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Študentski svet Fakultete za farmacijo je na 3. redni seji, 20. 4. 2021 na podlagi drugega odstavka 114. 
člena Pravil o organizaciji in delovanju UL FFA z dne 8. 9. 2017,  s spremembami 26. 10. 2018 in 18. 9. 
2020 ter sedmega odstavka 1. člena Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani z dne 23. 2. 2021 
sprejel 
 
PRILOGO ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA FARMACIJO K POSLOVNIKU 

ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Če ta Priloga Študentskega sveta Fakultete za farmacijo k Poslovniku Študentskega sveta Univerze v 
Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: 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 članov ali 
svetnikov in pooblaščenih članov ali svetnikov v ŠS FFA ureja enako, kot je to predpisano z veljavnim 
Poslovnikom Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Poslovnik ŠS UL), Pravili 
o organizaciji in delovanju UL FFA ter Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov ŠS članic in 
organe članic UL.  
 
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.  
 

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

II. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE  

 

3. člen 
(podpredsednik) 

ŠS FFA ima samo enega podpredsednika. 
 
Podpredsednika ŠS FFA se voli na enak način kot predsednika. Volitve podpredsednika se izvedejo na 
konstitutivni seji ŠS FFA.   
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4. člen 
(tajnik) 

Tajnika ŠS FFA se voli na enak način kot predsednika in podpredsednika. Volitve tajnika se izvedejo na 
konstitutivni seji ŠS FFA. 
 

5. člen 
(sestava) 

ŠS FFA ima člane (»svetnike«) in pridružene člane. 
 
Člani ŠS FFA so predstavniki letnikov, in sicer dva predstavnika vsakega letnika EM FAR ter po en 
predstavnik vsakega letnika prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov. 

 

Pridruženi člani na sejah nimajo glasovalne pravice in ne štejejo v kvoto sklepčnosti. Član je lahko hkrati 
član in pridruženi član. 

 

6. člen 

(pridruženi člani) 

ŠS FFA ima naslednje pridružene člane: 

 

• Glavni koordinator tutorjev študentov: Je študent s statusom študenta na UL FFA, izvoljen 

za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve. V skladu s Pravilnikom o sistemu 

študentskega tutorstva na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je odgovoren za 

izvajanje osebnega in predmetnega tutorstva. 

• Glavni ERASMUS tutor: Je študent s statusom študenta na UL FFA, izvoljen za dobo enega 

leta z možnostjo ponovne izvolitve. V skladu s Pravilnikom o sistemu študentskega 

tutorstva na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je odgovoren  za izvajanje 

ERASMUS tutorstva. 

• Bivši predsednik ŠS FFA: Je predsednik ŠS FFA iz prejšnjega mandata, izvoljen za obdobje 

enega leta. Ne potrebuje statusa študenta na UL FFA in ima predvsem svetovalno vlogo. 

• Predstavniki študentov v Senatu UL FFA: So študentje s statusom študenta na UL FFA, 

izvoljeni za dobo enega leta z možnostjo ponovne izvolitve. Udeležujejo se sej Senata UL 

FFA, kjer zastopajo interese študentov fakultete. 

• Predstavniki študentov v organih UL FFA in UL. 

 

7. člen 

(kolegij predsednika) 

Kolegij predsednika je posvetovalni organ predsednika, ki obravnava in zavzema stališča o vseh 

pomembnejših vprašanjih vodenja in urejanja zadev študentskega sveta. 

 

Kolegij predsednika sestavljajo vodstvo ŠS FFA, bivši predsednik in drugi na vabilo predsednika. 
 
 

III. NEMOTENO DELOVANJE 

 

8. člen 

Svetniki in pridruženi člani so lahko člani Društva študentov farmacije Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: DŠFS), Društva študentov farmacevtskih ved (v nadaljnjem besedilu: DŠFV), Študentske 

sekcije Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljnjem besedilu: ŠSSFD), Evropske zveze 
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študentov farmacije (v nadaljnjem besedilu: EPSA), Mednarodne federacije študentov farmacije (v 

nadaljnjem besedilu: IPSF), Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: ŠOU 

v Ljubljani) in Študentske organizacije Fakultete za farmacijo (v nadaljnjem besedilu: ŠOFFA). 

 

9. člen 

Predsednik in podpredsednik ŠS FFA ne smeta opravljati funkcije v izvršnem odboru DŠFS, ŠSSFD 

in DŠFV. Predsednik ŠS FFA ne sme opravljati funkcije koordinatorja v DŠFS, ŠSSFD in DŠFV. 

 

Predsednik in podpredsednik ŠS FFA ne smeta biti člana predsedstva ali teles (izven okvirov uradnega 

sodelovanja, ki ga izvaja ŠS FFA) ŠOU v Ljubljani ali ŠOFFA. 

 

Ob izvolitvi na pozicijo predsednika ali podpredsednika ŠS FFA je potrebno nemudoma odstopiti od 

vseh pozicij, ki bi povzročale konflikt interesov. Če podpredsednik ŠS FFA opravlja dolžnosti 

predsednika ŠS FFA, zanj veljajo ista določila kot za predsednika. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

Ta priloga je sprejeta, ko jo sprejme ŠS FFA z dvotretjinsko večino glasov vseh svetnikov, in začne veljati 
naslednji dan po objavi na spletni strani UL FFA.  

 

Spremembe in dopolnitve te priloge se sprejmejo po enakem postopku kot priloga. Predlaga jih lahko 
član ali pridružen član ŠS FFA, ki mora predlog predložiti vodstvu ŠS FFA. 

 

Za razlago te priloge je pristojen ŠS FFA. 

 

 

 

Damijana Roškarič 

predsednica Študentskega sveta FFA 

 
 


