
 
 

ZAPISNIK 

2. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE  

26. 1. 2023 
 

 
TRAJANJE SEJE: 16:00 – 17:30 

PROSTOR: V živo v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani in preko 
videokonference s pomočjo aplikacije ZOOM  

 

Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Maja Remec, Neja Marc, Nik Brcar, Simon Ašič, Tea 

Kelavić, Ana Intihar Marulc v živo ter Zala Murn in Nika Tavčar preko aplikacije 

ZOOM 

Prisotni zunanji sodelavci: Sebastjan Svete 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Matic Grum 
 

Dnevni red 1. redne seje: 

1. Prisotnost članov  

2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS  

3. Poročanje o sodelovanju s fakulteto  

4. Razdelitev nalog letnega programa interesnih dejavnosti ŠS  

5. Pregled prihajajočih aktivnosti ŠS  

6. Razno 
 
1. točka (Prisotnost članov) 

Na seji je prisotnih 8 od 9 članov Študentskega sveta.    

 

Član Matic Grum je svojo odsotnost predhodno opravičil. 
 

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

Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

 

3. točka (Poročanje o sodelovanju s fakulteto) 

Maja ostalim članom ŠS Evro-PF preda informacije, ki jih je prejela na sestanku z 
vodstvom Evropske pravne fakultete ter na sestanku s Kariernim centrom Nove 
univerze ter Mednarodno pisarno Nove univerze.  



4. točka (Razdelitev nalog letnega programa interesnih dejavnosti ŠS) 

Člani ŠS Evro-PF si med seboj razdelijo naloge v zvezi z organizacijo dogodkov in 
projektov iz letnega plana interesnih dejavnosti ŠS.  

Maja opozori, da je po dogovoru z vodstvom fakultete potrebno pred izvedbo 
dogodka fakulteto obvestiti o načinu izvedbe in vsebini posameznega dogodka. 
 

5. točka (Pregled prihajajočih aktivnosti ŠS) 

Maja odpre razpravo za pregled prihajajočih aktivnosti Študentskega sveta ter 
njegovega dela za študijsko leto 2022/2023.  

Okrogle mize s profesorji in zunanjimi predavatelji za študente in zainteresirane 
zunanje poslušalce 
Študentski svet si prizadeva za organizacijo vsaj ene okrogle mize. Steče debata 
o morebitnih zanimivih gostih, datum izvedbe in ostale podrobnosti bodo znane 
naknadno.  

Obuditev delovanja debatnega kluba 
Maja pove, da je bil debatni klub že vzpostavljen, in sicer v času pred epidemijo 
(leta 2020), kjer je bil povezovalni člen prof. dr. Marko Novak. Študentje so imeli v 
sklopu debatnega kluba eno srečanje, kjer so razpravljali o določeni temi. Poudari, 
da je bistvo debatnega kluba v tem, da se pogovori v sklopu neformalnega druženja 
razvijajo in da pri tem sodelujejo študenti, katere določena tema zanima ali pa bi si 
radi le razširili obzorja. Naloga Študentskega sveta je, da se pri izvedbi pomaga 
izbrati zanimive in aktualne teme, v prvi vrsti pa, da se poišče potencialnega 
profesorja, ki bi bil pripravljen sodelovati pri tem in bi celotni dogodek tudi 
povezoval. Gre za neformalno srečanje, zato Študentski svet soglasno meni, da 
mora biti dogodek sproščen, kjer študenti samozavestno in brez zadržkov lahko 
izrazijo svoje mnenje, da se na podlagi tega lahko razvije prijetna in spoštljiva 
razprava. Zala za potencialnega profesorja predlaga mag. Martina Jančarja. 
Naloga Študentskega sveta je tudi, da poskrbi za dobro  promocijo dogodka, ki bi 
študente opogumila, da se debatnega krožka udeležijo.  

 
Ogled sodnih obravnav  
Maja pove, da je v zvezi z ogledom sodnih obravnav stopila v stik z Ingo Pikl, vodjo 
centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze, ter da bo v 
sklopu tega dogodka na voljo ogled sodišča in glavnih obravnav v Novi Gorici. Pove 
tudi, da je bilo na sodišče v Ljubljani in v Kranju že poslano povpraševanje za 
oglede obravnav, vendar še ni povratnih informacij o možnosti udeležbe na 
obravnavah. Maja se javi, da v celoti prevzame organizacijo glede ogleda sodnih 
obravnav, ostali prisotni člani se s tem strinjajo. 
 
