
 

 

 

ZAPISNIK 

1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE  

27. 11. 2022 
 

 

TRAJANJE SEJE: 9:30 - 10:45 

PROSTOR:  Videokonferenca preko aplikacije ZOOM  
 

Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Maja Remec, Neja Marc, Zala Murn, Nik Brcar, 

Simon Ašič, Tea Kelavić, Ana Intihar Marulc, Nika Tavčar 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Matic Grum 

 
Dnevni red 1. redne seje: 

1. Prisotnost članov in zunanjih sodelavcev 

2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS 

3. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS 

4. Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete 

5. Pregled financ 

6. Priprava letnega programa interesnih dejavnosti ŠS 

7. Pregled dejavnosti in razdelitev dela med člane 

8. Razno 
 

 
1. točka (Prisotnost članov in zunanjih sodelavcev) 

Na seji je prisotnih 8 od 9 članov Študentskega sveta.    

Član Matic Grum je svojo odsotnost predhodno opravičil. 

 

2. točka (Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS) 

Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 
 

3. točka (Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS) 

Soglasno se potrdi zapisnik konstitutivne seje. 
 

4. točka (Sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete) 

Predviden je sestanek z vodstvom Evropske pravne fakultete in predsednice 
Študentskega sveta Maje Remec, katerega datum še ni znan. Srečanja se bo lahko 
udeležil tudi katerikoli drugi zainteresirani član Študentskega sveta.  



5. točka (Pregled financ) 

Proračun Študentskega sveta za leto 2022/2023 s strani fakultete še ni točno znan. 
Znesek predvidenih sredstev za delovanje ŠS v študijskem letu 2022/23 s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport naj bi znašal 470,88 €, s strani 
fakultete pa 871,50 €, skupno 1.389,79 €.  

 

6. točka (Priprava letnega načrta dela ŠS) 

Maja odpre razpravo priprave letnega načrta dela Študentskega sveta za leto 
2022/2023 in da pobudo, da se za izvedbo določenih dogodkov in za splošno 
sodelovanje in medsebojno pomoč Študentski svet Evro-PF poveže tudi z zunanjimi 
sodelavci in drugimi študentskimi organizacijami. Maja predlaga sodelovanje z 
organizacijo ELSA Nova Gorica, s katero je ŠS Evro-PF v preteklosti že sodeloval. 
Vsi prisotni člani  se  s predlogom strinjajo. Neja za zunanja sodelavca predlaga 
Sebastjana Svete in Alena Čemana, za kar se prav tako strinjajo vsi prisotni člani. 
Obe predlagateljici bosta povprašali omenjene zunanje sodelavce za morebitno 
sodelovanje.  

1. Pregled in dopolnitev pravnih aktov, na podlagi katerih deluje Študentski svet 

Študentski svet se strinja, da pravni akti, na podlagi katerih deluje Študentski 
svet, ostanejo v enaki veljavi kot so sedaj. Maja poziva vse člane Študentskega 
sveta, da v primeru ugotovitve kakršnihkoli nepravilnosti ali morebitnih 
potrebnih dopolnitev aktov tekom študijskega leta podajo predlog za izboljšave, 
ki se potem posreduje vodstvu fakultete.  

2. Organizacija okroglih miz 
 

      Študentski svet se zavzema, da bi organiziral čim več okroglih miz s profesorji 
in zunanjimi predavatelji za študente in zainteresirane zunanje poslušalce. Maja 
pove, da je bila po njenih informacijah v preteklem študijskem letu organizirana 
ena okrogla miza. Zala, ki je bila članica ŠS Evro-PF tudi prejšnje študijsko leto, 
to potrdi in pove, da je bila njena izvedba zelo uspešna. Cilj Študentskega sveta 
je ohraniti osvojen nivo in se še naprej truditi za dobro organizacijo okroglih miz 
o zanimivih in aktualnih tematikah. Simon predlaga za gostjo okrogle mize 
novoizvoljeno predsednico Republike Slovenije, go. Natašo Pirc Musar, za 
temo okrogle mize predlaga debato o pravnih vidikih predsedovanja. Simon 
poudari, da bi lahko organizirali okroglo mizo na tematiko, ki je povezana s 
pravom, vendar ne s pravosodjem. Neja predlaga tudi predstavitev varuha za 
človekove pravice in informacijskega pooblaščenca, če bi bila slednja 
zainteresirana za sodelovanje. 

