
 

ZAPISNIK 

3. REDNE SEJE ŠTUDENSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 

18.3.2021 

 

TRAJANJE SEJE: 17:00 – 19:50 

PROSTOR: Predavalnica P1, 1. nadstropje Evro-pf, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 

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

Antolin, Laura Šinkovec 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF:  Maja Remec (upravičena odsotnost) 

Prisotni zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar 

 

Dnevni red 3. redne seje: 

1. Prisotnost članov 

2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS 

3. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS 

4. Postopek razrešitve člana ŠS 

5. Poročanje o delovanju ŠS 

6. Razno 

 

1. TOČKA (prisotnost članov na 3.redni seji ŠS)  

Na seji je bilo prisotnih 5 članov in 2 zunanja sodelavca, članica Maja Remec je svojo 

odsotnost predhodno opravičila, član Martin Hrup pa je podal predhodno svojo 

odstopno izjavo z mesta člana Študentskega sveta.  

2.TOČKA (Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS) 

 Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

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

Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS. 

4. TOČKA (Postopek razrešitve člana ŠS) 



Študentski svet je na podlagi 46. člena skozi ena, poslovnika ŠS na 2. redni seji 

sprejel pobudo za začetek postopka razrešitve člana Martina Hrupa. S strani članov 

je soglasno sprejeta pobuda za začetek postopka razrešitve. S strani ŠS je bil 

oblikovan dopis, ki je bil s priporočeno pošto in povratnico posredovan članu, saj mu 

na podlagi pravilnika ŠS mora na prihodnji seji dati priložnost, da poda svoj odgovor 

oz. morebitni zagovor svojih izostankov. Člen 46.,  ki pravi: člane, nosilce funkcije 

ŠS, predstavnike študentov v organih fakultete in zunanje sodelavce se lahko razreši 

iz naslednjih razlogov, ki so taksativno našteti v samem pravilniku, se Študentski svet 

opira na del, ki dovoljuje postopek razrešitve člana, če le ta ni prisoten na dveh sejah 

in svoje odsotnosti predhodno ne opraviči. Član Martin Hrup svojega izostanka ni 

upravičil na dveh rednih sejah, sodeloval pa je zgolj na eni od treh korespondenčnih 

sej. 

Martin Hrup je dne, 10. marec 2021, preko elektronskega sporočila sam podal 

odstopno izjavo na podlagi 48.člena pravilnika in referat zaprosil, da o njegovi 

odstopni izjavi obvestijo tudi Dekana Evropske pravne fakultete profesorja dr. Letnar 

Černiča. S tem se postopek razrešitve člana zaustavi, saj je član sam podal odstopno 

izjavo, ki se shrani v arhiv Študentskega sveta.  

 

5. TOČKA (Poročanje o delovanju ŠS) 

 

a. Okrogle mize  

Urša Ravnikar Šurk in Petra Doles sta pripravili odličen seznam možnih tem za 

debatni klub, ker se po analizi ankete, ki jo je Študentski svet izvedel med študenti v 

povezavi z online Debatnim klubom, projekta ne začne še izvajati, je Študenstki svet 

soglasno sprejel, da se teme uporabijo za izvedbe okroglih miz v prihodnjih mesecih. 

b. Erazmus dan  

Študentski svet bo skupaj v sodelovanju s Karienim centrom pripravil Erasmus dan 

10.5.2021, v želji predstaviti študentom nove možnosti izvajanja Erasmus programa v 

času Covid – 19 in povabil k sodelovanju tudi študente Evropske pravne fakultete, ki 

so bili na Erasmus izmenjavah, da delijo svojo izkušnjo.  

c. Pravniški zajtrk 

d. Vzpostavitev Brezplačne pravne pomoči  

Laura G. pove, da je Študentski svet že prosil za pomoč pri vzpostavitvi kontakta s 

sodiščem v Kranju profesorja dr. Novaka, ter da je profesor že prejel s strani sodišča 

odgovor, da je žal treba počakati na boljšo epidemiočoško sliko. S strani predsednice  

Okrožnega sodišča v Kranju je bil zelo pozitiven odziv, da so zainteresirani za 

sodelovanje z našimi študenti, vendar je potrebno počakati na sprostitev ukrepov, ki 

bodo omogočala možnost normalnega dela tudi službi za brezplačno pravno pomoč 

Kranj.  

 



e. Obiski in ogledi sodnih obravnav 

Prav tako kot za brezplačno pravno pomoč je potrebno počakati na bolj ugodno 

epidemiološko sliko.  

f. Druženje – povezovanje študentov Evropske pravne fakultete 

Laura G., Anja Klara G. in Laura Š.  pripravijo dogodek, kako povezati študente 

Evropske pravne fakultete kljub covid – 19 situaciji.  

g. Kako študirati 

Študentski svet bo v aprilu izvedel delavnico za študente kako pridobiti motivacijo v 

času covid – 19 in si kako uspešno zapomniti študijska gradiva.  

h. Piknik Evropske pravne fakultete 

Študentski svet bo pripravil celoten projekt in ga poslal vodstvu fakultete v pregled, 

ter zaprosil za pomoč pri organizaciji.  

i. Odgovor na pismo s strani študentov 2.letnika 

Študentski svet je prejel s strani fakultete prošnjo za podajo mnenja o pismu, ki so ga 

o študijskem procesu napisali študenti 2. letnika. Študentski svet je podal svoje 

mnenje o pismu in svoje predloge za izboljšanje študijskega procesa.  

6. TOČKA (Razno) 

a. BAC 

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

strani mednarodno priznane agencije British Accreditation Council (BAC).  

Kot študenta bosta v postopku pridobitve akreditacije sodelovala: Matic Mlakar in 

Peter Antolin.  

Študentski svet bodo v postopku pridobitve akreditacije sodelovale: Laura Glaner, 

Laura Šinkovec, Petra Doles in Urša Ravnikar Šurk. 

Seja se zaključi ob 19:50, naslednja seja bo predvidoma 14.5.2021.  

 

Zapisnik pripravila:                                                                                         

Laura Šinkovec 

                                                                                

                                                                                               Predsednica Šs Evro-pf     

                                                                                                           Laura Glaner 

                                                                                                                                                                       


