
 

ZAPISNIK 

5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 

14.10.2021 

 

 
TRAJANJE SEJE: 14:00 – 15:00 ure 

PROSTOR: Sejna soba 1, Evropska pravna fakulteta, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana  

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

Remec 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Peter Antolin (opravičen izostanek), Laura Šinkovec 

(opravičen izostanek) 

Prisotni zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar 

Dnevni red 5. redne seje: 

1. Prisotnost članov 

2. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS 

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS 

4. Poročanje o delovanju ŠS 

5. Poziv fakulteti k čimprejšnji obravnavi vlog za spremembo načina študija 

6. Priprava na spoznavni žur fakultete 

7. Razno 

 

1. Prisotnost članov 

Prisotni 4 člani Študentskega sveta Evro-pf in dva zunanja sodelavca. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS 

Na dnevni red se doda 5. točka: Poziv fakulteti k čimprejšnji obravnavi vlog za 

spremembo načina študija. 

 

 



3. Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS 

Soglasno se potrdi zapisnik 4. redne seje.  

 

4. Poročanje o delovanju ŠS 

- Na dnevu odprtih vrat in vstopu v novo študijsko leto so sodelovali: lokacija Nova 

Gorica: Laura Glaner in Maja Remec, na lokaciji Ljubljana: Matic Mlakar in Laura 

Šinkovec. 

- 20.9.2021 smo izvedli že 5.korespondenčno sejo, na kateri je Študentski svet podal 

mnenje o predlogu sprememb Pravilnika o študiju NU, Evro – PF in Statuta NU, 

Evro – PF.  

- Študentski svet je izdelal promocijski material (puloverje z logotipom Evropske 

pravne fakultete), na podlagi sklepa UO NU, Evro-PF št. 58/20 – D,R.  

- Predlog za okroglo mizo - Okrogla miza: Otrok v kazenskem postopku; 4 

predavatelji: Andreja Katič, Matic Munc, psihoterapevtka in sodna izvedenka v 

kazenskih postopkih, v katerih so udeleženi otroci, g. Šepec (ideja za izvedbo 

okrogle mize, potrebno je določiti datum - predvidoma v začetku novembra, 

lokacija: prostori fakultete + Zoom, v organizaciji Urše Ravnikar Šurk in Petre 

Doles) 

 

5.        Poziv fakulteti k čimprejšnji obravnavi vlog za spremembo načina študija 

S strani študentov, ki so podali vlogo za spremembo načina študija, smo bili opozorjeni, 

da še vedno niso prejeli odločbe/sklepa s strani fakultete o njihovem študentskem 

statusu za študijsko obdobje 2021/22. Posledično so ti študentje prikrajšani za 

udeležbo na predavanjih in vajah, prav tako si ne morejo določiti naslov seminarskih 

nalog pri predmetih. Ker nimajo statusa jim nastanejo tudi drugi stroški in nevšečnosti, 

povezane s študijem, opravljanjem študentskega dela in koriščenjem drugih bonitet, 

vezanih na status študenta. Študentski svet poziva fakulteto, da se vloge študentov  o  

vpisu (iz izrednega v rednen način študija) čim hitreje obravnava in odločitev posreduje 

študentom.   

 

6. Priprava na spoznavno zabavo Evropske pravne fakultete 

Spoznavna zabava Evropske pravne fakultete bo potekala 19.10.2021 na 

Študentskem kampusu od 18h dalje. Predhodno je Študentski svet pridobil soglasje za 

izvedbo dogodka s strani Dekana prof.dr. Letnar Černiča in Rektorja prof. dr. Avblja. 

Celoten dogodek je v organizaciji: Laure Glaner, Anje Klara Gorenšek in Laure 

Šinkovec. Vse tri potrdijo, da je na dogodku poskrbljeno za prostor, majhno zakusko 

ob začetku dogodka, welcome drink za predhodno prijavljene udeležence, kot tudi za 

glasbo (dj-ja dogodka) in Laura G. je na prošnjo fakultete priskrbela tudi uradno 

fotografinjo dogodka, ki bo posredovala slike fakulteti. Predhodno so dekleta poskrbela 

za prijavni obrazec, preko referata so razposlale med študente vseh smeri Evropske 

pravne fakultete vabilo na dogodek, kot tudi pripravile in razposlale so vabilo vseh 



profesorjem in referentkam Evropske pravne fakultete. Opozorijo, da je vstop na 

dogodek pogojen z izpolnjevanjem veljavnega PCT-ja (kot so bili študenti opozorjeni 

tudi v prijavnem obrazcu), na vhodu se bo tako preverjalo izpolnjevanje PCT pogoja, 

poskrbljeno je tudi za varovanje dogodka (prisotnost varnostnika). Prav tako bodo 

študenti prejeli ob vstopu zapestnice, da bomo imeli pregled nad prihodi in številom 

udeležencev. K sodelovanju na dogodku so povabile društvo Elsa Nova Gorica, ki je 

svoje sodelovanje s Študentskim svetom ob organizaciji dogodka z veseljem sprejela. 

S strani Else Nova Gorica je pri organizaciji dogodka sodelovala Eva Krapež.  

 

7. Razno 

- Pravno tekmovanje: Laura G. opozori, da je kot smo se pogovarjali v preteklosti 

potrebno določiti temo/tematiko tekmovanja in naslov/ime tekmovanja. O tem se 

bomo dogovorili na naslednji seji. Predviden pravilnik tekmovanja, ki ga želimo 

predložiti fakulteti skupaj s predlogom, je bil predhodno že spisan. 

- Na naslednji seji bomo določili tudi datum razpisa volitev za nov študentski svet, ki 

bo deloval v letu 2021/22. 

 

Seja se zaključi ob 15:00, naslednja seja bo predvidoma 20.10.2021. 

 

 

 

 

Zapisnik pripravila: 

Maja Remec 

                                                                                Predsednica ŠS Evro-pf 

                                                              Laura Glaner 

                                                                                                                          


