
                                                                                                                      
 

ZAPISNIK 
 

2. Redne seje Študentskega sveta Evropske pravne fakultete 
                                                  22.03.2019 

 
 
TRAJANJE SEJE: 08:00 – 10:30 
PROSTOR: Sejna soba 1, 1. nadstropje Evro-pf, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 
 
Prisotni člani ŠS EVRO-PF 2018/2019: Blažka Bright, Matic Mlakar, Zarja Bregant, Manca 
Zemljič, Leon Bernot 
Odsotni člani ŠS EVRO-PF 2018/2019: Anja Karafatska, Andraž Slatnar, Emanuela Eduard, 
Anja Jankovič 
Priostni zunanji sodelovci: Eva Križaj 
 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Prisotnost članov 

2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS Evro-pf 

3. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS Evro-pf 

4. Pregled zapisnika sestanka študentskega sveta z vodstvom fakultete 

5. Pregled financ ŠS Evro-pf 

6. Pregled dejavnosti  

7. Razno 

 
1. Točka 

 
Soglasna potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS Evro-pf. 
Sklep je sprejet. 
 

2. Točka 
 

Soglasna potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS Evro-pf. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 



                                                                                                                      
3. Točka 

 
Študentski svet Evrospke pravne fakultete soglasno potrdi Evo Križaj za zunanjo sodelavko, ki 
bo poročala o preoblemih in trenutnem stanju 1. letnika smeri Pravo. 
Študentski svet s tem izpolni svoje dolžnost, ki je bila dogovorjena na sestanku z vodstvom 
Evro-pf, saj ima sedaj ŠS Evro-pf po vsaj enega predstavnika iz vsakega letnika. 
ŠS Evro-pf se dogovori, da bo poskušal stopiti v stik še s študenti PMIN, da bo prav tako ta 
smer imela svojega predstavnika v ŠS Evro-pf. 
Sklep je sprejet. 
 

4. Točka 
 

Predsednik ŠS Evro-pf predstavi ostalim članom, ki se niso udeležili sestanka z vodstvom Evro-
pf, kaj je bilo dogovorjeno.  
 
ŠS Evro-pf poda idejo,  da bi ponudli pomoč fakulteti, pri pregledu videoposnetkov na e-
univerzi. Smo namreč mnenja, da imamo študentje bolj občutek, katere vsebine so dobre in 
katere nam ne pomagajo pri samem študiju. Predlog bomo podali fakulteti na naslednje 
sestanku. 
 
ŠS Evro-pf pregleda anketo, ki se je opravila glede izvajanja projekta Bpp na sodišču v Ljubljani. 
V anketi je bil tak projekt na lokaciji v Ljubljani močno podprt, rezultati pa so bili tudi že 
posredovano vodstvo fakultete. 
ŠS Evro-pf podpira idejo, da se študentom, ki letos opravljajo projekt Bpp v Novi Gorici 
priznajo KT. Predlog ŠS Evro-pf pa je, da se tem študentkam ne zaračuna za Študijsko komisijo, 
ki bo odobrila takšne KT.  
 
ŠS Evro-pf se zaveda, da je obisk predavanj v Novi Gorici zelo slab.  Kot primer, dejasko število 
študentov, ki obiskuje 2. Letnik v Novi Gorici je 6 in od teh 6 študentov vsi redno obiskujejo, 
kadar pa na predmet ne pridejo ali vejo da bosta prišla le 1 ali 2 študenta, pa o tem tudi 
obvestijo referat.  
ŠS Evro-pf je mnenja, da se težko prepriča študente, ki so iz Ljubljane vendar so vpisani v Novo 
Gorico kot redni študentje, da obiskujejo predavanja v Novi Gorici.  
ŠS Evro-pf se bo potrudil ponovno oživeti prevoze med Novo Gorico in Ljubljano, da bi se na 
tak način vsaj za vaje iz določenih predmetov v Novi Gorici študenti odločali v večjem številu. 
Prevoze bomo oživeli preko že ustanovljene a žal malo pozabljene facebook skupine EVRO-PF 
PREVOZI NA PREDAVANJA. 
 
