ZAPISNIK
7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE
23.9.2020
TRAJANJE SEJE: 14.00 – 14.45
PROSTOR: Seja preko videoklica (Zoom) zaradi izrednih razmer s koronavirusom.
Prisotni člani ŠS Evro-pf: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar, Leon Bernot, Eva
Križaj, Maja Remec, Žiga Košec
Odsotni člani ŠS Evro-pf: Zarja Bregant (opravičena odsotnost), Nastja Vodeb
(opravičena odsotnost), Maja Matičič, Nina Bjelica
Prisotni zunanji sodelavci ŠS Evro-pf: Janez Sebastjan Kocmur, Laura Glaner,
Anja Klara Gorenšek
Odsotni zunanji sodelavci ŠS Evro-pf:), Nina Žitnik (opravičena odsotnost), Nik
Šabec (opravičena odostnost), Blažka Bright, Kerstin Sirk
Predlagan dnevni red 7. redne seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prisotnost članov
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 6. redne seje ŠS
Priprave na volitve ŠS 2020/21
Poročanje o delovanju ŠS
Razno

1. točka (prisotnost članov)
Na seji je prisotnih 6 od 10 članov članov Študentskega sveta in 3 zunanji sodelavci.
2. točka (potrditev dnevnega reda)
Z dnevnim redom soglašajo vsi prisotni.
3. točka (potrditev zapisnika 6. redne seje ŠS)
Z zapisnikom 6. redne seje ŠS soglašajo vsi prisotni.

4. točka (priprave na volitve ŠS 2020/21)
Urša predlaga, da se fakulteti posredujejo predlogi za volitve in da se razpis volitev
objavi že v drugem tednu oktobra. Člani se z njo strinjajo.
Leon predlaga, da se tisti kandidati, ki želijo lahko predstavijo tudi na socialnih
omrežjih in poudari, da se ob začetku študija brucem posreduje informacija o razpisu
volitev, da bodo le-ti z volitvami čimprej seznanjeni.
5. točka (poročanje o delovanju ŠS)
Prošnja študentov 3. letnika:
Julija je Študentski svet od študentov 3. letnika po elektronski pošti prejel prošnjo za
izvedbo izpita Pravo EU v pisni obliki. Študenti so prošnjo utemeljevali s tem, da
večina ne pozna načina dela in načina izpraševanja profesorice dr. Vatovec.
Fakulteta je posredovala utemeljitev prof. Avbelja: Doc. dr. Katarina Vatovec je v
letošnjem študijskem letu 2019/20 pri predmetu Pravo Evropske unije
odpredavala 45 pedagoških ur, prav tako je sodelovala pri pripravi izpitnih vprašanj
in ocenjevanju omenjenih v 1. izpitnem obdobju. Napisano pomeni, da je doc. dr.
Katarina Vatovec seznanjena z vso vsebino, literaturo in načinom ocenjevanja pri
omenjenem predmetu
Predstavitev Študentskega sveta na prvi študijski dan preko videokonference Zoom:
Potrebujemo člana, ki bo predstavil fakulteto na prvi študijski dan preko Zooma:
Uvodni dan za študente EVRO-PF NU, dne 1.10.2020 ob 15.00.
Člani se dogovorijo, da bo Študentski svet predstavil Matic Mlakar. V kolikor bo Matic
ta dan službeno odsoten, ga bo zamenjal Leon Bernot.
Sodelovanje na habilitacijski postopkih:
-

Dr. Marije Hladin v naziv docent za področje Delovno pravo in pravo socialne
varnost (v imenu študentov se je udeležila Urša).

-

Dr. Bojana Gruma v naziv redni profesor za predmetno področje »Pravo in
management nepremičnin (v imenu študentov se je udeležila Urša).

-

Urške Hočevar v naziv predavatelj za področje Pravo in management nepremičnin (v
imenu študentov se je udeležila Urša).

-

Dr. Petra Merca v naziv docent za področje Civilno in gospodarsko pravo v imenu
študentov se bo udeležila Urša).

-

Dr. Lidije K. Zagorc v naziv predavatelj za področje Pravo in management
nepremičnin (v imenu študentov se bo udeležila Urša).

6. točka (razno)
Študentska orgnizacija Nove Unverze:
Matic poda predloge za zbiranje izjav. Članom Študentskega sveta Evro-pf pove, da
od ostalih članov Študentskega sveta Nove Univerze še ni dobil odgovora glede
svojih predlogov, ki so se glasili: glede poslanih informacij se strinjam, da so tudi
študentje NU primerno zastopani in del organizacije, vendar sem mnenja, da v
kolikor želimo zbrati 600 podpisov moramo igrati marketinško strategijo, kjer bomo
morali poiskati in uporabiti informacije zgolj v prid študentov, da bodo izjave
podpisali.
Predlagam, da zberemo informacije, ki bodo študente najbolj prepričale zakaj
podpisati tako izjavo, v smislu kaj vse lahko na podlagi ŠONU organiziramo za
študente in kaj bo to njim doprineslo poleg študija. Lahko bi izdelali neko
informacijsko grafiko, ki bi vsebovala ključne informacije in bonitete, kjer bi seveda
poudarek naredili na bonitetah, dogodkih, prednostih, itd. Grafiko bi bila za tako
kratek čas (po mojem mnenju) boljša in hitrejša rešitev, poleg hitrega pošiljanja
preko e-maila lahko to delimo še na vseh družbenih omrežjih študentskih svetov.
V kolikor je izvedljivo predlagam spletni obrazec za izpolnitev, saj bi bilo to tako
študentom lažje, kot tudi univerzi, saj bi lahko dnevno spremljali število izjav in na
podlagi vzorca sedmih dni bi vzpostavili nek cilj, ki mora biti dnevno dosežen. Prav
tako predlagam, da se vsak petek prešteje število izjav in pošlje v vednost
študentskim svetom, da lažje zasledujemo zastavljen cilj. Z današnjim dnem imamo
26 dni, kar pomeni da rabimo na dan pridobiti 23 izjav (vključno z vikendi).
Tutorji:
Fakulteta je objavila razpis za tutorje.
Promo material:
Zadeva glede majic in puloverjev je urejena. Oktobra se bodo začela zbirati naročila
od študentov.
Urša predlaga, da bi se naročila sprejemala preko programa google sheets. Študetni
bodo majice in puloverje naročali preko Študentskega sveta, nato pa jih sami
prevzeli pri podjetju Litteralis D.o.o., na naslovu Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Aspectus:
Revija Aspectus se zaradi trenutnega zaprtja fakultete do nadaljnega ne bo izdajala.
Spletna stran:
Študentski svet bo fakulteti posredoval fotografije dogodkov, da se bo na spletni
strani oblikovala galerija.

Seja se zaključi ob 14.45. Naslednja seja bo predvidoma v začetku novembra.

Zapisnik pripravila:
Eva Križaj

Predsednica ŠS Evro-pf:
Urša Ravnikar Šurk

