
 

ZAPISNIK 

1. REDNE SEJE ŠTUDENSTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE 

FAKULTETE 19.12.2020 

 

TRAJANJE SEJE:  16:00 – 19:10 

PROSTOR: ZOOM aplikacija zaradi epidemioloških razmer  

 

Prisotni člani ŠS Evro-pf: Laura Glaner, Laura Šinkovec, Maja Remec, Petra Doles, 

Peter Antolin 

Odsotni člani ŠS Evro-pf: Martin Hrup 

Prisotni zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar 

 

Dnevni red 1. redne seje: 

1. Prisotnost članov in zunanjih sodelavcev 

2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS 

3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS 

4. Potrditev zunanjih sodelavcev  

5. Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete  

6. Pregled financ  

7. Priprava letnega načrta dela ŠS 

8. Pregled dejavnosti in razdelitev dela med člane 

9. Razno 

 

1. točka (Prisotnost članov in zunanjih sodelavcev) 

Na seji je prisotnih 6 od 7 članov Študentskega sveta in 2 zunanja sodelavca. 

Član Martin Hrup svoje odsotnosti ni predhodno opravičil.  

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

Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

3. točka (Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS) 

Soglasno se potrdi zapisnik konstitutivne seje. 

 



4. točka (potrditev zunanjih sodelavcev) 

Predsednica predlaga za zunanja sodelavca Študentskega sveta Uršo Ravnikar Šurk 

in Matica Mlakarja. 

Študentski svet soglasno, s 6 glasovi ZA,  potrdi za zunanja sodelavca: Uršo 

Ravnikar Šurk in Matica Mlakarja. 

 

5. točka (Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete) 

 Laura G. in Urša sta povzeli vsebino sestanka in predali informacije za katere je 

fakulteta prosila, da so obravnavane s strani Študentskega sveta. Laura G. opomni, 

na spremembe meril za izbiro ob omejitvi vpisa na magistrske študijske programe 

Pravo 2. stopnje, Pravo in management nepremičnin 2. stopnje, Alternativno 

reševanje sporov 2. stopnje in Civilno in gospodarsko pravo 2. stopnje, razpisana bo 

nova korespondenčna seja.  

Novi Študentski svet je bil na sestanku z vodstvom fakultete opozorjen tudi glede 

revije Aspektus. Študentski svet predlaga Maticu naj povpraša fakulteto o možnosti 

spletne verzije revije Aspektus, za večjo dostopnost študentom. da bo v prihodnje 

potrebno določi letošnjega urednika revije. Matic predlaga, da bi bile dodane 

nagradne igre za spodbujanje k branju ter poročanje iz tekmovanj, doda, da je 

potreben še sestanek z prof. dr. Matejem Avbljem, ki želi vzpostaviti revijo Aspektus 

na ravni Nove univerze.  

6. točka  (Pregled financ) 

Proračun Študentskega sveta za leto 2020/2021 s strani fakultete še ni znan. Laura 

G. doda, da podatka o proračunu Študentskega sveta za leto 2020/21 še nismo 

prejeli in da se moramo še toliko bolj potruditi pri sestavi letnega načrta dela 

Študentskega sveta 2020/21.  

7. točka (Priprava letnega načrta dela ŠS) 

Laura G. odpre razpravo priprave letnega načrta dela Študentskega sveta za leto 

2021 in predlaga, da se pri izvedbi določenih dogodkov Študentski svet Evro – pf 

poveže tudi z Alumni klubom in Elso Nova Gorica. Vsi člani in zunanji sodelavci so se 

s predlogom strinjali.  

Petra opozori, da bi bilo dobro za študente, da smo redno obveščeni o možnosti 

zaposlitve (prostih delovnih mestih) tako na ravni Slovenije, kot tudi s strani 

Evropskih institucij, ter stažiranja na evropski ravni, saj se lahko kot Evropska pravna 

fakulteta malo usmerimo tudi na ravni Evropske unije. Laura G. predlaga, da se v letu 

2021 prosi za sestanek s Kariernim centrom in z njimi dogovori o možnostih 

obveščanja študentov tudi o stažiranjih in delovnih mestih v tujini.  

1. Organizacija ekskurzije v tujino 

Ob možnosti (bolj ugodnih epidemioloških razmerah) Študentski svet predlaga 

izvedbo obiska Evropskih institucij v Strasbourgu in Bruslju(kot so Evropski 

parlament, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropsko komisijo, ...) v 



sodelovanju s profesorji Evropske pravne fakultete, Elso Nova Gorica ter Karienim 

centrom. Menimo, da bi se študentje tako bolj zavedali možnosti, ki jih imajo s 

pridobljeno diplomo Evropske pravne fakultete, hkrati pa bi se lahko na poučen način 

povezovali s soštudenti.   

