
Skupščina Društva študentov farmacije Slovenije je na svoji redni skupščini, dne 25. maja
2022, na podlagi veljavnega Statuta Društva študentov farmacije Slovenije sprejela

PRAVILNIK O NAGRADAH DRUŠTVA ŠTUDENTOV
FARMACIJE SLOVENIJE.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke za podeljevanje nagrad Društva študentov farmacije
Slovenije (v nadaljevanju DŠFS).

(2) DŠFS podeljuje nagrade prvouvrščenim tekmovalcem posameznih tekmovanj DŠFS ali
sklopa tekmovanj DŠFS, nagrade, ki so osvojene v nagradnih igrah v sklopu javnih
kampanj in posameznih dejavnosti DŠFS, in druge nagrade v skladu s 6. členom tega
pravilnika.

(3) Tekmovanja in nagrade, opisane v tem pravilniku, so namenjena študentom Univerze v
Ljubljani, Fakultete za farmacijo, razen če Izvršni odbor (v nadaljevanju: IO) za
posamezno tekmovanje oz. nagrado odloči drugače.

(4) Nagrade niso prenosljive.

II. TEKMOVANJA IN NAGRADE
2. člen

(vrste nagrad)

(1) DŠFS podeljuje nagrade za prvouvrščene na naslednjih tekmovanjih:
● tekmovanja IPSF (Svetovanje bolnikom, Mala šola klinike, Zdravila po meri),
● tekmovanja Inkubator inovativnosti.

(2) DŠFS podeljuje nagrade, ki so osvojene v nagradnih igrah, v sklopu:
● javnih kampanj,
● strokovnih dejavnosti,
● humanitarnih dejavnosti,
● mednarodnih dejavnosti,
● publicističnih dejavnosti in
● drugih dejavnosti DŠFS.

(3) DŠFS lahko na predlog člana DŠFS v skladu s 6. členom tega pravilnika podeli tudi
druge nagrade.

3. člen
(tekmovanja IPSF)

(1) DŠFS v posameznem koledarskem letu organizira vsaj dve tekmovanji IPSF. Pod
tekmovanja IPSF uvrščamo Svetovanje bolnikom, Mala šola klinike in Zdravila po meri.

a) Za organizacijo tekmovanj IPSF je v skladu z 9. členom Pravilnika o koordinatorjih
in vodjih projektov odgovoren koordinator strokovnih večerov.

b) Tekmovanje lahko poteka posamezno, v paru ali v ekipah, kar za posamezno
koledarsko leto po posvetu z organizacijskim odborom tekmovanja IPSF določi
tedanji koordinator strokovnih večerov.
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c) Če se na tekmovanju tekmuje posamezno, potem za posamezne uvrstitve velja
naslednji kriterij podeljevanja točk:

1. mesto: 12 točk
2. mesto: 8 točk
3. mesto: 4 točke

d) Če se na tekmovanju tekmuje v paru ali v ekipi, potem vsak v paru oz. v ekipi
prejme enako število točk v skladu s kriterijem podeljevanja točk, ki je opisan v
prejšnjem določilu (1c).

(2) Nagrado prejmejo tekmovalci oz. člani ekipe, ki zasedejo prvo mesto, pri čemer je vrstni
red določen na podlagi skupnega seštevka točk, dobljenih pri vseh tekmovanjih IPSF v
posameznem koledarskem letu.

a) Če se na podlagi seštevka točk ne da jasno določiti vrstnega reda oz. so
tekmovalci izenačeni, se dodatno točko podeli tekmovalcem, ki so v tekočem
koledarskem letu sodelovali na več tekmovanjih IPSF.

b) Če vrstni red ob upoštevanju prejšnjega določila (2a) ni jasno določen, se
dodatno točko podeli tekmovalcem, ki so v tekočem koledarskem letu zmagali na
več tekmovanjih IPSF.

c) Če vrstni red ob upoštevanju prejšnjega določila (2b) ni jasno določen, se
nagrajenca določi z žrebom med tekmovalci, ki so zasedli prvo mesto.

