
 

 

ZAPISNIK 

 

KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE 

FAKULTETE 

11.1.2022 

 

TRAJANJE SEJE: 14.00 – 15:00 

PROSTOR: Seja preko videoklica (Zoom) zaradi izrednih razmer s koronavirusom.  

 

Prisotnost novoizvoljenih predstavnikov ŠS:  

 

Prisotni člani ŠS Evro-pf: Matic Grum, Matej Babnik, Barbara Hribar, Tea Kelavić, 

Zala Murn, Neja Marc, Sebastjan Svete.  

Odsotni člani Evrp-pf: / 

 

Študentski svet 2020/2021: 

 

Prisotni bivši člani: Laura Glaner, Petra Doles, Anja Klara Gorenšek, Laura 

Šinkovec.  

Odsotni bivši člani: Peter Antolin (opravičena odsotnost), Maja Remec (opravičena 

odsotnost).   

Prisotni bivši zunanji sodelavci: Urša Ravnikar Šurk 

Odsotni bivši zunanji sodelavci: Matic Mlakar 

 

Predlagan dnevni red konstitutivne seje:  

1. Prisotnost članov 
2. Potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov ŠS 
3. Sestava in potrditev letnega načrta interesnih dejavnosti novo izvoljenih 

predstavnikov ŠS 
4. Razno  

 



1. točka (prisotnost članov) 
 

Seje se je udeležilo 7 od 7 članov novoizvoljenega Študentskega sveta.  

Na seji so bili prisotne 4 članice Študentskega sveta 2020/2021 in 1 zunanja 

sodelavka.  

 

2. točka (potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov ŠS) 
 

Potrditev novoizvoljenih predstavnikov Študentskega sveta Evro-pf: 

 

Na podlagi sklepa volilne komisije, so bili za sestavo novega Študentskega sveta 

Evropske pravne fakultete Nove Univerze predlagani: Matic Grum, Matej Babnik, 

Barbara Hribar, Tea Kelavić, Zala Murn, Neja Marc, Sebastjan Svete. 

 

Zaradi dosega sklepčnosti in odsotnosti določenih članov Študentskega sveta 2020/21 

na Konstitutivni seji, je bila med člani Študentskega sveta 2020/21 izvedena 7.redna 

korespondenčna seja, na kateri so sprejeli sklep in soglasno potrdili novo izvoljene 

člane Študentskega sveta 2021/22.  

Sklep: Vsi novoizvoljeni člani so s strani članov Študentskega sveta 2020/2021 

soglasno potrjeni.  

 

Vsi udeleženi, tako stare članice Študentskega sveta, kot tudi novoizvoljeni 

predstavniki Študentskega sveta soglasno potrdijo dnevni red.  

 

Potrditev mandatov novoizvoljenih predstavnikov Študentskega sveta Evro-pf:  

 

Za predsednika ŠS Evro-pf kandidira Matic Grum:  

ZA: 6                   PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet.  

Nov predsednik Študentskega sveta je Matic Grum.  

 

Za podpredsednika ŠS Evro-pf na enoti Ljubljana kandidira Matej Babnik:  

ZA: 6                  PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 



Sklep je bil sprejet.  

Nov podpredsednik Študentskega sveta na enoti Ljubljana je Matej Babnik.  

 

Za podpredsednico ŠS Evro-pf na enoti Nova Gorica kandidira Neja Marc:  

ZA: 6                  PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 

Za tajnico ŠS Evro-pf kandidira Zala Murn:  

ZA: 6                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet.  

Nova tajnica Študentskega sveta je Zala Murn.  

 

Za namestnico tajnice ŠS Evro-pf kandidira Tea Kelavić:  

ZA: 6                    PROTI: 0                    VZDRŽANI: 0 

 

Sklep je bil sprejet.  

Nova namestnica tajnice je Tea Kelavić.  

 

3. točka (Sestava in potrditev letnega načrta interesnih dejavnosti novo 
izvoljenih predstavnikov ŠS) 

Novo izvoljeni člani Študentskega sveta soglasno sprejmejo, da bodo sestavili, 
pregledali in soglasno potrdili na 1.  korespondenčni seji nov letni načrt interesnih 
dejavnosti ŠS, ter le tega skupaj s sklepom korespondenčne seje posredovali na 
Evropsko pravno fakulteto do 14.1.2022. 

Novo izvoljeni člani ŠS so v povezavi s sestavo in pripravo letnega načrta interesnih 
dejavnosti predstavnikov ŠS zastavili vprašanja članom ŠS 2020/21, le te so jim 
podali vse odgovore in poudarili, da jih lahko kadar koli kontaktirajo, če bodo 
potrebovali še kakšno pomoč oziroma objasnilo, bivša predsednica Laura Glaner jih 
je še enkrat opozorila, da morajo sklep o potrditvi in nov letni načrt interesnih 
dejavnosti posredovati na Evropsko pravno fakulteto do 14.1.2022.  

 

 

 



4. točka (razno) 
 

Predaja aktivnih zadev bivšega Študentskega sveta, novoizvoljenemu ŠS Evro-pf:  
 

1. Program dejavnosti: program, ki ga je imel in delno realiziral Študentski svet 
2020/21 je bil predhodno (pred konstitutivno sejo) že posredovan novemu 
Študentskemu svetu za lažjo sestavo njihovega načrta interesnih dejavnosti, ki 
jih bodo želeli realizirati v svojem mandatu.  

