ZAPISNIK
4. REDNE SEJE ŠTUDENSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE
13.5.2021

TRAJANJE SEJE: 17:00 – 19:00
PROSTOR: Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov je seja potekala preko video klica
Zoom.
Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Laura Glaner, Petra Doles, Anja Klara Gorenšek, Maja Remec,
Laura Šinkovec
Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Peter Antolin
Prisotni zunanji sodelavci: Matic Mlakar, Urša Ravnikar Šurk

Dnevni red 4. redne seje:
1. Prisotnost članov
2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS
3. Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS
4. Imenovanje člana v Habilitacijsko komisijo
5. Poročanje o delovanju ŠS
6. Povezovanje med smerema Pravo ter Pravo in management infrastrukture
in nepremičnin
7. Razno

1. TOČKA (prisotnost članov na 4.redni seji ŠS)
Na seji je bilo prisotnih 5 članov in 2 zunanja sodelavca, (član Peter Antolin je svojo
odsotnost predhodno opravičil.)

2. TOČKA (Potrditev dnevnega reda 4. redne seje ŠS)
Soglasno se potrdi predlagan dnevni red.

3. TOČKA (Potrditev zapisnika 3. redne seje ŠS)
Soglasno se potrdi zapisnik 3. redne seje ŠS.

4. TOČKA (Imenovanje člana v Habilitacijsko komisijo)
Soglasno se potrdi zunanjo sodelavko Uršo Ravnikar Šurk za članico habilitacijske komisije.

5. TOČKA (Poročanje o delovanju ŠS)
Soglasno se potrdi, da se dogodki zaradi prihajajočega izpitnega obdobja prestavijo v mesec
september in oktober. V teh mesecih se bodo izvedle okrogle, spoznavni piknik Evropske
pravne fakultete in sodelovanje Študentskega sveta pri sprejemu brucov in bruck.
Študentski svet je imel 7.5.2021, 4. korespondenčno sejo na kateri smo podali fakulteti mnenje
o zamiku izvedbe predavanj pri predmetu Uvod v civilno pravo na Pravo 1. Stopnje iz prvega
v drugi semester.

6. TOČKA (Povezovanje med smerema Pravo ter Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin)
Rezultati izvedene ankete so pokazali, da trenutno ostale smeri zaradi manjšega števila
študentov ne potrebujejo pomoči ŠS, ki pa jim je za kakršno koli pomoč na voljo.
Soglasno se potrdi, da bo v prihodnosti izveden skupni dogodek.

7. TOČKA (Razno)
a) 4.KORESPONDENČNA SEJA ŠTUDENTSKA SVETA
Mnenje glede 4. Korespondenčne seje (Mnenje o zamiku glede izvedbe predmeta Uvod v
civilno pravo na Pravo 1. stopnje iz prvega v drugi semester.) je bilo posredovano s sklepom
4.korespondenčne seje fakulteti.

b) SISTEM OBVEŠČANJA O POTEKIH IZPITOV
Študentje so izkazali nezadovoljstvo glede obveščanja o poteku izpitov, saj prihaja do zmede
na kakšen način bodo posamezni izpiti izvedeni. Želijo si, da bi bile stvari jasno dorečene prej
in ne samo en teden pred začetkom izpitnega obdobja.

c) NESPORAZUM PRI VAJAH STVARNEGA PRAVA
Študentje 2. letnika so se 29.4. s Doc. Dr. Nano Weber po koncu predavanja dogovorili za
online vaje, tako da vaje rešijo študentje sami in o njih kasneje s Doc. Dr. Nano Weber

debatirajo na naslednjem terminu predavanj, tj. 11.5. Vaje so bile na urnik vpisane kot online
vaje za 4.5., objavljene tega dne v e-učilnici dopoldan, o čemer študenti niso bili obveščeni.
Rok za oddajo vaj je bil naslednji dan do polnoči. Na prošnjo študentke, da bi se rok za
oddajo vaj podaljšal, ker imajo študenti tudi druge študijske obveznosti in je do naslednjega
predavanja bilo še 5 dni, je profesorica sicer odgovorila, da bo rok podaljšala do 9.5 do
polnoči, vendar v e-učilnici rok oddaje ni bil podaljšan, poleg tega pa je odgovorila tudi, da je
ideja vaj, da se rešijo v 4 urah od objave, kar je nerazumno pričakovati, če termin vaj na
urniku ni določen časovno, prav tako o objavi nalog za vaje študentje niso obveščeni.
Na vprašanje, v kakšni obliki bo potekal izpit pri stvarnem pravu, študentje po koncu
predavanja dne 11.5. niso dobili točnega odgovora (izpit naj bi bil pisni, vendar ne v open
book ali take home obliki, takšne možnosti pa v sporočilu o načinu izvedbe izpitov ni
predvidene, kar je študente še dodatno zmedlo).

d) PRESTAVITEV ŠS
Članica Petra Doles se javi za prestavitev ŠS, ki bo potekala 20.5.2021.

e) PRORAČUN
Trenutno so bila porabljena sredstva samo za dogodek Zdrava hrbtenica, ki so ga organizirale:
Laura Glaner, Laura Šinkovec in Anja Klara Gorenšek s fizioterapevtom in ustanoviteljem
Smartphit -a Timom Gumilarjem. Ostala razpoložljiva sredstva se bo porabilo meseca
septembra ali oktobra za preostale dogodke in promocijski material, ob soglasju fakultete.

Seja se zaključi ob 19:00, naslednja seja bo predvidoma 12.10.2021.

Zapisnik pripravila:
Laura Šinkovec

Predsednica Šs Evro-pf
Laura Glaner