3. Krepitev sistema tutorstva na fakulteti 

Maja pove, da se je razpis za študente tutorje že izvedel in da so letošnji tutorji 
že izbrani. Študentski svet se bo kljub temu tudi v študijskem letu 2022/23 
zavzemal za krepitev sistema  tutorstva, na načine, ki so se izkazali za uspešne 
že v preteklih letih. Neja predlaga, da jim poleg tega čim bolj pomagamo tudi s 
sprotnim objavljanjem informacij na socialnih omrežjih (Instagram, Facebook), 
o izvedbi tutorstev in ostalih pomembnih informacijah glede tutorstva, da se z 
njimi seznani čim večje število študentov. 



4. Krepitev debatnega kluba Evropske pravne fakultete 

Maja pove, da se po njenih informacijah v lanskem letu ni izvajalo dogodkov v 
sodelovanju z debatnim klubom Evropske pravne fakultete, kar potrdita tudi 
Neja in Zala, ki sta bili že lansko leto članici Študentskega sveta. Študentski svet 
sklepa, da je bila to ena iz med posledic nastalih epidemioloških razmer v 
preteklem času, Neja pa poudari, da je lanski Študentski svet začel z mandatom 
šele januarja, zato so imeli za samo izvedbo projektov tudi manj časa. Maja bo 
za več informacij glede delovanja debatnega kluba povprašala na fakulteti. 

5. Obiski in ogledi sodnih obravnav 

Maja pove, da je bilo v preteklih letih s strani študentov veliko zanimanja za 
oglede sodnih obravnav in da so bili glede izvedbe kontaktirani tudi profesorji. 
Omeni tudi, da so bili ogledi žal preprečeni zaradi pretekle epidemiološke 
situacije. Simon pove, da je prof. Jančar prve letnike dodiplomskega študija 
Prava povabil na ogled kakšne izmed njegovih obravnav, zato predlaga, da se 
povabi k ogledu tudi preostale študente fakultete. Število mest je omejeno, vsi 
zainteresirani študenti pa bi si svoje mesto zagotovili s predhodno prijavo.  

6. Brezplačna pravna pomoč 
 

Maja pove, da se je v sklopu Evropske pravne fakultete in njenega sodelovanja 
z Mladinskim centrom Nova Gorica začel projekt brezplačne pravne pomoči.  
Predvidoma se bodo študentom naše fakultete, ki sodelujejo pri brezplačni 
pravni pomoči, dvakrat mesečno poslala pravna vprašanja, na katera bodo s 
pomočjo sodelujočih profesorjev podali odgovore. Doda še, da je bila v 
preteklosti podana pobuda za sodelovanje pri brezplačni pravni pomoči na 
Sodišče v Kranju, vendar se zaradi epidemiološke situacije projekt ni izpeljal. 
Študentski svet je zainteresiran za nadaljevanje takšnih in podobnih projektov, 
saj so koristni za študente zaradi pridobivanja praktičnih izkušenj, prav tako pa 
za vse, ki so pomoči deležni. Poziv in vabilo študentom za sodelovanje bo prav 
tako objavljeno na socialnih omrežjih. 

7. Projekt »Kako študirati pravo« 
 

Maja predlaga, da se organizira predavanja, na katera bi se povabilo govornike, 

ki bi študentom podali koristne informacije za uspešen študij, Ana pa temu doda, 
da se poleg njih vključi tudi študente na podiplomski stopnji študija, ki bi 
študentom nižjih letnikov svetovali z napotki, izhajajočimi iz lastnih izkušenj, in 
jih usmerili pri vprašanjih, kako začeti s študijem prava in kako se pripraviti na 
določene izpite.  
Izvedba tega projekta bo predvidoma še pred zimskim izpitnim obdobjem. 

