
 
 

ZAPISNIK 
 

KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE 
FAKULTETE 

8.12.2020 
 
TRAJANJE SEJE: 16.00 – 18:00 
PROSTOR: Seja preko videoklica (Zoom) zaradi izrednih razmer s koronavirusom.  
 
Prisotnost novoizvoljenih predstavnikov ŠS:  
 
Prisotni člani ŠS Evro-pf: Laura Glaner, Anja Klara Gorenšek, Laura Šinkovec, Maja 
Remec, Peter Antolin, Petra Doles.  
Odsotni člani Evrp-pf: Martin Hrup (opravičena odsotnost)  
 
Študentski svet 2019/2020: 
 
Prisotni bivši člani: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar, Leon Bernot, Eva Križaj, Nina 
Bjelica, Žiga Košec  
Odsotni bivši člani: Maja Matičič, Nastja Vodeb, Zarja Bregant  
Prisotni bivši zunanji sodelavci: Kerstin Sirk  
Odsotni bivši zunanji sodelavci: Janez Sebastjan Kocmur, Blažka Bright, Nik 
Šabec, Nina Žitnik 
 
Predlagan dnevni red konstitutivne seje:  

1. Prisotnost članov 
2. Potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov ŠS 
3. Razno  

1. točka (prisotnost članov) 
 
Seje se je udeležilo 6 od 7 članov novoizvoljenega Študentskega sveta. Martin Hrup 
je svojo odsotnost opravičil.  
Na seji je prav tako prisotnih 6 članov Študentskega sveta 2019/2020 in 1 zunanja 
sodelavka.  

 
2. točka (potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov ŠS) 

 
Potrditev novoizvoljenih predstavnikov Študentskega sveta Evro-pf: 
 
Na podlagi sklepa volilne komisije, so bili za sestavo novega Študentskega sveta 
Evropske pravne fakultete Nove Univerze predlagani: Laura Glaner, Anja Klara 
Gorenšek, Laura Šinkovec, Maja Remec, Peter Antolin, Petra Doles in Martin Hrup.  
 
Vsi novoizvoljeni člani so s strani članov Študentskega sveta 2019/2020 soglasno 
potrjeni.  
 



Potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov Študentskega sveta Evro-pf:  
 
Za predsednico ŠS Evro-pf kandidira Laura Glaner:  

ZA: 6                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 
Sklep je bil sprejet.  
Nova predsednica Študentskega sveta je Laura Glaner.  
 
Za podpredsednico ŠS Evro-pf na enoti Ljubljana kandidira Anja Klara Gorenšek:  

ZA: 4                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 2 

 
Za podpredsednika ŠS Evro-pf na enoti Ljubljana kandidira Peter Antolin:  

ZA: 2                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 4 

 
Sklep je bil sprejet.  
Nova podpredsednica Študentskega sveta na enoti Ljubljana je Anja Klara Gorenšek.  
 
Za podpredsednika ŠS Evro-pf na enoti Nova Gorica kandidira Peter Antolin:  

ZA: 3                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 3 

 
Za podpredsednico ŠS Evro-pf na enoti Nova Gorica kandidira Maja Remec:  

ZA: 2                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 4 

 
Sklep je bil sprejet.  
Nov podpredsednik Študentskega sveta na enoti Nova Gorica je Peter Antolin.  
 
Za tajnico ŠS Evro-pf kandidira Laura Šinkovec:  

ZA: 6                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 
Sklep je bil sprejet.  
Nova tajnica Študentskega sveta je Laura Šinkovec.  
 
Za namestnico tajnice ŠS Evro-pf kandidira Maja Remec:  

ZA: 6                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 
Sklep je bil sprejet.  
Nova namestnica tajnice je Maja Remec.  
 

3. točka (razno) 
 

Predaja aktivnih zadev bivšega Študentskega sveta, novoizvoljenemu ŠS Evro-pf:  
 

1. Program dejavnosti: program, ki ga je dopolnil Študentski svet 2019/2020 se 
bo v celoti posredoval novoizvoljenemu ŠS.  

 
2. Revija Aspectus: Matic novoizvoljenim članom predstavi namen revije 

Aspectus. Poudari, da je bistvo revije objavljanje člankov, kolumen in zaključnih 
del študentov, predvsem pa opozarjanje na aktualne problematike s strani 
študentov. V kolikor so novi člani pripravljeni revijo razvijati naprej, se Matic 
ponudi za pomoč pri organizaciji. Izdajanje revije se je v času epidemije 



ustavilo, vseeno pa se s fakulteto (natančneje s prof. dr. Matejem Avbljem) 
urejajo dogovori, da bi se revija izdajala s pomočjo fakultete in ne več samo iz 
strani Študentskega sveta.  
 

