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majhnosti Slovenije in edini fakulteti za farmacijo v državi
s približno 1500 študenti na vseh programih smo zaradi
velike aktivnosti izredno prepoznavni tako v evropskem
kot svetovnem združenju študentov farmacije. Srce in
dušo obštudijskega dogajanja na UL FFA predstavljamo
študenti, združeni v društva, ki se redno srečujemo v štu-
dentski sobici v kletnih prostorih Fakultete, kjer se porodi
največ novih idej za dogodke in aktivnosti. Pomembno
je, da vsa društva na UL FFA delujejo sinergistično, kar
pomeni, da med seboj veliko sodelujemo in si izmenju-
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Študenti Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL
FFA) smo že od samega začetka močno povezani v skup-
nost, ki je znana po nadvse raznolikih obštudijskih aktiv-
nostih. Organizirani smo v različna študentska telesa, ki
se med seboj uspešno povezujejo in sodelujejo. Kljub
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POVZETEK
Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ima
lahko vsak študent zelo aktivno in zanimivo ob-
študijsko življenje kot udeleženec ali organizator
raznovrstnih dogodkov. Študenti delujemo v ra-
zličnih študentskih organizacijah, preko katerih
organiziramo lokalne in mednarodne dogodke,
kot so mednarodni poletni tabor, strokovni večeri,
tekmovanje svetovanje pacientom, izdajanje gla-
sila Spatula in farmacevtske zabave. Med njimi bi
posebej izpostavili organizacijo velikih mednarod-
nih kongresov, ki so postavili študente naše fa-
kultete na zemljevid Evrope in tudi sveta. Preko
naših organizacij študenti razvijamo mehke ve-
ščine, pridobivamo dodatno znanje in izkušnje
ter tvorimo nova poznanstva in dolgoletna prija-
teljstva.

ABSTRACT
Each student enrolled in Faculty of Pharmacy,
University of Ljubljana can have a very active and
interesting extracurricular experience as a partic-
ipant or an organiser of various events. Students
of the Faculty are organised in student associa-
tions through which we organise different local
and international events, such as International
Pharmaceutical Summer Camp, educational
evenings, Patient Counselling Events, pharma-
ceutical parties and we publish a newsletter Spat-
ula. We are especially proud of organising large
international congresses that established our as-
sociations as respected in Europe and the World.
Through our associations, students develop soft
skills, gain new knowledge and experience, meet
new people and forge new long-lasting friend-
ships.
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mnenje študentov UL FFA v Študentskem svetu Univerze
v Ljubljani. Pod okriljem ŠS FFA se izvajata osebno in pred-
metno tutorstvo. Osebno tutorstvo pomeni pomoč štu-
denta višjega letnika študentom nižjih letnikov, predvsem
prvega. Predmetno tutorstvo pa je namenjeno razlagi snovi
in nalog za zahtevnejše predmete.

4ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
FAKULTETE ZA FARMACIJO 

Aktivni člani ŠOFFA, ki je podružnica Študentske organi-
zacije Univerze v Ljubljani, organizirajo razne športne aktiv-
nosti, kot so smučanje, paintball in curling, družabna sre-
čanja kot na primer farmacevtske zabave in farmacevtske
piknike. Skrbijo tudi za zdravje študentov s pripravo zdravih
zajtrkov pred predavalnico P1 na Fakulteti in ob posebnih
priložnostih podarijo kakšno malenkost, kot je rožica za
dan žena. Aktivno pomagajo tudi pri ostalih študentskih
projektih ter vsako leto v zimskem času organizirajo stro-
kovno ekskurzijo v eno od večjih evropskih mest. 

5ŠTUDENTSKA SEKCIJA
SLOVENSKEGA
FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA
IN DRUŠTVO ŠTUDENTOV
FARMACIJE SLOVENIJE

Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva
(ŠSSFD) velja za prvo obliko organiziranega združenja vseh
študentov farmacije v Ljubljani, katere prvi predsednik je
bil Andrej Bertoncelj. ŠSSFD je bila ustanovljena z name-
nom nastanka strokovne organizacije, ki je bila preko Slo-
venskega farmacevtskega društva (SFD) tudi del Medna-
rodne farmacevtske federacije (FIP). Dandanes pa se je
delovanje ŠSSFD spojilo z delovanjem Društva študentov
farmacije Slovenije (DŠFS). 
DŠFS in ŠSSFD se razlikujeta le pravno, dejansko pa je
vodstvo obeh organizacij isto in delujeta sinergistično. Poleg
že ustaljenih projektov opisanih zgoraj, društvo skozi celo
leto pripravlja izredno pester nabor dogodkov. Ta vključuje
dodatne strokovne večere in tekmovanja (Mala šola klinike,
Zdravila po meri, Svetovanje pacientom, Zdravstveni tim,
Inkubator inovativnosti), s katerimi se osredotočamo na ak-
tualne zdravstvene problematike in razvoj kompetenc, po-

jemo znanje ter izkušnje o organiziranju različnih projektov.
Članstvo v naših študentskih organizacijah je brezplačno,
sredstva zbiramo s pomočjo sponzorjev in natečajev, pri
določenih projektih pa nam pomaga tudi Fakulteta. 

