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Študentski svet Fakultete za farmacijo je na 1. redni seji, dne 5. decembra 2019,  v skladu s 47. členom 

Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (POŠSUL-2, z dne 10. 12. 2018) sprejel 

FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA 

FARMACIJO, UNIVERZE V LJUBLJANI, ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020. 

 

1. Predvideni prilivi Študentskega sveta Fakultete za farmacijo v letu 2019/2020 

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) predvideva naslednje prilive v letu 2019/2020. 

PRILIVI PREDVIDEN ZNESEK V EUR 

Sredstva ŠS UL za delovanje članic glede na 

število vpisanih študentov na članicah 

380,00 

Sredstva ŠS UL za delovanje članic glede na 

prisotnost na sejah ŠS UL 

380,00 

Sredstva z razpisa ŠS UL za projekte članic 300,00 

Skupaj 1.060,00 

Tabela 1: Ocenjeni prilivi v letu 2019/2020. 

V skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju ŠS UL nameni Študentski svet Univerze v Ljubljani 

(ŠS UL) del sredstev za delovanje ŠS članic UL, pri čemer en del razdeli glede na število vpisanih 

študentov na posameznih članicah in drug del glede na prisotnost predstavnikov ŠS članic na sejah 

ŠS UL. 

V letu 2018/2019 je ŠS UL izvedel razpis, na katerem je bilo možno pridobiti finančna sredstva za 

uspešne in kvalitetne projekte ŠS članic UL in sicer v višini od 100,00 do 500,00 EUR. V primeru, 

da bo razpis izveden tudi v letu 2019/2020, ŠS FFA predvideva sodelovanje na razpisu in sicer z 

mednarodnim projektom IPSC (International Pharmaceutical Summer Camp) ali TNT (EPSA 

Training New Trainers), ki ju ŠS FFA pomaga organizirati, in/ali s svojim novim projektom Uvodni 

teden za bruce 2020. O konkretni izbiri, s katerim projektom sodelovati in za kakšen znesek se 

potegovati, se bo ŠS FFA odločil, če bo razpis objavljen oz. ko bodo znani natančni pogoji. 

Naveden je okviren znesek 300,00 EUR, za katerega se morda potegujemo. Če se izkaže, da je bolj 

primeren projekt, ki trenutno ni naveden, se lahko ŠS FFA odloči tudi zanj. 

Glede na prilive preteklih let, prisotnost na sejah, višino sredstev v prejšnjih letih in število 

študentov ter pridobitvi sredstev z razpisa ŠS UL, predvidevamo v letu 2019/2020 skupno 1.060,00 

EUR sredstev za delovanje ŠS FFA. 
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2. Predvideni odlivi Študentskega sveta Fakultete za farmacijo v letu 2019/2020 

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) predvideva naslednje odlive v letu 2019/2020. 

ODLIVI PREDVIDEN ZNESEK V EUR 

Uvodni teden za bruce 2020 400,00 

Tisk Spatule 150,00 

Projekt IPSC/TNT/ipd. 130,00 

Delovanje ŠS FFA (seje, sestanki) 80,00 

Projekt, sofinanciran z razpisa ŠS UL 300,00 

Skupaj 1.060,00 

Tabela 2: Ocenjeni odlivi v letu 2019/2020. 

V študijskem letu 2019/2020 se bo izvedel nov projekt: Uvodni teden za bruce 2020, za katerega 

ŠS FFA nameni 400,00 EUR. Za sofinanciranje tiska Spatule (glasilo Društva študentov farmacije 

Slovenije – DŠFS) je namenjenih 150,00 EUR. Finančno bomo podprli enega ali več projektov 

DŠFS oz. Študentske organizacije Fakultete za farmacijo (ŠOFFA); najverjetneje projekt IPSC ali 

TNT, skupno v višini 130,00 EUR. Za delovanje ŠS FFA, kar zajema predvsem izvedbo zaključne 

seje z zakusko, je predvidenih 80,00 EUR.  Sredstva z razpisa ŠS UL bodo porabljena za projekt v 

višini 300,00 EUR. Skupaj 1.060,00 EUR odlivov. 

Sredstva bodo porabljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju in pravili Univerze v Ljubljani. 

Zneski posamezne postavke so okvirni, saj še niso izbrane vse ponudbe za vse dejavnosti in 

projekte ŠS FFA, zato lahko v končnem znesku prihaja do odmika od okvirnega zneska v tem 

finančnem načrtu. 

 

3. Pregled finančnih sredstev Študentskega sveta FFA v letu 2019/2020 

PRILIVI PREDVIDEN ZNESEK V EUR 

Sredstva ŠS UL za delovanje članic 760,00 

Sredstva z razpisa ŠS UL za projekte članic 300,00 

Skupaj prilivi 1.060,00 

ODLIVI / 

Dejavnost ŠS FFA (projekti, seje, dogodki) 760,00 

Projekt, sofinanciran z razpisa ŠS UL 300,00 

Skupaj odlivi 1.060,00 

BILANCA 0,00 

Tabela 3: Predviden denarni tok v letu 2019/2020. 

Ljubljana, 5. december 2019     
Jaka Rotman                    
predsednik Študentskega sveta FFA 