 

2. Poslovnik ŠS Evro-pf: Novo izvoljeni člani so seznanjeni, da so v času svojega 
dela vezani na poslovnik ŠS Evro-pf, da morajo le temu slediti in delovati po 
njem.  
 

3. Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete NU: med časom epidemije 
sestanki z vodstvom fakultete potekajo v obliki (Zoom) video konferenc, 
Študentski svet pa je prav tako ohranil in bil vedno v redni komunikaciji s 
fakulteto v elektronski obliki. Predlogi in vprašanja so se obravnavali na sejah 
Študentskega sveta in le te so bili posredovali fakulteti.  
 

4. Finance: Predsednica starega Študentskega sveta predlaga, da novo izvoljeni 
Študentski svet naprosi računovodstvo za posredovanje evidence sredstev 
Študentskega sveta Evro-pf za mandat 2021/22.  
 

5. Promocijski material: člani bivšega ŠS so v namen boljše promocije fakultete v 
svojem mandatu izdelali puloverje. Novemu Študentskemu svetu predlaga 
bivša predsednica Laura Glaner, da prav tako tudi oni del svojih sredstev 
namenijo promocijskemu materialu, ter opozori, da morajo biti pri realizaciji 
promocijskega materiala ves čas v stiku s fakulteto, saj morajo za uporabo 
logotipa fakultete pridobiti za tisk soglasje fakultete.  
 

6. Študentski svet Nove Univerze: Novo izvoljeni člani Študentskega sveta so 
dolžni določiti iz svojih vrst 3 člane, ki bodo v novem obdobju delovanja 
Študentskega sveta Nove Univerze aktivno sodelovali v Svetu Nove Univerze. 
Namen udeležbe in izvolitve članov Študentskega sveta Evropske pravne 
fakultete v Študentski svet Nove Univerze je zastopanje interesov študentov 
Evropske pravne fakultete na ravni vseh članic Nove Univerze. 
 

7. Revija Aspectus: Novo izvoljeni član Sebastjan Svete povpraša kako je z revijo 
Aspektus. Izdajanje revije se je v času epidemije ustavilo, vseeno pa se s 
fakulteto (natančneje s prof. dr. Matejem Avbljem) urejajo dogovori, da bi se 
revija izdajala s pomočjo fakultete in ne več samo iz strani Študentskega sveta.   

 
8. Erasmus: sestanki glede Erasmus izmenjav potekajo dalje s Kariernim 

centrom, prav tako še vedno poteka posredovanje predlogov za biltateralne 
sporazume, ter nov način promocije Erasmus in Erasmus + izmenjave med 
študenti, saj je bilo v času covid – 19 veliko sprememb in novih možnosti na 
tem področju.  

 



9. Sodelovanje na dogodku informativni dnevi za vpis v dodiplomske študijske 
programe v 22/23: Stari člani Študentskega sveta opozorijo nove člane, kdaj 
bodo potekali informativni dnevi, ter da morajo med seboj izbrati člane, ki bodo 
na določenih terminih sodelovali. Power point prezentacija Študentskega sveta, 
bo s strani bivše predsednice Laure Glaner posredovana novemu predsedniku 
Študentskega sveta Maticu Grumu, novo izvoljeni Študentski svet pa naj sam 
določi ali bodo uporabili le tega ali pripravili novega.  
 

10. Habilitacijski postopek: člani aktivno sodelujejo v habilitacijskih postopkih. 
Fakulteta predhodno pozove na udeležbo enega predstavnika študentov, 
potrebno je poudariti, da se mora vedno habilitacijskega postopka udeležiti en 
predstavnik študentov.  
 

12. Brezplačna pravna pomoč - Kranj: Prof. dr. Marko Novak je na pobudo bivše 
predsednice Študentskega sveta ter za namen izvajanja BPP na sodišču v 
Kranju navezal stik s sodnico na tamkajšnjem Okrožnem sodišču. Skupaj s 
profesorjem dr. Novakom ter Okrožnim sodiščem Kranj je že dogovorjeno, da 
so naši študenti vabljeni k  sodelovalju pri izvedbi brezplačne pravne pomoči, 
ko bodo bolj ugodne epidemiološke razmere in ko se bodo ukrepi začeli 
sproščati.  
 

13. Delavnica za pisanje zaključnih del: še vedno poteka sodelovanje s knjižnico - 
neformalni del. Delavnica poteka na način, da starejši študenti posredujejo 
kolegom nasvete glede  izbire mentorja, pisanje dispozicije, pisanje samega 
zaključnega dela in zagovorov njihovih zaključnih del.   
 

14.  Bivša predsednica predlaga novo izvoljenim članom Študentskega sveta, da 
določijo med seboj predstavnike letnikov za lažjo komunikacijo s študenti, ter 
večjo vpetost v interese študentov Evropske pravne fakultete.  

             

 

Seja se zaključi ob 15:00, v prihodnjih dneh se bo izvedla 1. korespondenčna 

seja za sprejem in potrditev letnega načrta interesnih dejavnosti Študentskega 

sveta 2021/22, prva redna seja bo predvidoma po izpitnem obdobju, predviden 

datum 1.redne seje je ... 

 

 

Zapisnik pripravila: 

Zala Murn 

 

 

Predsednik ŠS Evro-pf: 

Matic Grum                                                                                                                                   