2ZGODOVINA ŠTUDENTSKIh
ORGANIZACIJ

Prva organizacija, ki je povezovala izključno študente far-
macije, je bila Zveza študentov farmacije (ZŠF, 1960), ki je
bila del Zveze študentov Jugoslavije (ZŠJ, 1951). Leta
1974 so ZŠJ ukinili, njeno delovanje pa je prevzela Zveza
komunistične mladine Slovenije (ZKMS), ki se je še istega
leta preimenovala v Zvezo socialistične mladine Slovenije
(ZSMS). ZŠF sicer ni bila nikoli uradno registrirana, je pa
ves čas aktivno delovala. Leta 1976 so se študenti farma-
cije kot študentska sekcija pridružili Slovenskemu farma-
cevtskemu društvu, leta 1997 pa je bilo ustanovljeno Dru-
štvo študentov farmacije Slovenije. Študentski svet
Fakultete za farmacijo je bil ustanovljen leta 1993, skupaj
s Študentskim svetom UL ter Študentsko organizacijo Fa-
kultete za farmacijo, ki se je leta 1994 razvila iz prvotne
Osnovne organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije
(OO ZSMS – Farmacija).
Danes na UL FFA delujejo Študentski svet Fakultete za
farmacijo (ŠS FFA), Študentska organizacija Fakultete za
farmacijo (ŠOFFA), Študentska sekcija Slovenskega far-
macevtskega društva (ŠSSFD) in Društvo študentov far-
macije Slovenije (DŠFS).

3ŠTUDENTSKI SVET
FAKULTETE ZA FARMACIJO
UNIVERZE V LJUbLJANI

ŠS FFA je eden od organov upravljanja UL FFA in predsta-
vlja povezavo med študenti in zaposlenimi na Fakulteti,
dodatno pa tudi s Študentskim svetom Univerze v Ljubljani.
Sestavljajo ga predstavniki študentov z vseh študijskih pro-
gramov in vseh letnikov na UL FFA. ŠS FFA podaja pred-
loge za spremembe vpisnih pogojev, predstavlja ideje o
prenovi študija, oblikuje študentska mnenja o pedagoških
delavcih za habilitacije, koordinira študentsko tutorstvo,
sodeluje pri zagotavljanju kakovosti na UL FFA, pomaga
pri sprejemanju študentov z izmenjave Erasmus+ in zastopa
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Trenutne številke Spatule obsegajo tudi več kot 70 strani,
na katerih študente informiramo o aktualnih projektih, vklju-
čno s »kotički« za študente s posameznih študijskih pro-
gramov (kozmetologija, laboratorijska biomedicina), stro-
kovnimi članki, intervjuji iz praks in izmenjav, križanke,
predstavitve aktivnih članov društev, kolumne in pripovedi
o študiju na tujih univerzah.

5.2 MEDNARODNO UDEJSTVOVANJE

ŠSSFD se je kmalu začela uveljavljati na mednarodnem
področju. ŠSSFD je včlanjena v dve glavni mednarodni or-
ganizaciji, in sicer v Evropski zvezi študentov farmacije
(EPSA), ki se je leta 1982 oblikovala iz Evropske podružnice
Mednarodne zveze študentov farmacije (ESA), ter IPSF. V
preglednici 1 so navedeni glavni mejniki našega društva v
mednarodnih organizacijah. 
Poleg omenjenih dogodkov smo organizirali tudi razne
manjše mednarodne dogodke in projekte. Od udeležencev
smo dobivali povratne informacije s pohvalami za vse or-
ganizirane kongrese v Sloveniji in posledično je ŠSSFD
pridobila status nadvse uglednega društva v mednarodnih
očeh (slika 2). Ob obilici izkušenj z organizacijo dogodkov
lahko v kratkem pričakujemo odločitev za organizacijo no-
vega mednarodnega dogodka. Že 23. tabor IPSC bo po-
tekal v Radencih ob Kolpi. Namen projekta je izpeljati eno-
tedensko druženje z izobraževalnim programom, ki se ga
udeleži okoli šestdeset naših in tujih študentov.
Naša maskota Edvard Farmacevtski ali na kratko Edi je
prepoznavna plišasta kača slovenske delegacije na vseh