Brezplačna pravna pomoč 
Maja pove, da se je projekt Brezplačna pravna pomoč v Novi Gorici že začel in 
sicer v sodelovanju z Mladinskim centrom Nova Gorica. Maja ostale člane seznani, 
da je bilo v okviru tega projekta že zastavljeno okoli 6 pravnih vprašanj 
posameznikov, ki potrebujejo pravno mnenje oz. svetovanje. Naloga študentskega 
sveta je, da skrbi za dodatno promocijo, z namenom, da se čim večje število 
študentov Evropske pravne fakultete odloči za sodelovanje pri tem projektu, 



obogati svoje znanje in pomaga ljudem, ki so se znašli v takšni ali drugačni situaciji, 
v kateri potrebujejo pravno pomoč. Maja doda, da je vzpostavitev projekta 
Brezplačna pravna pomoč predvidena tudi s sodiščem v Kranju, ki ga je Inga Pikl, 
vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze, v zvezi s 
tem že kontaktirala. 

Zajtrk z odvetniškimi pisarnami 
Maja pove, da je Inga Pikl, vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost 
Nove univerze že seznanjena z našim projektom »Zajtrk z odvetniškimi 
pisarnami«, zaradi česar je tudi prosila, če ji Študentski svet lahko posreduje 
seznam potencialnih odvetniških pisarn, s katerimi želi ŠS vzpostaviti stik, saj je 
Alumni klub že predvidel podobne dogodke, zato bi se radi izognili morebitnemu 
ponavljanju dogodkov. Ana se javi, da bo zadolžena za organizacijo tega dogodka, 
ostali člani pa se s tem strinjajo in so ji na voljo za dodatno pomoč. 

Obisk notarske pisarne 
Maja pove, da je Inga Pikl, vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost 
Nove univerze, na podlagi pobude s strani ŠS Evro-PF vzpostavila kontakt z 
notarko v Novi Gorici, s katero ima fakulteta sklenjen sporazum o sodelovanju.  
Notarka se je na predlog za obisk notarske pisarne pozitivno odzvala. Predviden 
termin izvedbe obiska je konec februarja. Ogled notarske pisarne je zato tudi eden 
izmed prihajajočih dogodkov Študentskega sveta.  
 
Predstavitev poklica tožilca 
Neja se javi, da bo organizirala predstavitev poklica tožilca, s čimer se ostali člani 
strinjajo in so ji na voljo za kakršnokoli dodatno pomoč. 

Projekt »Kako študirati pravo« 
Maja predlaga, da bi se organizacija dogodka izvedla v sodelovanju s člani Alumni 
kluba Evropske pravne fakultete in s študenti magistrskega študija. Na dogodku bi 
dajali nasvete študentom nižjih letnikov dodiplomske stopnje, kako študirati pravo 
in vse z zvezi s tem. Razprava se razširi s predlogom ustanovitve skupine 'pravni 
buddy', in sicer Zala in Nika predlagata, da bi se lahko vsi zainteresirani študenti 
višjih letnikov povezali v neformalno organizacijo oz. skupino, katere namen bi bil, 
da si študenti nižjih letnikov izberejo določenega člana te skupine študentov, ki bi 
mu bil neprestano na voljo za odgovore na vprašanja, ki so se mu pojavila pri 
študiju, svetovanju glede določenega predmeta in načina učenja. Tovrstna 
organizacija študentov ne bi nadomeščala tutorstva, ampak bi ga le dopolnjevala 
na bolj individualni ravni preko enostranske pomoči študent-študentu.  

 
Projekt »Kako do PDI« 
Maja predlaga, da bi bil dogodek zasnovan v dveh delih, in sicer bi bila v prvem 
delu dogodka predstavljena pot do Pravniškega državnega izpita, v katero spada 
predstavitev vseh pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za pristop na PDI, obsegajoč 
vse priprave in zahteve. Prvi del bi torej predstavljal formalne pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni na pristop k PDI. V drugem delu pa bi se PDI prestavil na bolj vsebinski 
ravni in sicer kako izgleda sam izpit, kakšna so vprašanja, kako se študentje lahko 
pripravijo na pisanje sodb, tožb in drugih pisnih izdelkov. Maja za potencialnega 
predavatelja na tem področju predlaga Blaža Švaba, ki ima svojo odvetniško 
pisarno in je tudi nekdanji študent Evropske pravne fakultete. 
 



Revija Aspectus 
Maja opomni, da je naloga Študentskega sveta, da spodbuja študente k pisanju 
člankov, ki bodo objavljeni v reviji Aspectus. Študentski svet pa mora prav tako 
kmalu predlagati nove kandidate za urednike revije Aspectus. Za nove urednike 
revije Aspectus se javijo Ana Intihar Marulc, Tea Kelavić in Nik Brcar. 

