
Program obštudijske dejavnosti ŠS UL FKKT za leto 2014 – finančni 
načrt 

Tehnologijada 

 Odhodki 

Poraba Sredstva 

Avtobusni prevoz €1,500 
Nastanitev €8,000 
Majce €600 
Organizacijski strošni (telefon, potni stroški) €165 

Odhodki skupaj €10,265 

 

 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT €3,615 
Prispevek od udeležencev (60€x60 oseb) €3,600 
Drugi viri (sponzorji) €1,200 
ŠO FKKT (avtobusni prevoz) €1,500 
ŠS UL FKKT €350 

Prihodki skupaj €10,265 

 
Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 3615,00 € 
 
Zaradi slabih gospodarskih razmer in recesije se nam lahko zgodi, da bomo pridobili manj 
sponzorskih sredstev, zato bo vsak od udeležencev najverjetneje prispeval 60 €. Glavni namen 
Tehnologijade je še vedno mednarodna promocija naše fakultete ter znanstveno in športno 
udejstvovanje študentov naše fakultete. Letos bo potekala predvidoma od 27. aprila do 3. maja 
v Crikvenici na Hrvaškem. 
 
Brucovanje 
 

 Odhodki 

 
Poraba 

Sredstva 

Pogostitev €500 

Odhodki skupaj €500 

 

 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT €200 
Drugi viri (sponzorji) €150 
ŠS UL FKKT €150 

Prihodki skupaj €500 

 
 



Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 200,00 € 
 
Brucovanje vsako leto poskrbi za zabavo študentov po prvem izpitnem obdobju. Projekt 
Brucovanje bomo še vedno v veliki meri poskusili financirati iz lastnih in sponzorskih sredstev, 
fakulteto pa prosimo za pomoč v višini 200€. Kakor vsako leto bo tudi letos potekalo v  mesecu 
marcu. 
 
Promocija ŠS FKKT in UL FKKT 
 

 Odhodki 

Poraba Sredstva 

Promocijski material (puloverji, majice) €500 

Odhodki skupaj €500 

 
 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT €340 
ŠS UL FKKT €160 

Prihodki skupaj €500 

 
 
Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 340,00 € 
 
V sodelovanju s ŠO FKKT nameravamo v zameno za prispevek študentom ponuditi puloverje 
ali majice ali »softshelle« z logotipi ŠS UL FKKT, ŠO UL FKKT in UL FKKT. Na ta način bi 
namreč lahko poskrbeli še za dodatno promocijo, prav tako pa si je že kar nekaj študentov 
zaželelo takšen pulover, majico ali pa »softshell«. Oblačila bi skupaj so ŠO FKKT delno 
subvencionirali. 
 
Karierni sejem FKKT 
 

 Odhodki 
 

Poraba Sredstva 

Najem stojnic €250 

Odhodki skupaj €250 

 
 

 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT €100 
ŠS UL FKKT €150 

Prihodki skupaj €500 

 
Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 100,00 € 
 
V študijskem letu 2012/2013 smo v sodelovanju s ŠO UL FKKT prvič organizirali Karierni 
sejem, na katerega smo povabili nekaj podjetij, kjer bi se lahko naši študentje zaposlili po 



končanem študiju. Študentje so tako imeli možnost neformalnega pogovora s predstavniki 
sodelujočih podjetij ter simulacije zaposlitvenega razgovora. Želimo, da projekt postane 
tradicionalen, saj menimo, da je študentom v veliko pomoč. 
 
Strokovna ekskurzija na Nizozemsko 
 

 Odhodki 

Poraba Sredstva 

Avtobusni prevoz in vodenje €3,600 
Nočitev z zajtrkom, polpenzion €3,000 
Pijača in prigrizki €300 
Vstopnine in ostali izdatki €600 

Odhodki skupaj €7,500 

 

 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT (avtobusni prevoz) €1,500 
Prispevek od udeležencev (70€/osebo) €3,500 
ŠO FKKT  €2,500 

Prihodki skupaj €7,500 

 
Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 1500,00 € 
 
ŠO FKKT že nekaj let zapored organizira strokovne ekskurzije za študente, tokrat pa smo se 
odločili, da bomo strokovno ekskurzijo na Nizozemsko, ki bo predvidoma v mesecu oktobru, 
organizirali skupaj. Študentom želimo namreč omogočiti strokovno ekskurzijo v Utrecht. 
Obiskali bomo Univerzo v Utrechtu in sicer oddelek za kemijo, ki je mednarodno priznan kot 
ena izmed vodilnih institucij za poučevanje in raziskave na tem področju in si dodobra ogledali 
mesto. Zaradi zahtevnosti organizacije podrobnejša vsebina žal še ni znana, vsekakor pa bo 
strokovno obarvana. Do sedaj je ŠO FKKT denimo organiziral med drugim tudi ekrkurzijo v 
Cern, Grenoble (tam so si študentje ogledali pospeševalnik) ipd. Naj omenimo tudi, da so 
študentje Univerze v Utrechtu, ki jo nameravamo obiskati našo fakulteto obiskali v mesecu 
novembru leta 2013 ter nas vljudno povabili, da tudi mi obiščemo njih. Zato tudi verjamemo, 
da bo ekskurzija še bolj kvalitetno izvedena.  
 