2. Krepitev sistema tutorstva na fakulteti 

Študentski svet se bo tudi v študijskem letu 2020/21 zauzemal za krepitev sistema 

tutorstva, saj se je v preteklih letih izkazalo za uspešno. Urša predlaga, da bi se 

izvedlo uvodno predavanje za tutorje, kot je bilo preteklo leto. Peter opomni, da so 

letošnji tutorji že imeli srečanje, saj je letos tutor za Erasmus študente. Laura G. 

predlaga, da se naredi sestanek med tutorji in jim predlaga, da študentom pred 

tutorstvi posredujejo informacije katero temo bodo obravnavali, da imajo študentje 

možnost že predhodno posredovati tutorjem vprašanja in da se tutorji, če o kateri 

temi niso prepričani pozanimajo pri profesorju, ki je nosilec predmeta (predvsem 

poudarjeno pri rimskem pravu, kjer so pomembni primeri).  

3. Krepitev debatnega kluba Evropske pravne fakultete 

Matic pove, da so lansko leto že vzpostavili kontakt s profesorjem dr. Novakom, ki bi 

usmerjal debatni krožek. Urša pove, da so imeli lansko leto zgolj eno srečanje zaradi 

nastalih epidemioloških razmer. Laura G. predlaga, da se debatni krožek letos 

nadaljuje (saj se ga lahko izvede tudi preko zoom povezave) in k 

sodelovanju/usmerjanju debatnega krožka povabi še profesorja dr. Letnarja Černiča. 

Petra pripomni, da bi bilo dobro organizirati tečaj retorike. Laura G. doda da bo v letu 

2021 Elsa Nova Gorica predvidoma izvajala tečaj retorike in da jih Študentski svet 

lahko prosi, če so pripravljeni izpeljati dogodek skupaj z nami. Peter predlaga, da se 

k sodelovanju na debatnem krožku (vsaj uvodnih predavanjih) povabi tudi zunanjega 

predavatelja, ki bi študentom predstavil pravilno izvedbo debatiranja (od časovne 

omejitve, sklepnih govorov, itd.). 

4. Obiski in ogledi sodnih obravnav  

Urša pove, da so lansko leto želeli izvajati oglede sodnih obravnav in da so za pomoč 

prosili profesorja dr. Novaka. Anja pove, da jim je bila pri enem predmetu možnost 

ogleda sodne obravnave že omogočena in da so bili študentje navdušeni.  

5. Kako študirati 

Peter predlaga, da se naredi uvodno predavanje za študente, kako študirati pravo, 

ter da se učijo zase, večjo težo na dogodku pa bi prevzeli študentje starejših letnikov 

(torej trije člani in oba zunanja sodelavca, saj so na magisterski študijski stopnji). 

Laura G. predlaga, da se za pomoč pri izvedbi dogodka povabi tudi Alumni klub ter 

asistente fakultete, ki lahko podajo tudi svoj vidik in morda rahle usmeritve za študij.  

6. Pot do PDI 

Laura G. pove, da je v preteklih letih Elsa Nova Gorica izvedla dogodek kako do PDI 

in da bi lahko letos izvedli skupaj z Elso Nova Gorica ter alumni klubom podobni 

dogodek. Člani se strinajo, da bi bilo dobro predvsem za magistersko stopnjo ter vse 

zainteresirane študente izvesti vsaj eno srečanje na temo prihodnjosti pravniške poti.  



 

7. Kako po končanem študiju?  

Peter, Matic predlagata dogodek predstavitve pravniškega poklica na večih ravneh. 

Urša predlaga, da se predstavi vse poklice v katerih lahko pravniki sodelujemo, Petra 

doda, da bi bilo dobro, da se predstavi pravniške poklice tudi na ravni Evrope (kot so 

pravniki prevajalci, ter pravniki, ki delajo po različnih svetovnih organizacijah, kot je 

na primer OZN. 

8. Erasmus dan 

Laura G. predlaga, da se pripravi dogodek (Erasmus dan) za Erasmus študente in 

študente Evro – pf, da bi se lahko med seboj podružili, nas spoznali in delili z nami 

svojo izkušnjo Erasmus izmenjave, nam predstavili svojo državo, svojo kulturo. Peter, 

ki je tutor za Erasmus študente se s predlogom strinja in poudari, da bi se Erasmus 

študentje tako še bolje počutili na Evro – pf. Urša predlaga, da bi se takšno srečanje 

izvedlo večkrat.  

