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Skupščina Društva študentov farmacije Slovenije je na svoji redni skupščini, dne 22. maja 2021, na 
podlagi veljavnega Statuta Društva študentov farmacije Slovenije sprejela 

PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DRUŠTVA ŠTUDENTOV 
FARMACIJE SLOVENIJE. 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(splošno) 

(1) Ta pravilnik določa dejavnosti, ki zajemajo izvedbo in potek volitev ter imenovanje v organe 
Društva študentov farmacije Slovenije (v nadaljevanju: organi DŠFS). 

(2) Organi DŠFS, ki se jih voli ali imenuje, so: 

● Izvršni odbor DŠFS (v nadaljevanju: IO), 

● koordinatorji DŠFS, 

● Nadzorni odbor DŠFS (v nadaljevanju: NO), 

● Disciplinsko komisijo DŠFS (v nadaljevanju: DK). 
2. člen 

(mandat) 
(1) Mandat IO, NO, DK in koordinatorjev DŠFS traja eno leto in se lahko podaljša za največ 

še eno mandatno obdobje. Skupščino DŠFS v skladu s Statutom DŠFS sestavljajo vsi 
člani DŠFS. 

(2) IO o izteku mandata obvesti vse člane DŠFS o volitvah v organe DŠFS vsaj 21 dni pred 
datumom skupščine z volitvami. 

(3) Novoizvoljena ekipa DŠFS hkrati nastopi svojo funkcijo s 1. januarjem po skupščini. 
 

II. KANDIDATURE 
3. člen 

(pravica do kandidature) 
(1) Pravico do kandidature v organe DŠFS ima vsak redni član DŠFS, ki pa mora biti hkrati član 

ŠSSFD. Na funkcijo v IO lahko kandidirajo redni člani z volilno pravico, na funkcijo 
koordinatorjev DŠFS pa lahko poleg rednih članov z volilno pravico kandidirajo tudi redni člani. 

(2) Kandidate za člane NO in DK predlaga IO in kandidature ne vložijo. 
 

4. člen 
(kandidiranje) 

(1) IO organizira sestanek s kandidati za funkcionarje v organih DŠFS vsaj tri dni pred volitvami, 
kjer razloži zadolžitve in naloge posamezne funkcije v organih DŠFS ter potek in delovanje 
skupščine. 

(2) Kandidati za funkcionarja v organih DŠFS morajo vložiti kandidaturo vsaj sedem dni pred 
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volitvami generalnemu sekretarju na uradni e-poštni naslov: gs@dsfs.si. 
(3) Kandidatura naj vsebuje kratek življenjepis, dosedanje aktivnosti pri DŠFS, razlog za 

kandidaturo in okvirni program dela za naslednje leto. 
(4) Kandidature, vložene po roku iz drugega odstavka tega člena, se sprejmejo le, če se s tem 

strinja celoten IO DŠFS in vsi kandidati za določeno funkcijo. 
(5) Po datumu, določenem za oddajo kandidature, se članom DŠFS po aktualnih informacijskih 

poteh posreduje seznam kandidatov za posamezne funkcije v organih DŠFS. 
 

III. VOLITVE 
 

5. člen 
(delovno predsedstvo) 

(1) Volitve v organe DŠFS vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine. V primeru 
kakršnega koli nesoglasja se posvetuje z ostalimi člani delovnega predsedstva in člani starega 
IO in sprejme dokončno odločitev. 

(2) Pred začetkom volitev mora delovno predsedstvo preveriti število prisotnih članov z volilno 
pravico. 

6. člen 
(interna diskusija) 

(1) Od začetka interne diskusije do zaključka glasovanja ne sme nihče zapustiti ali vstopiti v 
prostor. 

(2) Interna diskusija poteka tajno, brez uporabe komunikacijskih pripomočkov. Informacij, podanih 
znotraj interne diskusije, se ne sme podati naprej ter se o njih po skupščini ne diskutira. 

