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Univerza v Ljubljani  
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  

 

 

 
RAZPIS VOLITEV  

V 
ŠTUDENTSKI SVET 

FAKULTETE ZA KEMIJO  
IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
Volitve članov in namestnikov članov  

Študentskega sveta UL FKKT  
bodo 3. 11. 2022 ob 10.00 uri. 

 
 

Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti voljen)  
imajo vsi študenti, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 

status študenta na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. 

 

Kandidati za člane in namestnike članov  
Študentskega sveta fakultete morajo izpolniti  

kandidacijski list in ga poslati na elektronski naslov:  
ssvet.fkkt@gmail.com 

do torka, 25. 10. 2022 do 12.00 ure. 

mailto:ssvet.fkkt@gmail.com
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1. 
Volilni odbor bo 26. 10. 2022  
potrdil vložene kandidature  
in objavil kandidatno listo. 

 
Volitve bo izvedel Volilni odbor v sestavi:  
  -  Špela Pok, predsednica  

- Lejla Velić, članica 
- Anamarija Agnič, članica 
- Sarah Helena Kodrić, namestnica članice 

 
 

Ljubljana, 17. oktober 2022 
 
 
 
 

Prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn,  
Dekanja UL FKKT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazci za kandidaturo se nahajajo na naslovu: http://studenti.fkkt.uni-lj.si/ss-fkkt/. 
 
 
 
 
 

http://studenti.fkkt.uni-lj.si/ss-fkkt/
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Sestava Študentskega sveta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v  
Ljubljani (38 članov in 38 namestnikov članov):  

Člani Študentskega sveta Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (ŠS UL  
FKKT) so izvoljeni s strani posameznih letnikov posameznih smeri, kot to določa Pravilnik o volitvah  
predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic UL. Pri tem je zastopanost  
posameznih letnikov naslednja:  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Biokemija:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemija:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemijsko inženirstvo:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Tehniška varnost:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Magistrski študijski program 2. stopnje Kemija:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko izobraževanje:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  
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Magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Magistrski študijski program 2. stopnje Tehniška varnost:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
Dodatno (absolventsko) leto: 1 član in 1 namestnik  

Doktorski študijski program 3. stopnje Kemijske znanosti:  
1. letnik: 1 član in 1 namestnik  
2. letnik: 1 član in 1 namestnik  
3. letnik: 1 član in 1 namestnik  

Pravni pouk:  
Kandidat za člana oz. namestnika člana Študentskega sveta fakultete lahko vloži pritožbo zaradi  
kršitev Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentske svete članic in organe članic UL,  
najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilni odbor  
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, najkasneje v roku tri (3) dni od prejetja pritožbe. V primeru  
ugotovljenih resnih kršitev predlaga, da se izvoljenim predstavnikov Študentskega sveta članice ne  
potrdi mandata.  
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