trebnih na karierni poti posameznika. Izvajamo javne kam-
panje, kjer ozaveščamo širšo javnost o javnozdravstvenih
problemih (InterAKCIJA – ozaveščanje o interakcijah alko-
hola, hrane in drog z zdravili). V decembru pripravimo do-
brodelni božični bazar, na katerem prodajamo piškote, vo-
ščilnice, mila in ostale izdelke naših študentov. Zelo
pomemben projekt pa je tudi simpozij ŠSSFD, ki od 2015
letno poteka v jesenskih mesecih in gosti 300 študentov.
Poseben dosežek je, da nam vsako leto uspe napolniti pre-
davalnico, kljub temu, da simpozij vedno poteka v soboto.
Letos bo simpozij potekal v okviru 1. dvodnevnega simpo-
zija ŠSSFD z naslovom Moč personalizirane medicine. So-
delovanje pri organizaciji projektov prispeva k razvoju kom-
petenc v smislu projektnega dela, aktivnega vodenja in
delegiranja, kreativnega razmišljanja ter reševanja težav in
izzivov. Poleg tega pa pri vsakem izmed nas za vedno pusti
neprecenljive spomine in stkane vezi prijateljstva. 

5.1 GLASILA DRUŠTVA 

Študenti UL FFA skozi leta izdajamo glasila, namenjena iz-
obraževanju, obveščanju in zabavi študentov. Konec se-
demdesetih let smo izdajali glasilo Farmabrucek (slika 1a),
ki je prinašalo koristne informacije predvsem študentom
prvih letnikov. Prvo periodično glasilo je bilo Orior, ki je
začelo izhajati kmalu po ustanovitvi sekcije leta 1984 pa
vse do leta 1994 (slika 1b). Po krajšem premoru je leta
1997 ugledalo luč sveta glasilo Spatula (slika 1c). Do danes
je izšlo že več kot osemdeset številk Spatule, ki trikrat letno
pričaka študente na policah naše fakultete (sestavljanka 1).

Slika 1: Naslovnice glasil, ki so izhajali v sklopu društva: (a) Farmabrucek (1980), (b) Orion (1984), (c) Spatula številka 1 (1997) in (d) Jubilejna
Spatula številka 74 (2017).
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mednarodnih dogodkih. Njegova zgodovina ni povsem ja-
sna, vemo le, da je z nami že vsaj 15 let in je od takrat obi-
skal preko 50 mednarodnih dogodkov. 

5.3 NAGRADE

Študenti UF FFA smo za svojo veliko aktivnost in kakovo-
stno organizirane dogodke prejeli številne domače in med-
narodne nagrade:

• 56. Svetovni kongres IPSF v Ljubljani je prejel nagrado
za prispevek k prepoznavnosti UL FFA ob 50. obletnici
celovitega študija farmacije v Sloveniji.

• ŠSSFD je tri leta zapored prejela nagrado za najboljšega
člana EPSA s strani izvršnega odbora EPSA (2016, 2017
in 2018). 

• Leta 2017 je organizacijska ekipa 40. Letnega kongresa
EPSA prejela nagrado za najboljšo organizacijsko ekipo
EPSA v letu od izvršnega odbora EPSA.

• Leta 2017 je Univerza v Ljubljani podelila nagrado za 20
let izdajanja glasila Spatula.

• Leta 2017 je nagrado Univerze v Ljubljani prejelo tudi
DŠFS.

6ALUMNI ČLANI ŠTUDENTSKIh
ORGANIZACIJ FAKULTETE ZA
FARMACIJO UNIVERZE V
LJUbLJANI

Alumni člani študentskih društev so vsi nekdanji aktivni
člani, ki so imeli v študentskih društvih aktivno funkcijo pri
razvoju in soustvarjanju dogodkov. Do današnjega dne je
v bazi zabeleženih 250 alumnov. Študenti, ki aktivno so-
delujejo pri soustvarjanju, si pridobijo pomembne kompe-
tence na področju vodenja, projektnega dela, sodelovanja
v skupini in organiziranja, kar jim kasneje pomaga pri krei-
ranju uspešne karierne poti. 
Raziskava je pokazala, da so alumni zelo uspešni, saj je 10
% alumnov zaposlenih na direktorskem položaju podružnic,
podjetij in predstavništev, še 36 % na drugih vodstvenih

Slika 2: (a) Organizacijska ekipa 56. IPSF Letnega kongresa v
Ljubljani. (b) Plakat 40. EPSA Letnega kongresa v Kranjski Gori. (c)
Organizacijska ekipa 21. EPSA Poletne univerze v Portorožu. 