Pravna tekmovanja 
Simon pove, da je prof. dr. Matej Avbelj predlagal, da bi se sprva na Evropski pravni 
fakulteti organiziralo neko interno tekmovanje, na podlagi njegove udeležbe pa bi 
se videlo, koliko študentov bi bilo dejansko zainteresiranih za nadaljnjo izvedbo le-
teh. Pove, da je datum izvedbe tekmovanja na ravni fakultete predviden konec 
aprila. Maja pove, da sta se tudi dve profesorici (dr. Nana Weber in dr. Sara Ahlin 
Doljak) že oglasili in ponudili za mentorstvo vsem zainteresiranim študentom. Ana 
pove, da se bo pod vodstvom Evropske pravne fakultete organizirala predstavitev 
pravnih tekmovanj, katere datum je predviden 13. februarja, z namenom, da se čim 
večje število študentov seznani z pravnimi tekmovanji in se v prihodnosti odloči za 
sodelovanje na le-teh. 

Projekt »Kako se soočati s stresom v času študija« 
Maja pove, da bo Inga Pikl, vodja centra za karierni razvoj in mednarodno 
mobilnost Nove univerze, povprašala potencialne kandidate, s katerimi Nova 
univerza že sodeluje, da bi pomagali študentom, ki se zaradi študija znajdejo v 
stiski, kako se s tem soočati ali preprečiti njeno nadaljevanje. Simon predlaga, da 
Študentski svet redno ozavešča o duševnem zdravju in vseh metodah, ki bi 
prispevale k pozitivnemu soočanju s stresom kar preko objav na socialnih omrežjih. 
Neja predlaga tudi nekoga, ki bi lahko predaval na to temo. 

Erasmus dan in študentsko srečanje 

Maja pove, da se piknik, ki je bil predviden na ravni Nove univerze, lansko leto ni 
izvedel zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov. Zala predlaga, da bi se 
piknik organiziral po izpitnem obdobju in ne med izpitnim obdobjem, saj bi se število 
zainteresiranih študentov povečalo, ker študentje ne bi bili obremenjeni z izpiti in 
pomanjkanjem prostega časa. Ostali člani se s tem strinjajo. Maja predlaga, da bi 
imeli na dogodku, kot je piknik, različne zanimive dejavnosti, ki bodo še dodatno 
privabile študente. Maja doda, da je že govorila z vodstvom fakultete in se strinjajo 
s tem, da na tem področju stopijo skupaj s Študentskim svetom in si medsebojno 
pomagajo pri izvedbi in organizaciji, sploh glede promocije dogodkov, ravno zaradi 
obojestranske želje po čim večji udeležbi in uspešni izvedbi tega dogodka. 

 
Dobrodelnost Študentskega sveta 
Člani študentskega sveta se soglasno strinjajo, da bi v tem študijskem letu 
organizirali dobrodelni dogodek. Nika predlaga, da bi se izvedel v času Škisove 
tržnice, ki se vsako leto organizira v začetku meseca maja pod vodstvom Zveze 
študentskih klubov Slovenije. Pove, da bi bil ta termin primeren zato, ker se v 
sklopu tega organizira veliko dogodkov, katerih se udeleži velika množica 
študentov in druge publike, kar bi lahko pripomoglo k čim večji udeležbi tudi na 
našem dogodku. 

 
 
 
 



Predstavitev poklica sodnika 
Nik se javi za organizacijo predstavitve poklica sodnika in za iskanje 
zainteresiranega gosta - sodnika. Ostali člani se s tem strinjajo in so na voljo za 
dodatno pomoč, prav tako pa se zadolžijo za vso promocijo, če in ko bo potrebna. 

 

 

6. točka (Razno) 

Informativni dnevi Nove univerze in njenih članic 
Maja pove, da bodo 17. in 18. februarja v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru potekali 
Informativni dnevi Nove univerze in njenih članic. Na podlagi prošnje s strani fakultete, 
da pri izvedbi informativnih dni sodelujemo tudi člani ŠS Evro-PF, Maja pozove člane 
Študentskega sveta, da sodelujejo pri izvedbi v čim večjem številu.  
 
Krvodajalska akcija 
Neja predlaga, da bi se v okviru dejavnosti ŠS Evro-PF izvedla tudi krvodajalska 
akcija. K udeležbi na krvodajalski akciji Evropske pravne fakultete bi povabili študente 
in profesorje Evropske pravne fakultete ter člane Alumni kluba, z namenom, da bi se 
je udeležili v čim večjem številu. Lokacija predvidene krvodajalske akcije je v Ljubljani. 
Maja predlaga, da bi se vsem udeležencem v zahvalo podelili razpoložljivi promocijski 
materiali. Pravi, da bo na fakulteti povprašala glede možnosti skupnega naročila za 
majčke, stekleničke, brošure ali za karkoli podobnega. Simon prav tako predlaga, da 
bi se s samo organizacijo lahko povezala tudi fakulteta, saj bi s tem lahko tudi sama 
poskrbela za svojo promocijo. 

 

 
 

Seja se zaključi ob 17:30 uri, naslednja seja bo predvidoma izvedena v začetku 
2. semestra, datum bo znan naknadno.  

 
 

Zapisnik pripravila: 

Nika Tavčar 
 

Predsednica ŠS EVRO-PF: 
Maja Remec 

 
 


