
Na osnovi drugega odstavka 119. člena Poslovnika za delo Študentskega sveta Univerze v 
Ljubljani je Študentski svet Fakultete za farmacijo na 6. redni seji 16. oktobra 2017 sprejel 
         
PRILOGO ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA FARMACIJO K 
POSLOVNIKU O DELOVANJU ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V 
LJUBLJANI 
        

1. člen 
V kolikor ta Priloga Študentskega sveta Fakultete za farmacijo k Poslovniku o delovanju 
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Priloga ŠS FFA) ne določa drugače, 
se konstituiranje, organizacija, postopki za sprejemanje odločitev in način dela študentskega 
sveta Fakultete za farmacijo (v nadaljnjem besedilu: ŠS FFA) ter uresničevanje pravic in 
dolžnosti predstavnikov študentov oziroma svetnikov, nadomestnih svetnikov in pooblaščenih 
svetnikov v ŠS FFA ureja enako kot je to predpisano s Poslovnikom o delovanju Študentskega 
sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Poslovnik ŠS UL). 
     

2. člen 
V Poslovniku ŠS UL se po smislu zamenjajo organi in akti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: 
UL) z organi in akti Fakultete za farmacijo (v nadaljevanju: FFA). Če pride do dvoma o vsebini 
posamezne določbe Pravilnika, odloča o njej ŠS FFA. Pritožba zoper odločitev ŠS FFA je 
možna pri ŠS UL. 
      

3. člen  
ŠS FFA ima samo enega podpredsednika. 
 

4. člen 
ŠS FFA ima naslednje pridružene člane: 

• Glavni koordinator tutorjev: Je študent statusom na FFA, izvoljen za dobo enega leta z 
možnostjo ponovne izvolitve. Odgovoren je za koordiniranje vseh vrst tutorstva za 
slovenske študente. 

• Glavni ERASMUS tutor: Je študent statusom na FFA, izvoljen za dobo enega leta z 
možnostjo ponovne izvolitve. Odgovoren je za koordiniranje vseh vrst tutorstva za tuje 
študente. 

• Bivši predsednik ŠS FFA: Je nekdanji predsednik ŠS FFA, imenovan za obdobjeenega 
leta brez možnosti ponovitve, ne potrebuje statusa študenta na FFA. Ima predvsem 
svetovalno vlogo. 

Pridruženi člani nimajo glasovalnih pravic in ne štejejo v kvoto sklepčnosti. Svetnik je lahko 
hkrati svetnik in pridruženi član. 
    

5. člen 
Ta Priloga ŠS FFA začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani FFA. 
      

Emanuela Senjor,  
Predsednica ŠS FFA  

     



    
   
          
        
     
    