8. Pot do PDI 

Maja predlaga, da se povabi goste, ki so Pravniški državni izpit že opravili, da 
bi študentom predstavili, kako se Pravniški državni izpit opravlja, kako se je 
nanj potrebno pripraviti, kakšni so sploh pogoji za njegovo opravljanje, ter 
kakšne so poklicne možnosti z opravljenim izpitom. Prisotni člani se strinjajo, 
da bi bilo predvsem za podiplomsko stopnjo in za vse zainteresirane študente 
koristno izvesti vsaj eno srečanje na temo prihodnosti bodočih pravnikov. 



9. Revija Aspectus  

Maja pove, da sta bila Zarja Bregant in Matic Mlakar zadnja urednika, za 
trenutne urednike ni prepričana. Neja pojasni, da sta urednika še vedno oba 
zgoraj navedena in da se je revija Aspectus prenesla v pristojnost Nove 
univerze, tako da so v njej objavljeni članki vseh fakultet – članic Nove 
univerze. Naloga Študentskega sveta pa je, da spodbuja študente k pisanju 
člankov s pravniško tematiko, prispevkov o izvedenih okroglih mizah ter k 
delitvi posameznikovih razmišljanj in mnenj o aktualnih zadevah. 

10. Pravna tekmovanja 

Študentski svet je mnenja, da je udeležba na pravnih tekmovanjih izjemna 
priložnost za pridobivanje izkušenj v praksi in za morebitne nadaljnje karierne 
priložnosti. Maja pove, da bo v prihodnjih dneh s strani fakultete poslana anketa 
za ugotovitev, koliko je dejanskega zanimanja med študenti za udeležbo na 
tovrstnih tekmovanjih. Na podlagi rezultatov bo Študentski svet objavljal 
primerne in koristne informacije ter napotke v zvezi s tekmovanji. 

11. Projekt: »Kako se soočati s stresom« 

Študentski svet se strinja, da izvede kakšen dogodek v povezavi s tem, kako 
se soočati s stresom, na katerem bi predavali študentje višjih letnikov ali pa tisti, 
ki so svoj študij prava že zaključili, lahko pa bi povabili tudi zunanje strokovnjake 
iz tega področja. 

12. Projekt: Študentsko srečanje in Erasmus dan 

Maja pove, da se je študentsko srečanje (piknik) v organizaciji ŠS Evro-PF že 
izvedlo lani oktobra, vendar je bila udeležba pod pričakovanji. Študentski svet 
se strinja, da srečanje ostane na programu, zamišljeno kot neformalno druženje 
med študenti in profesorji, z namenom, da bi se med seboj spoznali tudi izven 
predavalnic. Prav tako Študentski svet spodbuja idejo fakultete o organizaciji 
piknika, na katerega bi bili povabljeni tudi  profesorji, asistenti in člani referata, 
tako da bi študentje spoznali fakulteto še v drugi luči, hkrati pa bi vsem bilo 
omogočeno sproščeno debatiranje tudi o neštudijskih zadevah. Naloga 
študentskega sveta je, da se potrudi čim bolje vključiti v tovrstne dogodke, 
pomagati s sredstvi in sodelovati s fakulteto. 

13. Zajtrk z odvetniškimi pisarnami 

Ana pove, da bi lahko Študentski svet poslal povpraševanje različnim 
odvetniškim pisarnam za srečanje z njimi, da bi nam predstavili njihovo 
delovanje, svetovali o kariernih možnostih in opisali pot, ki jih je vodila do 
trenutnega delovnega mesta. Ana se strinja, da vstopi v kontakt z različnimi 
odvetniškimi pisarnami, saj ima z organizacijo obiskov odvetniških pisarn že 
nekaj izkušenj. Neja hkrati predlaga, da se druženje razširi tudi na spoznavanje 
ostalih poklicev v pravosodju in sicer še za tožilca, sodnika in notarja. Neja se 
javi, da povpraša primernega gosta za predstavitev poklica tožilca. Nik se javi, 
da povpraša primernega gosta za predstavitev poklica sodnika. Maja bo o 
možnosti obiska povprašala v notarski pisarni v Novi Gorici, ki je v preteklosti 
že gostila študente naše fakultete in jim predstavila poklic notarja. 

