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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 

FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

ki je potekala v sredo, 17.2.2021, preko videokonference. 

Seja se je pričela ob 19.03.  

Prisotni člani: Anamarija Agnič, Iva Klofutar, Veronika Bračič, Blaž Kisovec, Urh Bertoncelj, Tilen 

Celjer, Nika Kunavar, Luka Tacer, Liza Praznik (tajnica), Rok Narandža 

Odsotni člani: / 

Ostali prisotni: Neža Peternel, Aneta Velkova, Maša Brulc 

Sejo je vodila Veronika Bračič, predsednica UO ŠOFKKT. 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje  

3. Vsebinsko in finančno poročilo ŠOFKKT za leto 2020  

4. Vsebinski in finančni načrt ŠOFKKT za leto 2021 (prva obravnava)  

5. Sklic javne tribune  

6. Odpiranje projektov  

7. Zapiranje projektov  

8. Poročanje s sej Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani  

9. Poročanje s seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije  

10. Razno 

 

Ad 1. 

• Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: UO ŠOFKKT potrjuje predlagan dnevni red.  

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Ad 2.  

• Potrditev zapisnika 2. redne seje UO ŠOFKKT 

Sklep 2: UO ŠOFKKT potrjuje zapisnik 2. redne seje UO ŠOFKKT.  

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Ad 3.  

• Vsebinsko in finančno poročilo ŠOFKKT za leto 2020  

V letu 2020 zaradi epidemije ni bilo organiziranih večjih dogodkov. 

Sklep 3: UO ŠOFKKT potrjuje vsebinsko in finančno poročilo ŠOFKKT za leto 2020, kot 

izhaja iz priloge. 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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               Ad 4.  

• Vsebinski in finančni načrt ŠOFKKT za leto 2021 (prva obravnava) 

Kljub trenutni epidemiološki sliki smo lahko glede organizacije dogodkov v letu 2021 

optimistični, z začetkom naslednjega študijskega leta ŠO FKKT že planira večje dogodke. 

Proračun za leto 2021 še ni sprejet, zato je trenuten načrt sestavljen glede na sredstva, 

kakršna so bila v letu 2020.  

Sklep 4: UO ŠOFKKT se seznanja s predlogom vsebinskega in finančnega načrta za leto 

2021 in ga daje v obravnavo javni tribuni.  

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

                Ad 5.  

• Sklic javne tribune  

Anamarija Agnič je predlagala, da se tribuna namesto 22.2.2021, skliče 24.2.2021. Podani 

predlog je bil sprejet. 

Sklep 5: UO ŠOFKKT sklicuje 1. javno tribuno ŠOFKKT, ki bo 24.2.2021 ob 18h. 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

                 Ad 6.  

• Odpiranje projektov  

1. Obnovitvene delavnice prve pomoči 

V okviru projekta Za življenje Ljubljana bo organizirana delavnica prve pomoči, nudena s 

strani študentov Medicinske fakultete. Dogodek bo potekal preko spleta, 25.2. ob 18h. 

Predvideva se, da se ga bo udeležilo do 15 študentov.  

Sklep 6: UO ŠOFKKT odpira projekt Obnovitvene delavnice prve pomoči in imenuje 

Anamarijo Agnič za vodjo projekta. 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

2. Cikel znanstvenih predavanj 

Dogodek bo organiziran v marcu. Na njem bosta predavala prof. dr. Matija Strlič in dva 

gostujoča predavatelja iz različnih strok. Predstavila bosta svojo karierno pot in trenutne 

projekte, s katerimi se ukvarjata.  

Sklep 7: UO ŠOFKKT odpira projekt Cikel znanstvenih predavanj in imenuje Veroniko 

Bračič za vodjo projekta. 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 
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Ad 7.  

• Zapiranje projektov  

 

Maša Brulc je podala poročilo dogodka Medizpitno miganje. Dogodka se je udeležilo 9 

študentov, nekoliko več ogledov je posnetek dosegel na spletu. Dogodek se po verjetno 

še izpeljalo, takrat bi ga želeli bolje promovirati. 

 

Sklep 8: UO ŠOFKKT zapira projekt Medizpitno miganje. 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

Ad 8. 

• Poročanje s sej Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani  

 

Anamarija Agnič je poročala s preteklih sej.  

Na 3. redni seji je potekala 2. obravnava finančnega proračuna. Na seji so svoje stališče 

predstavili predstavniki Radia Študent. Potekalo je glasovanje o predlogu finančnega 

proračuna, predlog ni bil sprejet.  

Na 4. redni seji je potekalo prvo branje novega predloga finančnega proračuna.  

Na 5. redni seji se je imenovalo direktorja in prokurista ŠOU UL. Glasovanje je bilo tajno, 

oba kandidata sta bila izvoljena.  

 

Sklep 9: UO ŠOFKKT se seznanja s potekom 3., 4. in 5. redne seje ter 1. dopisne seje 

Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. 

 

Ad 9.  

 

• Poročanje s seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije 

 

Anamarija Agnič je podala poročilo s seje Skupščine Študentske organizacije Slovenije. 

 

Sklep 10: UO ŠOFKKT se seznanja s potekom 38. seje Skupščine Študentske organizacije 

Slovenije. 

 

Predsedujoča je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Ad 10.  

• Razno 

 

Na javni tribuni bo predstavljen finančni načrt za leto 2021.  

Iva Klofutar je vprašala, kdo kandidira za predsednika ŠOS.  

Natečaj za motiv majic in nogavic naj se še enkrat deli na javnih omrežjih. 

Dogodek smučanje s ŠO FKKT bo ponovno objavljen, kjer bo bolj poudarjeno, da je 

smučanje možno katerikoli dan do konca sezone. 
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Seja se je zaključila 19.51.  

 

 

   Zapisala:                  Zapisnik potrjuje: 

Liza Praznik                   Veronika Bračič 

     Tajnica              Predsednica UO ŠOFKKT 

 

 

 

 

 