Preglednica 1: Glavni mejniki ŠSSFD v mednarodnih organizacijah.

Evropska zveza študentov farmacije (EPSA/ESC)

1984 postane polnopravna članica ESC

1986 organiziran 9. ESC kongres v Šmarjeških toplicah, z 80 študenti iz vse Evrope

2000 organizirana 2. EPSA Poletna univerza v Bohinju

2003 organiziran 26. EPSA Letni kongres v Portorožu

2017 organiziran 40. EPSA Letni kongres v Kranjski Gori, s 350 Evropskimi udeleženci

2019 organizirana 21. EPSA Poletna univerza v Portorožu, s 121 udeleženci

Mednarodna zveza študentov farmacije (IPSF)

1984 pridružena članica IPSF

1988 polnopravna članica IPSF

2010 organiziran 56. IPSF Svetovni kongres v Ljubljani, s 300 udeleženci
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delovnih mestih (vodje raziskovalnih skupin, profesorji, vodje
podjetji, oddelkov). Alumni člane veliko zaposlujejo v slo-
venski farmacevtski industriji (43 %), v manjših podjetjih in
podružnicah mednarodnih podjetij (19 %) in v znanstveno-
raziskovalnih inštitucijah (17 %) in drugod (slika 3). Zaklju-
čimo lahko, da so študenti, ki so poleg študija delovali tudi
v obštudijskih aktivnostih, razvili še dodatne kompetence
in s tem postali privlačnejši za delodajalce. 

7SODELOVANJE S FAKULTETO
ZA FARMACIJO UNIVERZE V
LJUbLJANI

Tako UL FFA kot študentske organizacije pod njenim okri-
ljem pomembno prispevajo k razvoju študentov in njihovih
kompetenc, pomembnih za nadaljnjo kariero. Medtem ko
UL FFA podaja zelo kakovostno teoretično znanje, ki ga
dopolnjujemo na vajah in na praktičnem usposabljanju v
lekarnah, nam društva nudijo razvoj mehkih veščin. Prav
slednje so potrebne za uspeh pri izvajanje projektov v sku-

pini, ker študente povežejo in naučijo odgovornega ravna-
nja, sprejemanja tveganj in skrbnih odločitev. Fakulteta je
prepoznala dodano vrednost, ki jo društva prinašajo, in se
zato tudi bolj aktivno vključuje in podpira društvene projekte
s strokovnim znanjem ter finančno pomočjo. Posledično
je bilo izpeljanih mnogo dogodkov, kampanj in kongresov,
kar brez podpore UL FFA ne bi bilo mogoče. Fakulteta
študentom nudi tudi druge priložnosti, kot so možnost iz-
menjav Erasmus+ in CEEPUS. Na nekaterih študijskih pro-
gramih so pomemben del izobraževanja tudi strokovne
prakse v institucijah in podjetjih, ki so del obveznega pro-
grama ali pa del izbirnih vsebin. 

8SKLEP

Iz te kratke predstavitve študentskih društvenih aktivnosti
lahko zaključimo, da leto za letom na Fakulteti za farmacijo
organiziramo številne obštudijske dejavnosti na nacionalni
in mednarodni ravni z namenom pridobivanja znanja, izku-
šenj, osebnostnega razvoja in prijateljstev.
Zelo bomo veseli, če nam zaupate kakšne pomembne do-
godke ali slikovno gradivo iz vašega delovanja v študentskih
organizacijah na UL FFA. Vso pošto sprejemamo na elek-
tronski naslov predsednik@dsfs.si. Prav tako pa vas va-
bimo, da obiščete našo spletno stran http://dsfs.si/.

9VIRI

1. Večina informacij je povzeta po dveh izjemnih delih, za katere bo
podmladek vseh študentskih teles vedno hvaležen:

2. Nejc Klemenc, Emanuela Senjor, Mija Kavčič, Polona Mihelj
Reščič, Katja Olenik, Danaja Rode, Anja Šribar, Anže Zidar,
Jubilejna Spatula št. 74., 2017.

3. Matej Trobec, Pregled in analiza obštudijskih dejavnosti
študentov farmacije in njihove formalne organiziranosti od
začetka študija farmacije v Ljubljani do danes, diplomsko delo,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, 2016

4. Društvo študentov farmacije Slovenije, spletna stran,
[dostopano 7.3.2020] dostopno na: http://dsfs.si/

Slika 3. Porazdelitev alumnov glede na zaposlitev v različnih
sektorjih. V raziskavo so bili zajeti alumni vseh študentskih društev.
Vir: alumni baza DŠFS in LinkedIn.
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Sestavljanka 1: Izbrane naslovnice Spatul in njihova raznolika vsebina.


