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Predsednik ŠS FFA: Jaka Rotman Primec 

Podpredsednik ŠS FFA: Jaka Vrevc Žlajpah 

Tajnica ŠS FFA: Damijana Roškarič 

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ Fakultete za farmacijo (FFA), v katerem 

so predstavniki študentov iz posameznih letnikov. Skladno s Pravili o organizaciji in delovanju UL 

FFA sta v ŠS FFA po dva predstavnika letnika študijskega programa Farmacije (oz. en v 5. letniku), 

po en predstavnik letnika Laboratorijske biomedicine in Kozmetologije ter od študijskega leta 

2010/2011 tudi predstavnika magistrskih programov Industrijska farmacija in Laboratorijska 

biomedicina. 

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako 

seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah 

razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe. 

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. 

Vodstvo ŠS FFA, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik in tajnica, je skladno s 47. členom 

Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani pripravilo letni program dela za študijsko leto 

2019/2020. 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 



Pred vami je program dela Študentskega sveta Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani, za 

študijsko leto 2019/2020.  

• V letošnjem letu bomo predlagali povečanje števila svetnikov v ŠS FFA iz 17 na 19. 

Povečanje mest bo na račun dveh namesto enega predstavnika študijev druge stopnje: S2 

LBM ter S2 Industrijska farmacija. Preko tega bi želeli doseči večjo enakopravno zastopanje 

različnih programov v ŠS FFA. (december-januar) 

• V sodelovanju s študentskim referatom bomo poskusili izkoristiti vse zmožnosti in 

prednosti, ki jih prinaša prehod na digitalen urnik Wise Timetable. V ospredju je izpis urnika 

za vsakega študenta posebej, po njegovi vpisni številki. S tem bi dosegli večjo preglednost 

urnikov, saj tako ne bi vsem študentov v letniku izpisalo vseh terminov vaj od celotnega 

letnika. (december-junij) 

• Kot vsako leto, bi po najboljših močeh poskusili še dodatno okrepiti sodelovanje z DŠFS 

ter ŠOFFA. Največjo možnost za sodelovanje vidimo na projektih kot so Uvodni dan za 

bruce, kjer potrebujemo veliko zavzetih in izkušenih ljudi za kvalitetno izvedbo. Tukaj bi 

dodatna pomoč članov DŠFS in ŠOFFA še kako prišla prav. Ob izvolitvi novega vodstva 

DŠFS ter ŠOFFA bo izveden uvoden delovni sestanek z namenom izmenjave idej o 

možnih sodelovanjih. (december-oktober) 

• ŠS FFA se bo trudil pomagati tako DŠFS kot ŠOFFA pri organizaciji določenih projektov. 

(december-oktober)  

• Želimo povečati prepoznavnost ŠS FFA študentom naše fakultete, saj je naše delovanje 

dokaj nepoznano začetnim letnikom. To bi dosegli preko raznih informacijskih kanalov, 

glaven predlog je rubrika v Spatuli. Na spletni strani fakultete in društva po novem ne bodo 

navedeni le kontakti vodstva, temveč vseh članov ŠS FFA, skupaj s fotografijo. V 

problematičnih letnikih, kjer so pričakovanja, kaj zajema delo predstavnika, nerealna 

(reševanje osebnih težav), bi opravili predstavitev našega dela. (januar-april) 

• Povečati zavzetost učiteljev za prvomajsko izpitno obdobje. Prvomajsko izpitno obdobje 

predstavlja pomemben termin razporejanja izpitov za možno kvalitetno pripravo na vse 

izpite v določenem letniku. Opravili bi pogovor s prodekanom za študijsko področje ter 

nosilci predmetov, da najdemo skupne točke ter težave, ki povzročajo zadržke s strani 

učiteljev. (december) 

• Predstaviti idejo o možnem podaljšanju mandatov v ŠS FFA iz enega na dve leti. (januar-

februar) 



• Letos bo velik poudarek na povečanju obveščanja LBM ter KOZ o vseh študijskih in 

obštudijskih dejavnostih na naši fakulteti. Študentje teh študijskih programov slabše 

obiskujejo žure, piknike, motivacijske vikende, ekskurzije ter strokovne večere. V ta namen 

se bo še dogradil sistem o obveščanju letnikov preko predstavnikov letnikov. (december) 

• Uvest pripravo predajnih dokumentov (»handover«) tudi za ostale pozicije, zraven pozicije 

predsednika. Na ta način bo vsakoletna nova ekipa lažje prevzela vodenje ŠS FFA. 