7. člen 
(vrstni red volitev in imenovanj) 

(1) Volitve oz. imenovanja naj potekajo po spodnjem vrstnem redu. Če se skupščina strinja, se 
lahko vrstni red spremeni: 

a) Volitve IO: 

● predsednik, 

● generalni sekretar, 

● blagajnik, 

● predstavnik za stike z javnostjo, 

● predstavnik za stike z EPSA, 

● predstavnik za stike z IPSF. 

b) Volitve koordinatorjev DŠFS: 

● koordinator IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks, 

● Twinnet koordinator, 

● glavni urednik Spatule, 
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● vodja organizacijskega odbora Mednarodnega poletnega 
farmacevtskega tabora, 

● koordinator humanitarne skupine, 

● koordinator strokovnih večerov, 

● koordinator javnih kampanj. 

c) Imenovanje NO in DK. 
8. člen 

(glasovnice) 
Na glasovnici je v prvem krogu navedena funkcija ter kandidati. Za drugi krog je na glasovnici 
navedena funkcija ter »kandidat A« in »kandidat B«, volivcem pa mora biti jasno predstavljeno, 
kdo sta kandidata. Pri preštevanju glasovnic se uporablja načelo, da mora biti »volja volivca 
nedvoumno izražena«. 

9. člen 
(potek volitev) 

(1) Volitve potekajo tajno po dvokrožnem večinskem volilnem sistemu. Volišče mora biti urejeno 
tako, da omogoča tajnost pri izpolnjevanju glasovnice. 

(2) Najprej se predstavijo kandidati za določeno funkcijo po takšnem vrstnem redu, kot so oddali 
kandidature. Predstavitev je omejena na tri minute za IO in eno minuto za koordinatorje DŠFS. 
Sledita javno izpraševanje in diskusija. Če skupščina nima več vprašanj, kandidat/i zapusti/jo 
prostor za čas razprave in glasovanja. 

(3) Sledi tajno glasovanje. Če noben kandidat ne prejme normalne večine glasov, se lahko 
ponovno izpraša kandidate. Če noben kandidat ni dobil normalne večine glasov, se glasovanje 
ponovi med kandidatoma, ki sta prejela najvišje število glasov v prvem krogu. Če je več 
kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
drugo najvišje število glasov, se najprej glasuje za izbor dveh kandidatov v drugi krog. 
Prednost imajo kandidati, ki so prejeli najvišje število glasov v prvem krogu. V drugem krogu 
se pomerita kandidata, ki prejmeta najvišje število glasov v prvem krogu oziroma sta bila 
izglasovana v drugi krog. Za izvolitev je nato potrebna normalna večina. 

(4) Če imata dva kandidata enako število glasov, se zadnja faza, ki je vplivala na odločitev 
volivcev in pripeljala do nerešljive situacije, ponovi. Če se zaplet ne razreši, sprejme dokončno 
odločitev pravkar razrešeni IO. 

(5) Nato se izvedejo volitve za naslednjo funkcijo, dokler niso zapolnjene vse funkcije. 
10. člen 

(ponovno odprtje razpisa) 
Če ostanejo funkcije nezasedene, se ponovno odpre razpis za te funkcije. O izvolitvi odloča 
skupščina DŠFS. 
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IV. KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
(javnost) 

Vsebina pravilnika je javna. Pravilnik je objavljen na spletni strani DŠFS pod zavihkom O nas: Statut 
in pravilniki. 

12. člen 
(veljavnost) 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina DŠFS. Z dnem sprejema tega pravilnika preneha 
veljati in se uporabljati Pravilnik o volitvah v organe Društva študentov farmacije Slovenije z dne 4. 
decembra 2020. 

 
 
 

 
V Ljubljani, 22. maja 2021,  
 
Nejc Ajlec, 
predsednik DŠFS in ŠSSFD 