Printbox v Novi Gorici – Blažka Bright, ki predavanja obiskuje v Novi Gorici, je že govorila s 
predstavnico ŠS Fakultete za vede o zdravju, s katero si Evro-pf v Novi Gorici deli prostore, 
vendar njihov Študentsk svet temu projektu ni tako zelo naklonjen, saj je njihova fakulteta v 
Novi Gorici le ena izmed enot celotne fakultete.  
Blažka se obveže, da bo zadevo predstavila še njihovemu referatu.  
 



                                                                                                                      
ŠS Evro-pf je razpis za tutorstvo že poslal vodstvu, z željo da se uskladi z njihovim pravilnikom, 
ki je še v pripravi. 
Glede na to, da od fakultete še nismo prejeli odgovora ter, da se že bližamo naslednjemu 
izpitnemu obdobju, smo se v ŠS Evro-pf dogovorili, da letos organiziramo tutorstvo sami, v 
bolj neformalnem smislu. ŠS Evro-pf se dogovori, da bo objavil razpis za tutorje, ki bodo imeli 
letos po eno ali dve srečanji s študenti, ki bosta namenjeni bolj samo ponavljanju pred samim 
izpitom. Smo namreč mnenja, da bi bila to dobra vaja, za naslednje študijsko leto, ko se bo 
tutorstvo izvedlo skupaj s fakulteto v bolj formalnem smislu. 
Glede ur, pa smo mnenja, da se lahko tutorjem ure, ki jih bodo opravili letos prenesejo v drugo 
študijsko leto. 
 

 
5. Točka 

 
 
Predsednik ŠS Evro-pf predstavi članom ŠS Evro-pf trenutno finančno stanje. Ugotovimo, da 
imamo na razpolago še 1.178,00 EUR. 
 

6. Točka 
 
Blažka predstavi problematiko v prostorih v Novi Gorici. Tam se namreč še vedno zadržujejo 
srednješolci, ki obiskujejo njihove toaletne prostore, pijejo kavo in na hodnikih na glas igrajo 
igrice. Referat sicer pokliče policijo, vendar to ne pomaga, saj se dijaki vračajo nazaj vsak 
dan.  
ŠS Evro-pf predlaga, da fakulteta poskrbi za to problematiko. Smo mnenja, da bi se lahko 
pregledovale študentske izkaznice, ali pa da bi na toaleto imeli študentje dostop le z 
uporabo študentske izkaznice, kot imajo to že urejeno na določenih fakultetah. 
Prav tako v Novi Gorici še vedno ne dela računalnik, na katerega so študentje že večkrat 
opozorili refarat. Študentje so bili najprej veseli, saj so mislila da so računalnik popravili, 
vendar se je izkazalo, da se računalnik le prestavlja iz predavalnice v predavalnico.  
ŠS Evro-pf bo opozoril fakulteto na nedelujoč računalnik, saj je to izredno moteče za 
izvajanje samega predavanja. 
 
ŠS Evro-pf je mnenja, da bi se lahko bolj organizirali obiski obravnav, saj je to zelo dobra 
praksa in predvsem zanimiva izkušnja za študente.  
Leon predlaga, da bi se naredile skupine po 4 ali 5 študentov, ki bi skupaj obiskovali 
obravnave, eden izmed njih pa bi bil koordinator, ki bi pregledoval kdaj so obravnave in o 
vsem obveščal ostale študente. 
 
Študenti Evro-pf so tako v Novi Gorici kot tudi v Ljubljani opozorili na predolga predavanja 
pri predmetih Delovno pravo in Pravo socialne varnosti. Predavanja so namreč skupaj 8 ur, 
vmes pa imajo študentje le 20 min pavze.  
ŠS Evro-pf bo stopil v konktakt z vodstvom ali kar direktno s profesorico in poskušal zadevo 
urediti. 