(3) Tekmovalec oz. ekipa se lahko nagradi odpove.
a) Če se prvouvrščeni odpove nagradi, ta pripada drugouvrščenemu. Če se

drugouvrščeni odpove nagradi, ta pripada tretjeuvrščenemu. Če se tretjeuvrščeni
odpove nagradi, potem se nagrade ne podeli in pripada DŠFS.

b) Če tekmovalec nagrade ne prevzame oz. je ne izkoristi v roku enega
koledarskega leta od dneva prejema, do nagrade ni več upravičen.

c) Tekmovalec v nobenem primeru ni upravičen do denarnega nadomestila nagrade.
(4) Če DŠFS v koledarskem letu organizira vsaj dve tekmovanji IPSF, je lahko nagrada

povračilo stroškov kotizacije za udeležbo na kongresu IPSF naslednjega koledarskega
leta. Zmagovalec je upravičen do povračila, če se na samem kongresu IPSF udeleži vsaj
dveh tekmovanj. Če DŠFS v koledarskem letu organizira samo eno tekmovanje IPSF,
potem povračilo stroškov kotizacije na kongresu IPSF ni možna nagrada.

(5) Če povračilo stroškov kotizacije za udeležbo na kongresu IPSF ni možna nagrada, o
nadomestni nagradi presodi IO skupaj s koordinatorjem strokovnih večerov.

(6) Koordinator strokovnih večerov ne sme tekmovati na tekmovanjih IPSF. Člani
organizacijskega odbora posameznega tekmovanja oz. tekmovanj IPSF lahko tekmujejo,
če imajo soglasje koordinatorja strokovnih večerov in do roka za prijave na tekmovanje
niso zapolnjena vsa mesta za udeležbo na tekmovanju oz. ni omejitve števila
udeležencev. Člani organizacijskega odbora tekmovanja IPSF so izvzeti iz točkovanja in
so avtomatsko uvrščeni na zadnje mesto.

4. člen
(tekmovanje Inkubator inovativnosti)

(1) DŠFS lahko v posameznem koledarskem letu organizira eno ali več tekmovanj Inkubator
inovativnosti.

a) Za organizacijo tekmovanja Inkubator inovativnosti je v skladu z 11. členom
Pravilnika o koordinatorjih in vodjih projektov odgovoren vodja projekta Inkubator
inovativnosti.
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b) Tekmovanje Inkubator inovativnosti lahko DŠFS organizira samostojno ali v
sodelovanju z zunanjimi partnerji.

c) Tekmovanje Inkubator inovativnosti lahko poteka posamezno, v parih ali ekipah,
kar za posamezno koledarsko leto po posvetu z organizacijskim odborom
tekmovanja Inkubator inovativnosti določi tedanji vodja projekta Inkubator
inovativnosti.

d) Način točkovanja in razvrščanja tekmovalcev glede na njihovo uspešnost po
posvetu z zunanjimi partnerji in člani organizacijskega odbora Inkubatorja
inovativnosti določi vodja projekta Inkubator inovativnosti za posamezno
koledarsko leto.

(2) Nagrado prejme tekmovalec oz. člani ekipe, ki zasedejo prvo mesto. Glede na zasnovo
tekmovanja in število zunanjih partnerjev v posameznem koledarskem letu lahko prvo
mesto zasede in prejme nagrado več tekmovalcev oz. ekip.

(3) Tekmovalec oz. ekipa se lahko nagradi odpove.
a) Če se prvouvrščeni odpove nagradi, ta pripada drugouvrščenemu. Če se

drugouvrščeni odpove nagradi, ta pripada tretjeuvrščenemu. Če se tretjeuvrščeni
odpove nagradi, potem se nagrade ne podeli in pripada DŠFS.

b) Če tekmovalec nagrade ne prevzame oz. je ne izkoristi v roku enega
koledarskega leta od dneva prejema, do nagrade ni več upravičen.

c) Če nagrada ni denarna, tekmovalec v nobenem primeru ni upravičen do
denarnega nadomestila nagrade.

