
 

ZAPISNIK 

2. REDNE SEJE ŠTUDENSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 

24.2.2021 

 

TRAJANJE SEJE: 17:00 – 19:30 

PROSTOR: Predavalnica P3, 2. nadstropje Evro-pf, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana  

Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Laura Glaner, Petra Doles, Anja Klara Gorenšek, Maja Remec, 

Peter Antolin, Laura Šinkovec 

Dekan: Prof. dr. Letnar Černič 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Martin Hrup (neopravičeno) 

Prisotni zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar 

 

 

Dnevni red 2. redne seje: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS 

3. Poročanje o sodelovanju s fakulteto 

4. Potrditev članov akademskega zbora, študijske komisije,... 

5. Prihajajoče aktivnosti ŠS 

6. Razno 

 

1.TOČKA (Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS) 

- Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

 

2.TOČKA (Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS) 

- Urša Ravnikar Šurk želi dodati, da se dopolni glede videov, ki se snemajo v času 

epidemije, da bi ostali na spletu, zlasti za naslednje izpitno obdobje in pa, da se 

čimprej objavi seznam za Erazmus izmenjave.   

- Soglasno se potrdi zapisnik 1. redne seje. 

 



 

3.TOČKA (Poročanje o sodelovanju s fakulteto) 

 

1.SESTANEK Z VODSTVOM  

a) Posodobitev e-univerze 

- Prof. dr. Letnar Černič doda, da se videi na e-učilnici preko BBB aplikacije, hranijo 

leto dni. Za prenos teh posnetkov na E-univerzo, fakulteta nove univerze oz. upravni 

odbor še nima pripravljene pravne podlage. To je naloga upravnega odbora, ki bo 

skušal to urediti za naslednje študijsko leto. 

 

b) Revija Aspectus 

- Predsednica Laura Glaner opozori na poziv fakultete v povezavi z revijo Aspektus, 

povpraša Matica Mlakarja kaj se dogaja, saj smo to temo obravnavali že na prvi redni 

seji.  

- Matic Mlakar doda, da je bil realizacijski načrt oddan, odgovor rektorja je bil pritrdilen. 

Revija se naj bi še v naprej izdajala v tiskani obliki. 

- Matic Mlakar in Zarja Bregant ostajata urednika.  

- Poteka dogovarjanje z novo tiskarno. 

- Prof. dr. Letnar Černič doda, da se naj pripravlja izdaja za Junija meseca in za 

študente, ki bodo na novo vpisani. 

- Aspectus trenutno ostaja na ravni Evropske pravne fakultete. 

- ŠS Evro PF ponuja vso pomoč urednikoma. 

 

c) Priprava ponudbe promocijskega materiala 

- Predsednica Laura Glaner opozori, da je fakulteta na sestanku z vodstvom prosila 

ŠS, da ŠS pripravi ponudbe za promocijski material ter jih posreduje v tajništvo 

fakultete. Tajništvo fakultete v sodelovanju z računovodstvom pripravi predlog 

prodaje promocijskih artiklov in ga posreduje v odločanje na Upravni odbor. 

- Prof. dr. Letnar Černič doda, da je bila ideja podana s strani ŠS, da se izdelke 

prodaja preko spletne trgovine, vendar da moramo pripraviti ponudbe, da jih bo 

obravnaval Upravni odbor.  

- Ideja je, da bi se izdelki prodajali v avli Evropske pravne fakultete. 

- ŠS bo pripravil ponudbo in jo posredoval v tajništvo fakultete.   

 

d) Britanska akreditacija  

- ŠS je bil pozvan s strani fakultete k sodelovanju pri postopku pridobitve akreditacije s 

strani mednarodno priznane agencije British Accreditation Council (BAC). Na 

dekanov poziv je ŠS predložil imena študentov, ki bodo sodelovali.   

- Sodelovali bodo: Laura Glaner, Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar, Peter Antolin, 

Zarja Bregant.  

- Prof. dr. Letnar Černič doda, da bi se organiziral pripravljalni sestanek, en teden pred 

prihodom komisije. 

