
 

ZAPISNIK 

6. REDNE SEJE ŠTUDENSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE 

20.10.2021 

 

TRAJANJE SEJE: 16:00 – 17:00 

PROSTOR:  Zoom 

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

Laura Šinkovec. 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Peter Antolin (opravičena odsotnost) 

Prisotni zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk, Matic Mlakar 

 

Dnevni red 6. redne seje: 

1. Prisotnost članov 

2. Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS 

3. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS 

4. Poročanje o delovanju ŠS 

5. Priprava na volitve 2021/22 

6. Razno 

 

1. točka (prisotnost članov) 

Seje se je udeležilo pet članic Študentskega sveta in dva zunanja sodelavca, en član je svojo 

odsotnost opravičil in predhodno posredoval svoje mnenje o zadevah s seje predsednici 

Študentskega sveta.  

 

2. točka  (Potrditev dnevnega reda 6. redne seje ŠS) 

S strani članov Študentskega sveta se soglasno potrdi predlagan dnevni red. 

3. točka  (Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS) 

S strani članov Študentskega sveta se soglasno potrdi zapisnik 5. redne seje. 

 



4. točka (Poročanje o delovanju ŠS) 

Pregled realizacije izvedenih projektov iz sprejetega letnega načrta interesnih dejavnosti 

Študentskega sveta 2020/21 Evropske pravne fakultete.  

V sklopu obiska ekskurzij v tujino, ki se žal zaradi covid – 19 situacije po celem svetu ni 

uspelo izvesti ekskurzij v živo, je pa Študentski svet sodeloval s Kariernim centrom pri 

pripravi in izvedbi virtualnih ekskurzij.  

V svojem mandatnem obdobju je Študentski svet 2022/21 sodeloval s Kariernim centrom in 

skupaj z njim pripravil projekt obisk Evropske centralne banke – v sklopu katerega je bila 

prestavljena Evropske centralna banka kot institucija, kot možnost zaposlitve za pravniški 

poklic, itd.  

Prav tako je Karierni center izvedel na pobudo Študentksega sveta in prepustitev izvedbe 

projekta Študentkega sveta, projekt: Pot do PDI – predaja izkušenj, s strani starejših študentov 

Evropske pravne fakultete in drugih, ki so že opravili Pravniški državni izpit, kako se je 

potrebno pripravljati, kaj je pomembno, kako izbrati pravo pripravništvo.  

Študentski svet je poled svoje prisotnosti v študijski komisiji, komisiji za kakovost, 

disciplinski komisiji, aktivno sodeloval tudi pri habilitacijskih postopkih profesorjev 

Evropske pravne fakultete.  

Pri zadanem projektu posodobitve e- univerze, je bil Študenski svet ves čas svojega mandata v 

kontaktu s fakulteto pri čemer je fakulteta zaradi preselitve vseh predavanj v online obliko v 

učilnico moodle predlagala, da se zaradi nezdružljivosti programov e-univerze in učilnice 

moodle, posnetkov ne more prenašati, prav tako pa zagotovila, da bo vsem študentom 

omogočen preko učilnice moodle ogled posnetkov aktualnih predavanj za nazaj.  

V sklopu priprave in izvedbe projekta, ki zajema promocijski material, je Študentski svet v 

soglasju s fakulteto in dovoljenju fakultete k uporabi logotipa izdelal puloverje, ki jih je 

podaril tudi vsem referentkam Evropske pravne fakultete. Menimo, da smo s puloverje 

vzbudili med študenti zelo veliko zanimanja in upamo, da bodo tudi prihajajoči Študentski 

sveti si prizadevali za promocijo naše Evropske pravne fakultete, prav tako pa smo dobili s 

strani študentov mnenja, da bi z nakupom puloverja ali majic z logotipom Evropske pravne 

fakultete občutili še posebaj sedaj v času covid – 19 in preselitve študija v online obliko večjo 

pripadnost fakulteti, ki jo obiskujejo.  