                                                                                                                      
Študenti 1. Letnika so izrazili veliko problematiko pri izpitu iz Ustavnega prava. Profesor  je 
namreč izvedel predrok, ki ni bil izpeljan preko referata in, ki je bil izveden v obliki take-
home exam. Glede na to, da rok ni bil uradno razpisan, so se študentje samo 'navidezno' 
prijavili na rok, ki je bil določen v VIS-u. Problem je nastal, ko je prišlo do vpisa ocen, saj 
večina študentov, ki je pisala na predroku take-home exam, ni dobila svoje ocene oz. jim je 
pisalo, da k izpitu niso pristopili. Študenti so potem o tem obvestili referat in zadevo rešili 
preko njih.  
Problem pa je nastal tudi v tem, da je profesor take-home exam popravljal več kot en 
mesec,saj ga je popravil skupaj z izpitom, ki je bil redno razpisan. Sepravi šudenti, ki so pisali 
take-home exam 11.1.2019, so skupaj s študenti, ki so pisali izpit na rednem roku 15.2.2019, 
dobili rezultate šele konec februarja. Nekateri študenti, so po pridobljeni oceni pisali tudi 
profesorju za vpogled v izpit, vendar jim ta še do danes ni odpisal. 
ŠS Evro-pf ugotavlja, da je na fakulteti velik problem glede vpogleda v izpite. Nekateri 
profesorji sploh ne odgovorijo, ko jih prosiš za vpogled, nekateri pa odgovorijo z veliko 
zamudo (traja namreč tudi po več kot en mesec). Nekateri profesorji, tudi ko študentu 
posredujejo pravilne rešitve, ne posredujejo pa izpita. Študent namreč težko ve kaj točno je 
narobe naredil, če izpita preprosto ne vidi, od dne ko ga je pisal pa je minil že več kot en 
mesec.  
Študenti so opozorili na največjo problematiko pri vpogledih v izpit pri prof. Teršek in prof. 
Erbežnik. 
ŠS Evro-pf bo predlagal fakulteti, da se uredijo vpogledi v izpit na način, da bo študent dobil 
možnost dejanskega vpogleda v izpit v uglednem časovnem obdobju. 
 
ŠS Evro-pf poda idejo, da bi lahko s financami, ki bi nam v letošnjem študijskem letu ostale, 
naredili puloverje ali majice z logotipom naše fakultete. ŠS Evro-pf bi potem te majice 
prodajal študentom, denar, ki bi pa zaslužili s prodajo pa bi namenili v dobrodelne namene.  
Ideja je, da bi študentje prvi dan na fakulteti dobili revijo, vrečko in imeli možnost nakupa 
majice.  
 
Leon se zaveže, da bo v roku enega tedna (najkasneje do 1.4.2019) naredil dopis, glede 
debatnega krožka in ga posredoval fakulteti, saj bi si v ŠS Evro-pf želeli da bi se debatni 
krožek izvedel čimprej.  
Ideja debatnega krožka je, da bi bila omejitev prijav (max 20 oseb), da bi študentje dobili 
gradivo že po e-mailu in bi na debatni krožek prišli pripravljeni, saj to ni predavanje ampak je 
debata.  
 
ŠS Evro-pf si želi v letošnjem študijskem letu še izvesti okroglo mizo Pravo in Medicina, saj je 
bil za ta dogodek pokazan velik interes s strani študentov, preko ankete, ki smo jo izvedli.  
Ideja je, da bi imela 3 teme (npr. Umetna inteligenca, splav, evtanazija), vsaka tema bi traja 
približno 45min vmes pa bi imeli 15 min. pavze. Želje je, da dogodek ne traja predolgo, saj 
na tak način izgubiš pozornost poslušalcev. Predlog je, da imamo 4 predavatelje (po 2 iz 
pravniške smeri in po 2 iz medicinske smeri) in enega povezovalca. ŠS Evro-pf si želi, da bi bil 
to prof. Avbelj, zato bo z njim tudi stopil v konktakt.  



                                                                                                                      
Eva se zaveže, da bo stopila v kontakt s prof. Jančarjem, Leon in Zarja se zavežeta, da bosta 
stopila v kontakt s študenti iz Medicinske fakultete in jih povprašala za pomoč.  
Dogovorimo se, da pridobimo vse ideje in podatke najkasneje do 1.4.2019, takrat pa se tudi 
odločimo, če je tak dogodek mogoče izpeljati v letošnjem študijskem letu.  
 
 
Seja se zaključi in se določi okviren nov datum za naslednjo sejo, ki bo med 20.4. in 30.4.2019. 
 
 
Zapisnik pripravila: 
Zarja Bregant 
 
 

Predsednik ŠS Evro-pf 
Matic Mlakar 

 