Urša – Opomni, da je lansko leto potekal sestanek, da je potrebno razpis dati prej 

ven in da naj ŠS prosi Karierni center, za večjo doslednost.  

9. Posodobitev e – univerze 

Petra predlaga, da bi se apeliralo faks, da bi študentom, ki dobijo delo v tujini 

omogočilo nadaljevanje (končanje) študija na daljavo, saj smo skozi obdobje 

epidemije ugotovili, da je izvedljiv tudi študij na daljavo. Člani Študentskega sveta in 

oba zunanja sodelavca povejo, da so zadovoljni z izvajanjem predavanj preko big 

blue button, ter da so tudi ostali kolegi z načinom zadovoljni. Laura Š. opozori, da je 

včasih težko slediti pri primerih pri rimskem pravu, saj profesor primerov ne snema. 

Laura G. doda, da bi se lahko fakulteto prosilo, da se uporabijo s privolitvijo 

profesorjev vsi letošnji posnetki predavanj iz aplikacije big blue button, ki so nastali 

zaradi epidemioloških razmer in da le ti postanejo dostopni vsem študetom. Določena 

predavanja so za študente koristna iz vidika osvežitve znanja in kot pomoč pri 

opravljanju izpita iz Zakona o upravnem postopku.   

10. Zajtrk z odvetniškimi pisarnami 

Peter predlaga, da bi študentom predvsem višjih letnikov omogočili druženje z 

odvniškimi pisarnami, (kot ima pravna fakulteta pravno čajanko) kot bodočimi 

delodajalci, poudari, da bi lahko povabili tudi razne predstavnike odvetniških pisarn, 

notarjatev, ter s pravnike v gospodarskih družbah.  Matic doda, da bi bilo koristno, saj 

bi tako študentje videli kakšne profile naši bodoči delodajalci iščejo in kaj pričakujejo. 

Petra predlaga, da bi se lahko izvedlo več kot en dogodek.  Laura G. doda k zajtrku 

še zaključek v obliki večera druženja z odvetniškimi pisarnami in drugimi pravniki.  

11. Druženje/povezovanje študentov Evro – pf 

Peter predlaga, da bi se izvedlo več druženj za študente, da bi se med seboj lažje 

spoznali. Urša predlaga, da bi se naredilo dogodek na katerem bi lahko sodelovali 

tudi profesorji fakultete, kot prostor predlaga Slovensko hišo.  

12. Piknik (druženje) študent v. Profesor 



Laura G. predlaga, da bi se ob koncu študijskega leta izvedlo druženje (piknik) s 

profesorji, asistenti in čalni referata na katerem bi lahko študentje spoznali fakulteto 

tudi v drugi luči, hkrati pa bi vsem bilo omogočeno sproščeno debatiranje tudi o ne 

študijskih zadevah. Peter in Matic predlagata, da bi se igralo tudi nogomet ali 

odbojko, profesorji in asistenti proti študentom. Petra doda, da bi se tako lahko še 

bolje spoznali s profesorji, ter povezali s soštudenti.  

 

8. točka  (Pregled dejavnosti in razdelitev dela med člane) 

Naloge bodo razdeljene na naslednji seji, ko bo dokončno jasen letni načrt vseh 

študijskih dejavnosti. 

 

9. točka  (Razno) 

a. Pogovor o promocijskem materialu  

 Urša Ravnikar Šurk in Matic Mlakar spodbujata, da se projekt glede promocijskega 

materiala izpelje tudi to leto.  

Laura G. in Peter predlagata, da bi se to izvedlo na ravni Evropske pravne fakultete. 

Peter in Petra predlagata, da bi se naredil merch in s tem povečala pripadnost 

študentov fakulteti. Matic predlaga, da bi Študentski svet pomagal pri prodaji, Petra 

dopolni da bi lahko prodaja potekala preko knjižnice in da bi člani Študentskega 

sveta sodelovali in pomagali pri prodaji.  

 

 

 

Seja se zaključi ob 19:10 uri, naslednja seja bo predvidoma 16.2.2021.  

 

 

Zapisnik pripravila:                                                                                         

Laura Šinkovec 

                                                      Predsednica ŠS Evro – pf 

                                                                                       

                                                                               