3. Poslovnik ŠS Evro-pf: Leon članom predstavi postopek prenovitve poslovnika 
ŠS, ki ga je izvedel ŠS v prejšnjem študijskem letu. Prav tako vsakemu 
novoizvoljenemu članu nameni tiskan izvod Poslovnika. 
 

4. Promocijski material: člani bivšega ŠS pozivajo nov ŠS, da dokončajo izvedbo 
promocijskega materiala. Novemu ŠS se predlaga tisk mask z logotipom, za 
katerega je še potrebno dobiti soglasje fakultete. O novem ŠS se bo obvestilo 
tudi tiskarno in spodbudilo k nadaljnjemu sodelovanju.  

 
5. Tekmovanje prav(n)a rešitev – Ženevski klub: tekmovanje je zaradi izjemnih 

razmer s Covidom prestavljeno do predvidoma spomladi 2021. Prejšnji teden 
smo prejeli elektronsko sporočilo glede denarne donacije našega ŠS. Marca 
2020 smo v namen tekmovanja in dobrih medsebojnih odnosov donirali denarni 
znesek v višini 200 EUR. Pogodbo sta podpisala predsednik Ženevskega kluba 
in predsednica ŠS Evro-pf. Ideja je, da Ženevski klub obdrži donacijo in novi 
ŠS lahko za namen tekmovanja v naslednjem letu doda določen denarni 
znesek. Novemu ŠS je predlagan podpis aneksa med podpisnikoma originalne 
pogodbe in novim predsednikom ŠS Evro-pf.  
 

6. Erasmus: sestanki glede Erasmus izmenjav potekajo dalje, prav tako še vedno 
poteka posredovanje predlogov za biltateralne sporazume. 
 

7. Sodelovanje na dogodku za prve letnike: za namen povezovanja in 
kolegialnosti med kolegi prvih letnikov so se javili trije študenti. O izvedbi bo 
obveščen nov ŠS.  
 

8. Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete NU: med časom epidemije 
sestanki z vodstvom fakultete niso potekali, vseeno pa je ŠS ohranil redno 
komunikacijo s fakulteto v elektronski obliki. Predlogi in vprašanja so se 
obravnavali na sejah in posredovali fakulteti.  
 

9. Habilitacijski postopek: člani aktivno sodelujejo v habilitacijskih postopkih. 
Fakulteta predhodno pozove na udeležbo enega predstavnika študentov.  
 

12. BPP Kranj: Prof. dr. Marko Novak je spomladi 2020 za namen izvajanja BPP 
na sodišču v Kranju navezal stik s sodnico na tamkajšnjem Okrožnem sodišču. 
Po sproščanju ukrepov smo študenti vabljeni, da začnemo sodelovati pri 
brezplačni pravni pomoči. 
 

13. Delavnica za pisanje zaključnih del: še vedno poteka sodelovanje s knjižnico - 
neformalni del. To delo poteka tako, da starejši študenti posredujejo kolegom 
nasvete glede mentorjev, pisanjem dispozicije, zaključnega dela in zagovorov.   
 

10. Študentski svet Nove Univerze: Matic predlaga, da se ob vsakokratni menjavi 
Študentskega sveta posamezne fakultete, zamenja tudi sestava Študentskega 



sveta Nove Univerze. To bi bilo po njegovem mnenju koristno za zastopanje 
interesov vseh študentov.  
 

11. Finance: računovodstvo posreduje evidenco sredstev Študentskega sveta 
Evro-pf.  
 

12. Vodenje seje prevzame Laura Glaner in predstavi potek dela, ter opomne na 
pomembne točke, ki bodo obravnavane na prvi redni seji (priprava letnega 
načrta, pregled financ ter pregled mandatov po organih, za zunanje sodelavce 
se predlaga Uršo Ravnikar Šurk in Matica Mlakarja).   
 

13. Prisotni člani se dogovorijo, da bodo na dogodkih 15. in 16.12.2020 za nove 
generacije študentov, Študentski svet Evropske pravne fakultete predstavljali 
Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar (kot člana študentskega sveta 2019/20) in 
Anja Klara Gorenšek ter Peter Antolin (kot člana študentskega sveta 2020/21).  
 

14.  Predsednica Laura Glaner predlaga, da se določi predstavnike letnikov.  
            Člani soglasno potrdijo predstavnike letnikov:  

 
- 1. letnik, 1. stopnje: Laura Šinkovec in Martin Hrup 
- 2. letnik, 1. stopnje: Maja Remec 
- 3. letnik, 1. stopnje: Anja Klara Gorenšek 
- 1 in 2. letnik, 2. stopnje: Petra Doles in Peter Antolin 

 
 
Seja se zaključi ob 18:00, naslednja seja bo predvidoma 19.12.2020. 
 
 
Zapisnik pripravila: 
Laura Šinkovec 
 

 
 

Predsednica ŠS Evro-pf: 
Laura Glaner 

 
                                                                                                                                      

 

                                                                                                                     