(oktober) 

• V sodelovanju s prodekanjo za mednarodno sodelovanje povečati možnosti za izmenjave 

študentov na programih S1 LBM ter S1 KOZ. Najprej bi preverili fakultete, ki že imajo 

podpisan bilateralni sporazum s FFA (zaradi EM FAR izmenjav) za možne izmenjave teh 

dveh programov, kasneje pa bi še iskali nove opcije. (februar) 

• Letos bi raziskali in nato po mnenju svetnikov predlagali možnost nabave FFA 

laboratorijskih halj za vse študente. Tako bi krepili samopodobo in enotnost FFA. Brucem 

bi tudi bil olajšan nakup halje. (februar-maj) 

• Predlagane bodo spremembe študijskega reda, med katerimi bi izpostavili povečanje 

možnega popravljanja ocen za pretekla študijska leta iz zdajšnjih 2 na 4. Popravljanje 1 

ocene za tekoče študijsko leto bi pustili nespremenjeno.  Predlagale bi se spremembe v 

skladu s sprejetimi sklepi na 6. redni seji ŠS FFA v letu 2018/2019: Med objavo rezultatov 

in ustnim izpitom mora preteči najmanj 24 ur, med objavo rezultatov in vpogledom v izpit 

ali izdelek mora miniti vsaj 24 ur. (december-januar) 

• Po premestitvi printboxa iz predprostora predavalnice PD v glavno stavbo FFA, bi 

opazovali situacijo ter potrebe študentov. Ob možni nezadovoljivi oskrbi študentov s 

printboxi, bi predlagali vodstvu fakultete namestitev dodatnega (3.) printboxa. (januar) 

• Študenti študijskih smeri S1 LBM ter S1 KOZ predlagajo delodajalce, ki bi jih želeli imeti 

na dogodku »Hitri zmenki«, ki je v organizaciji Kariernih centrov. (marec, dogodek aprila) 

• Vsi predstavniki bomo imeli v sejni sobi FFA, skupaj s predstavniki DŠFS ter ŠOFFA, 

zakusko, na kateri bo tudi vodstvo fakultete. S tem bomo okrepili medsebojno sodelovanje 

treh stebrov študentskih aktivnosti ter hkrati izboljšali odnose z vodstvom fakultete, v 

smislu kdo smo in kaj počnemo. (januar) 

• Zavzeli se bomo za večjo nagrajenost dela predstavnikov ter na splošno ŠS FFA. To bomo 

poskušali doseči z obeleženjem dela predstavnikov ter drugih funkcij v ŠS FFA na prilogah 

k diplomi. (november) 

• Letos bi imenovali Komisijo za pravilnike, organ znotraj ŠS FFA, ki bi pregledal vse akte 

in pravilnike, ki se dotikajo delovanja in poslovanja ŠS FFA ter jih ustrezno dopolnil, da so 



skladni en z drugim. Člani te komisije bi lahko bili svetniki ali pridruženi člani ŠS FFA. V 

sodelovanju s komisijo bi se pripravila posodobljena verzija dokumenta Priloga ŠS FFA k 

Poslovniku o delovanju ŠSUL. (februar-maj) 

• Pripravil bi se Pravilnik ŠS FFA o predlogih za nagrade. Ta pravilnik bi urejal, katere 

predloge študentov ŠS FFA potrdi ter nato pošlje naprej na Komisijo za nagrade FFA. 

(marec-julij) 

• Kot v preteklih letih, bomo tudi letos sodelovali na Informativi, sejmu izobraževanja in 

poklicev, kjer bomo pomagali predstavljati fakulteto. (januar) 

• Zaradi velikih pohval s strani učiteljev, bomo tudi v prihodnje sodelovali na pedagoških 

konferencah ter predstavljali študentski pogled obravnavanih tematik. (september) 

• Še naprej bomo sodelovali na Sprejemu brucev, ki vsako leto poteka na naši fakulteti 1. dan 

novega študijskega leta. Bruci so izrazili pozitivne izkušnje ob sprejemu na fakulteti ne le s 

strani zaposlenih, temveč tudi študentov. (oktober) 

• V sodelovanju z vodstvom fakultete bomo še naprej predstavljali fakulteto srednješolcem, 

ki se zanimajo za vpis na FFA.  (december-marec) 

• Redno bomo sprejemali študentska mnenja o habilitacijah ter jih tudi ustrezno posodobili 

in poenotili v skladu s ŠS UL spremembami, ko bodo le te vstopile v veljavo.  

• Dokončali bi formalizacijo predmetnega tutorstva s pomočjo pravilnika o tutorskem 

sistemu, ki bi ga letos predlagali v sprejem. (januar-februar) 

• Pregledali se bodo vsi pravilniki, ki se dotikajo pravic in dolžnosti študentov s statusom 

športnika z namenom usklajevanja zahtev UL z zahtevami FFA. S temi študenti bo tudi 

opravljen skupen sestanek, na katerem bo tudi prisoten prodekan za študijsko področje, 

koordinator športne vzgoje ter predstavnik ŠS FFA. Predstavile se jim bodo njihove pravice 

in dolžnosti. (januar) 

 

V Ljubljani, 28. 11. 2019     

                     

Jaka Rotman,                              Jaka Vrevc Žlajpah,                      Damijana Roškarič, 

predsednik ŠS FFA                    podpredsednik ŠS FFA                   tajnik ŠS FFA 

 


