, ki bodo 

ocenjene z manj kot 13 točkami, bo komisija zavrnila. Ostale projekte bo komisija razvrstila in jim dodelila 

sredstva glede na število pridobljenih točk, do porabe razpoložljivih sredstev. Komisija si pridržuje pravico, da ne 

podeli vseh z razpisom predvidenih sredstev. 

Projekti bodo financirani glede na točkovno oceno komisije, in sicer: 

• 23 točk ali več v višini 100 % zaprošenih sredstev; 

• med 18 in 22 točk v višini 80 % zaprošenih sredstev; 

• 17 točk ali manj v višini 60 % zaprošenih sredstev. 

Izbrane projekte in višino sofinanciranja bo razpisna komisija predlagala UO ŠOFKKT v dodelitev sofinanciranja, 

o kateri bo UO ŠOFKKT odločil z dvotretjinsko večino vseh članov. Odločitev UO ŠOFKKT je dokončna. 

Informacije o razpisu 

Več informacij o razpisu in prijavi nanj lahko dobite na e-poštnem naslovu prijavefkkt@gmail.com. 

Ljubljana, 21. november 2020 

 

 Upravni odbor Študentske organizacije  
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 

 
Ervin Rems 
Predsednik 
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PODATKI O PRIJAVITELJU 

 
Osnovni podatki o prijavitelju 
 

Naziv prijavljenega projekta 
 
 

Področje prijavljenega projekta 
IZOBRAŽEVANJE / KULTURA / ZALOŽNIŠTVO / MLADINSKI 
TURIZEM / ŠPORT / MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Naziv društva  

Naslov (ulica, kraj in poštna št.)  

E-pošta  

Matična številka  

Davčna številka  Zavezanec za DDV DA NE 

Številka transakcijskega računa  

Ime banke  

 

Zastopnik društva ima status študenta UL FKKT. (obkroži) DA NE 

Zastopnik društva ni član UO ŠOFKKT (obkroži) DA NE 

Zastopnik društva ni član organa ŠOU v Ljubljani (obkroži) DA NE 

Zastopnik društva ni član organa Študentske organizacije Slovenije (obkroži) DA NE 

V izvršilnih organih društva je več kot 50 % članov s statusom študenta UL FKKT. 
(obkroži) 

DA NE 

V našem društvu je najmanj 50 % vseh dejavnosti namenjenih študentom UL FKKT 
(obkroži) 

DA NE 
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Podatki o odgovorni osebi (zastopnik) in izvršilnih organih 
 

Zastopnik prijavitelja 

Ime in priimek  

Telefon  

E-pošta  

Status na FKKT (letnik, smer)  

 
 

Člani izvršilnih organov prijavitelja 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Status (če študent FKKT: letnik, smer) 
Funkcija v izvršilnem 

organu 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 



Študentska organizacija Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Razpisna dokumentacija – prijavni obrazec   
  

3 

Obvezna izjava prijavitelja 
 

IZJAVA PRIJAVITELJA NA RAZPIS 
 
  
Kot zastopnik društva pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam: 
 

▪ da proti društvu (v nadaljevanju: prijavitelj) ni bila izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, 
s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa; 

▪ da ima prijavitelj poravnane vse zapadle poslovne obveznosti do ŠOFKKT in ŠOU v Ljubljani (tudi 
obveznosti iz preteklih razpisov ŠOU v Ljubljani); 

▪ da predmet predložene vloge ni bil sofinanciran na drugih razpisih ŠOFKKT oz. ŠOU v Ljubljani ali 
neposredno iz proračuna ŠOFKKT oz. ŠOU v Ljubljani ali na razpisih Študentske organizacije 
Slovenije; 

▪ da smo proučili in se seznanili z razpisno dokumentacijo ter izpolnjujemo vse razpisne pogoje; 
▪ da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje in merila, vsebovane v pripadajoči razpisni 

dokumentaciji; 
▪ da v predloženih dokumentih nismo podali napačnih ali zavajajočih podatkov in da vse navedbe v 

vlogi ustrezajo dejanskemu stanju; 
▪ da so podatki, navedeni v vlogi, točni in resnični, vse priložene listine oz. fotokopije pa ustrezajo 

originalom; 
▪ da lahko ŠOFKKT to prijavo v delu ali v celoti hkrati z našim logotipom javno objavi. 

 

Kot zakoniti zastopnik soglašam, da ŠOFKKT naše društvo obvešča o projektih oz. dejavnostih ŠOFKKT. 
 
 

Kraj in datum   

 
 

(ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe) 

 
 

 
Žig organizacije 

(podpis odgovorne osebe) 
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PODATKI O PROJEKTU 

 

IME PROJEKTA  

 

PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV  

 

TRAJANJE PROJEKTA   

 

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA   

 
 

PODROČJE RAZPISA (Ustrezno obkrožite eno od ponujenih možnosti.) 
 

IZOBRAŽEVANJE  
 

KULTURA  
 

ZALOŽNIŠTVO 
 

MLADINSKI TURIZEM  
 

ŠPORT 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
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VSEBINSKI DEL PROJEKTA 

 

Vsebina projekta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namen projekta  
 

 
 
 

Finančna konstrukcija projekta 

Vrednost projekta  

 

Zaprošena sredstva  

 

Prispevek posameznega udeleženca  

 
Prihodki 
 

PREDVIDENI SOFINANCERJI PROJEKTA 

ZNESEK 

v EUR delež v % 

Prispevki udeležencev projekta   

Lastna sredstva prijavitelja   

Sponzorji   

Donatorji   

RAZPIS ŠOFKKT   

Drugi razpis (kateri)   

Drugo (kdo)   

 

SKUPAJ  100 
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Odhodki                     
 

ZGRADBA STROŠKOV PROJEKTA 
ZNESEK 

PREDVIDENI  
SOFINANCERJI  
ZA POSAMEZNI 

ODHODEK v EUR 

Potni stroški   

Prehrana   

Bivanje   

Tisk   

Najem opreme (obvezno določi kaj)   

Nakup opreme (obvezno določi kaj)   

Pisarniški material   

Najem prostorov   

Drugo (določi kaj)   

Darila (katera)   

SKUPAJ   

 