 

e) Prošnja za izvedbo seje na fakulteti 

- Na željo članov in zunanjih sodelavcev je predsednica Laura Glaner na sestanku z 

vodstvom fakultete povprašala vodstvo fakultete o možnosti izvedbe 2. redne seje na 

lokaciji fakultete ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov Vlade RS. Prošnjo smo tudi 

pisno naslovili na vodstvo in dne 17.2.2021 prejeli pisno potrditev o možnosti izvedbe 



2.redne seje na fakulteti ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov v povezavi s covid 

– 19.  

- Na ljubljanski lokaciji so bili prisotni ob upoštevanju vseh ukrepov Vlade RS: Laura 

Glaner, Petra Doles, Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar, Peter Antolin, Anja Klara 

Gorenšek, Laura Šinkovec. 

- Prisotnih je bilo 5 članov in dva zunanja sodelavca. Dekan prof. Dr. Letnar Černič in 

ena članica ŠS Maja Remec pa sta bila povezana preko zooma. 

 

2.SODELOVANJE S KARIERNIM CENTROM 

Predsednica Laura Glaner pove, da so bili s Kariernim centrom izpeljana do sedaj 2 

sestanka, pove kratka povzetka sestankov in predlaga ponovni sestanek s Kariernim 

Centrom ob prisotnosti tudi drugih članov ŠS, na katerem bi se dogovorili o skupnem 

sodelovanju pri projektih ŠS.  

 

4. TOČKA (Potrditev članov akademskega zbora, študijske komisije…) 

Predsednica Laura Glaner opozori, da je zaradi poteka mandatov študentov v organih 

fakultete potrebno določiti nove člane in sicer na mesta: Akademskega zbora, Člana in 

namestnika disciplinske komisiji, člana Študijske komisije in člana Habilitacijske komisije.  

Člani za akademski zbor: Laura Glaner, Peter Antolin, Petra Doles, Anja Klara Gorenšek, 

Laura Šinkovec 

- Sklep je soglasno sprejet  

Člana disciplinske komisije: Urša Ravnikar Šurk, Petra Doles (namestnica) 

- Sklep je soglasno sprejet 

Študijska komisija: Laura Glaner 

- Sklep je soglasno sprejet 

Habilitacijska komisija: Urša Ravnikar Šurk 

- Sklep je soglasno sprejet 

 

5. TOČKA (Prihajajoče aktivnosti ŠS) 

- Člani in zunanja sodelavca so si soglasno razdelili projekte, pri katerem je še vedno 

poudarjeno sodelovanje vseh, pri vsakem projektu.  

- Člani bodo za posamezne projekte pripravili okviren potek, določili datum in čim prej 

začeli z izvajanjem letnega programa.  

   

6. TOČKA (razno) 

- ŠS na podlagi 46. člena skozi ena, poslovnika ŠS, ki pravi: člane, nosilce funkcije ŠS, 

predstavnike študentov v organih fakultete in zunanje sodelavce se lahko razreši iz 

naslednjih razlogov. Predlaga razrešitev člana Martina Hrupa. Član Martin Hrup 

svojega izostanka ni upravičil na dveh rednih sejah, sodeloval pa je zgolj na eni od 

treh korespondenčnih sej. 



 

- ŠS glasuje o začetku postopka razrešitve člana Martina Hrupa. S strani članov je 

soglasno sprejeta pobuda za začetek postopka razrešitve. S strani ŠS bo oblikovan 

dopis, ki bo posredovan članu, saj mu na prihodnji seji dajemo priložnost, da poda 

svoj odgovor oz. morebitni zagovor svojih izostankov. 

 

- COVID RESCUE PLAN: ŠS je bil s strani fakultete pozvan k pomoči pri Covid – 19 

rescue planu, v skaladu, z zahtevami Nacionalne agencije CMEPIUS, ki med drugim 

zahteva tudi dežurstva in oskrbo za Erasmus+ incoming študente. S strani ŠS 

se je javil Peter Antolin, ki ima kot Erasmus tutor največ stika z income 

študenti.  
 

 

Seja se zaključi ob 19:30, naslednja seja bo predvidoma 11.3.2021.  

 

 

Zapisnik pripravila:                                                                                         

Laura Šinkovec 

                                                                                

                                                                                                                    

                                                                                                        Predsednica Šs Evro-pf     

                                                                                                                    Laura Glaner 

                                                                                                                      