V sklopu projekta kako študirati je Študentski svet v sodelovanju s podjetjem Smartphit 

izvedel online dogodek na temo Zdrave hrbtenice, na katerem nam je Tim Gumilar, dipl. 

fizioterapevt, ter ustavnovitelj podjetja Smartphit predstavil kakšne in kdaj je potrebno za 

zdravo telo delati pavze med študijem, kaj je v sklopu pavze priporočljivo narediti, da 

razmigamo telo in preprečimo nastanek bolečin v vratu, ali hrbtenici, prav tako nam je 

predstavil vaje za pravilno držo ob študiju za računalnikom, v katerega smo bili študentje 

prisiljeni v času covid – 19 epidemije.  

V sklopu projekta pravniški zajtrk je Študentski svet izvedel Študentsko spovednico, na kateri 

so sodelovali vsi člani Študentskega sveta in na online dogodku svetovali mlajšim študentom 

kako študirati, prejeli s strani študentov veliko vprašanj na katera smo podali odgovore, prav 

tako pa prejeli veliko pobud k pripravi spoznavnega večera za študente, da se lažje povežejo 

med seboj, saj jih je online študij zelo oddaljil s svojimi vrstniki.  



Študentski svet je pomagal Karienemu centru pri izvedbi in pripravi Covid rescue plana za 

Erasmus in Erasmus + študente.  

Predsednica Študentskega sveta, podpredsednica za ljubljansko lokacijo, ter tajnica 

Študentskega sveta, ki so bile glavne organizatorka spoznavne zabave študentov in 

profesorjev Evropske pravne fakultete z zadovoljstvom povejo, da se je od skupaj prijavljenih 

110 študentov, udeležilo spoznavne zabave 92 študentov s seznama in nekaj študentov, ki se 

niso prijavili, prav tako se je spoznavne zabave udeležil Dekan Evropske pravne fakultete 

prof. dr. Letnar Černič. Vsi člani smo zelo zadovoljni z izvedbo dogodka in presenečeni nad 

veliko udeležbo s strani študentov, saj je bil pogoj za vstop na spoznavno zabavo potrebno v 

skladu z odlokom Vlade RS izpolnjevati pogoj PCT. Poleg tega je potrebno poudariti, da so se 

spoznavne zabave udeležili tudi Erasmus študenti, ki so bili povabila s strani Študentskega 

sveta zelo veseli.  

Predsednica Študentskega sveta obvesti ostale prisotne člane, da je po izvedbi Spoznavne 

zabave (delno v obliki piknika in delno v obliki pravniškega večera) ostalo v budgetu še nekaj 

neporabljenih finančnih sredstev. Prisotni člani se soglasno dogovorijo, da se bodo pred 

korespondenčno sejo skupaj dogovorili ali se bodo in če kako se bodo porabila preostala 

sredstva Študentskega sveta.   

 

5. točka (Priprava na volitve 2021/22) 

Predsednica Laura Glaner pove, da bo v prihodnjih dneh pripravljen in posredovan fakulteti 

razpis za  člane volitve komisije na volitvah v Študentski svet 2021/22. Po opravljenem 

prazpisu in imenovanju dveh študentov na mesto članov volilne komisije, bo posredovan na 

fakulteto prav tako razpis za volitve v Študentski svet 2021/22, s prošnjo, da se razpis za 

volitve v Študentski svet posreduje vsem študentom Evropske pravne fakultete.  

6.TOČKA (razno):  

Ker noben izmed članov nima dodatnih zadeva za katera meni, da bi morala biti obravnavana, 

Predsednica Študentskega sveta zaključi sejo ob 17.00 uri.  

Naslednja seja bo predvidoma korespondenčna seja Študentskega sveta, nato pa 

Konstitutivna seja novega Študentskega sveta.  

 

Zapisnik pripravila:                                                                                         

Laura Šinkovec 

                                                                            Predsednica Šs Evro-pf     

                                                                                                                    Laura Glaner 

 