(4) Vodja projekta Inkubator inovativnosti ne sme tekmovati na tekmovanju Inkubator
inovativnosti. Člani organizacijskega odbora Inkubatorja inovativnosti lahko tekmujejo, če
imajo soglasje vodje projekta Inkubator inovativnosti in do roka za prijave na tekmovanje
niso zapolnjena vsa mesta za udeležbo na tekmovanju oz. ni omejitve števila
udeležencev. Člani organizacijskega odbora Inkubatorja inovativnosti so izvzeti iz
točkovanja in so avtomatsko uvrščeni na zadnje mesto.

5. člen
(nagradne igre)

(1) DŠFS lahko v sklopu svojih javnih kampanj, strokovnih, humanitarnih, publicističnih,
mednarodnih in drugih dejavnostih prireja nagradne igre.

a) Za organizacijo nagradne igre je odgovoren vodja projekta oz. koordinator
posamezne dejavnosti.

b) Pravila za sodelovanje opredeli odgovoren vodja projekta oz. koordinator posebej
za vsako posamezno nagradno igro.

c) Če nagrada skupno ne presega stroškov 50,00 EUR ali je predvidena glede na
letni finančni načrt, jo odgovoren vodja projekta oz. koordinator po dogovoru z
blagajnikom lahko priskrbi na stroške DŠFS.

d) Če nagrada skupno presega strošek 50,00 EUR ali ni predvidena glede na letni
finančni načrt, se odgovoren vodja projekta oz. koordinator pred izvedbo
nagradne igre posvetuje z IO.

e) Ne glede na predprejšnjo določilo (1c) se mora odgovoren vodja projekta oz.
koordinator posvetovati z IO za vsako naslednjo nagradno igro, ki jo namerava
izvesti, če je v tekočem koledarskem letu izvedel nagradne igre, ki so skupno
presegle strošek 50,00 EUR oz. je izvedel več kot dve nepredvideni nagradni igri,
ki sicer nista presegli skupnega stroška 50,00 EUR.

f) Nagrada ne sme biti denarna.
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g) Nagradna igra v glasilu Spatula se šteje kot ena nagradna igra v tekočem
študijskem letu, ne glede na število Spatul, ki izidejo v tem letu.

(2) Nagrajenec se lahko nagradi odpove.
(3) Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do denarnega nadomestila nagrade.
(4) DŠFS ni dolžan kriti stroškov pošiljanja nagrade nagrajencu.

6. člen
(druge nagrade)

(1) DŠFS lahko poleg nagrad iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika podeli tudi druge nagrade.
(2) Predlog nagrade lahko poda vsak član DŠFS.
(3) Utemeljen predlog kandidata za nagrado, predlagano v drugem odstavku tega člena,

lahko poda vsak član DŠFS.
(4) Predlog nagrade oz. predlog kandidata za nagrado iz drugega in tretjega odstavka tega

člena predlagatelj posreduje generalnemu sekretarju DŠFS po elektronski pošti v pisni
obliki. Generalni sekretar najkasneje sedmi dan po prejemu predloga obvesti IO.

(5) Predloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena sprejema IO z navadno večino
glasov članov IO na svojih sestankih. O svoji odločitvi IO obvesti predlagatelja v roku 30
dni od dne prejema predloga.

(6) Nagrada je lahko namenjena posameznemu članu DŠFS ali skupini članov DŠFS.
(7) Nagrado podeli IO.

III. KONČNE DOLOČBE

7. člen
(javnost)

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

8. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina DŠFS. Z dnem sprejema tega pravilnika
hkrati preneha veljati in se uporabljati Pravilnik o nagradah Društva študentov farmacije
Slovenije z dne 7. decembra 2021.

V Ljubljani, 25. maja 2022

Nina Janežič
predsednica DŠFS in ŠSSFD
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