 



14. Spletna stran Študentskega sveta  

Maja predlaga, da fakulteti damo pobudo za posodobitev spletne strani 
Evropske pravne fakultete v angleški verziji, ker so na njej zastareli podatki. S 
posodobitvijo bi pomagali vsem trenutnim kot tudi bodočim Erasmus študentom 
in s tem naredili boljši (prvi) vtis ter si povečali možnosti, da se ti odločijo za 
našo fakulteto. Študentski svet se s predlogom strinja. Neja predlaga, da 
naredimo novo sliko študentskega sveta. Tea predlaga, da bi se tudi VIS 
posodobil ali naredil kratek video/priročnik z navodili, kako se ta uporablja, ker 
imajo nekateri študentje težave z uporabo tega sistema (npr. pri prijavi na izpit). 

 

15. Dobrodelnost Študentskega sveta 

Študentski svet je zainteresiran za organiziranje dobrodelnih projektov. Maja 
predlaga izvedbo projekta Dobrodelna stojnica v Ljubljani pred fakulteto v 
mesecu decembru, kjer bi zbirali sredstva za socialno ogrožene. Maja bo na 
fakulteti povprašala o možnostih izvedbe tega projekta.  

 

                                         

7. točka (Pregled dejavnosti in razdelitev dela med člane) 

Prisotni člani Študentskega sveta se soglasno strinjajo in potrjujejo, da je za 
vodenje profilov ŠS Evro-PF na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) 
zadolžena Neja. 
 
Vse ostale naloge bodo razdeljene na naslednji seji, ko bo dokončno dogovorjen 
letni načrt vseh dejavnosti ŠS Evro-PF za študijsko leto 2022/23. 

 
8. točka (Razno) 

a. Pogovor o promocijskem materialu 
Maja predlaga, da se z razpoložljivimi sredstvi omogoči promocijske materiale, 
kot so na primer puloverji. Maja predlaga, da se določeno število puloverjev 
razdeli med zmagovalce nagradnih iger, pove pa tudi, da se bo pozanimala pri 
vodstvu fakultete, kako je urejena prodaja teh izdelkov. 

 

b. Izvolitev članov Študentskega sveta Evropske pravne fakultete v 
Študentski svet Nove Univerze 

Ker je Študentski svet s strani fakultete dobil poziv na izvolitev treh 
predstavnikov tega sveta v Študentski svet Nove univerze, je volitve opravil na 
tej seji. Maja pred volitvami pojasni funkcije in naloge, ki jih ima član 
Študentskega sveta Nove Univerze. Prisotni člani Študentskega sveta 
Evropske pravne fakultete soglasno imenujejo Simona Ašiča, Nika Brcarja in 
Ano Intihar Marulc za člane Študentskega sveta Nove univerze. 

  

c. Predstavitev članov ŠS Evro-PF na socialnih omrežjih 
Maja spodbudi prisotne člane Študentskega sveta, da predstavijo sebe in 
svoja poslanstva, vizije in cilje za delovanje ŠS v kratkem opisu, ki bo 
objavljen na socialnih omrežjih z namenom, da se študentje naše fakultete 
bolje seznanijo z letošnjimi člani Študentskega sveta.  

 



Seja se zaključi ob 10:45 uri, naslednja seja bo predvidoma izvedena v prvi 
polovici decembra v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, datum pa 
bo znan naknadno.  

 
 

Zapisnik pripravila: 

Nika Tavčar 
 

Predsednica ŠS EVRO – PF: 
Maja Remec 

 
 

 