  



Delovni vikend ŠS UL FKKT 

 Odhodki 

Poraba Sredstva 

Nastanitev €800 

Odhodki skupaj €800 

 
 Prihodki 

Vir Sredstva 

UL FKKT €800 

Prihodki skupaj €800 

 

Predvideno sofinanciranje s strani UL FKKT: 800,00 € 
 

Kmalu po konstitutivni seji ima ŠS UL FKKT delovni vikend, ki je namenjen medsebojnemu 
spoznavanju, pripravi plana dela za študijsko leto ter dodatno izobraževanje na tem področju. 
V ta namen se vsako leto čez odpravimo v CŠOD Trilobit v Javorniškem rovtu, vabljeni pa so 
vsi predstavniki letnikov vseh smeri. 

Študentski svet 
 

 Odhodki 

Poraba Sredstva 

Donacije k projektom €810 

Odhodki skupaj €810 

 
 Prihodki 

Vir Sredstva 

ŠS UL €810 

Prihodki skupaj €810 

 
Del delovanja ŠS UL FKKT je delno sofinancirano tudi s strani ŠS UL. Del sredstev ŠS UL se 
namreč razdeli med Študenske svete članic in sicer na podlagi naslednje razdelitve: del 
sredstev se med Študentske svete članic razdeli na podlagi števila vpisanih študentov na 
posamezni članici, del pa na podlagi prisotnosti predstavnikov na sejah ŠS UL. Lani smo na 
tak način dobili malo manj kot 810 €. Ker študijsko leto 2013/2014 še ni zaključeno, ne moremo 
točno vedeti, koliko sredstev bomo dobili, vendar predvidevamo, da se sredstva ne bodo 
bistveno razlikovala od tistih, ki smo jih prejeli za študijsko leto 2012/2013. Pridobljena sredstva 
razdelimo med projekte ŠS UL FKKT. 

 
Poleg zgoraj navedenih projektov se bo Študentski svet UL FKKT ukvarjal še z naslednjimi 
zadevami: 
 
 
 



Prenova načina izbora naj pedagoga: 
 
ŠS UL FKKT vsako leto podeli nagrado najboljšim pedagogom za posamezno študijsko smer 
po izboru študentov. Izkazalo se je, da način, na katerega se je izbiralo najboljše pedagoge, 
ni bil najbolj primeren, saj ni zavzemal mnenja večine študentov, posledično so nekateri 
pedagogi ostali »spregledani«. Zato nameravamo izboljšati sistem izbora najboljših 
pedagogov. 
 
Tutorstvo: 
 
Tutorski sistem je bil na naši fakulteti vzpostavljen nedolgo nazaj, vendar smo tekom let 
ugotovili, da je slabo zastavljen, zaradi česar velik del študentov sploh ne ve, da na naši 
fakulteti deluje tutorski sistem. Posledično se velika večina študentov ne vključuje vanj, prav 
tako menimo da ni usklajen z univerzitetnimi merili. V želji, da bi izboljšali tutorski sistem do te 
mere, da bi bil vanj lahko aktivno vključen velik del naših študentov, ga nameravamo celovito 
prenoviti. 
 
Fotografska razstava: 
 
Vsako leto na stopnišču fakultete poskrbimo za zanimivo fotografsko razstavo, kjer razstavimo 
fotografije naših študentov. V študijskem letu 2012/2013 smo sicer uspeli dobiti slike, vendar 
jih je potrebno še obesiti oziroma z njimi nadomestiti tiste, ki so obešene.  
 
Ostale dejavnosti: 
 
Delo ŠS UL FKKT je v večji meri vsebinsko, predvsem pa se nanaša na študijski proces. Tako 
smo študentom vedno na voljo, če tekom študija naletijo na kakršnekoli težave, prav tako 
njihove pripombe in predloge za izboljšavo posredujemo vodstvu fakultete in na tak način 
pomagamo pri izboljšavi študijskega procesa. V okviru tega tako nameravamo aktivno 
sodelovati pri reakreditaciji študijskih programov, ki bo potekala, prenovi »študijskih« 
pravilnikov, saj so obstoječi zastareli in v nekaterih segmentih neustrezni, prav tako moramo 
prenoviti Poslovnik o delu ŠS UL FKKT, saj Študentski svet Univerze v Ljubljani pripravlja nov 
poslovnik, s katerim moramo uskladiti tudi našega. 
 
 
 
 
 

Vida Špindler, 
predsednica ŠS UL FKKT 

 


