
 
 

ZAPISNIK 

3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE  

27. 2. 2023 
 

 
TRAJANJE SEJE: 17:30 – 19:30 

PROSTOR: Preko videokonference s pomočjo aplikacije ZOOM  
 

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

Kelavić, Ana Intihar Marulc, Zala Murn in Nika Tavčar  

Prisotna gosta: Matic Mlakar in Urša Ravnikar Šurk 

Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Matic Grum 
 

Dnevni red 3. redne seje: 

1. Prisotnost članov  

2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS EVRO-PF 

3. Oblikovanje mnenja v zvezi s prisotnostjo na predavanjih na pobudo Skupine za 
kakovost in evalvacije NU 

4. Poročanje o delovanju ŠS EVRO-PF 

5. Pregled prihajajočih aktivnosti ŠS EVRO-PF  

6. Razno 
 
1. točka (Prisotnost članov) 

 
Na seji je prisotnih 8 od 9 članov Študentskega sveta.    

 
Član Matic Grum svoje odsotnosti ni predhodno opravičil. 

 

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

Soglasno se potrdi predlagan dnevni red. 

 

3. točka (Oblikovanje mnenja v zvezi s prisotnostjo na predavanjih na pobudo 
Skupine za kakovost in evalvacije Nove Univerze) 

 

Matic Mlakar, član Skupine za kakovost in evalvacijo NU, je bil na sejo povabljen z 
namenom, da članom Študentskega sveta Evropske pravne fakultete predstavi 
problematiko oz. ugotovitev Skupine za kakovost in evalvacijo NU v zvezi z udeležbo 
na predavanjih in s tem povezanim slabšim povprečjem ocen v zimskem izpitnem 



roku. Matic pove, da se je v primerjavi s preteklimi študijskimi leti udeležba na 
predavanjih v živo v letošnjem študijskem letu bistveno poslabšala in da se je 
posledično znižalo tudi samo povprečje ocen študentov Evropske pravne fakultete NU. 
Zaradi izpostavljene problematike pozove vse člane ŠS Evro-PF, da podajo svoje 
mnenje o nastali situaciji, o nadaljnjem izvajanju hibridnega sistema, ter o primernih in 
učinkovitih rešitvah v zvezi s to problematiko, s ciljem povečati udeležbo na 
predavanjih, ohraniti hibridni sistem, ter upoštevati določeno obvezno prisotnost, ki jo 
študentje morajo doseči v skladu z akreditacijo Nove Univerze s strani British 
Accreditation Council (BAC). 

 

Predsednica ŠS Evro-PF Maja predlaga, da vsak član razmisli o izpostavljeni 
problematiki, ter ji v pisni obliki posreduje svoje mnenje in primerne rešitve za nastalo 
situacijo. Posredovana mnenja se bodo strnila v skupni dopis ŠS Evro-PF, ki bo 
posredovan Skupini za kakovost in evalvacijo Nove univerze.  

 

Prisotni člani ŠS Evro-PF se s tem predlogom strinjajo. 

 

Matic poudari, da se mora pri iskanju potencialnih rešitev upoštevati tako študente, ki 
obiskujejo predavanja v Ljubljani, kot tudi študente, ki obiskujejo predavanja v Novi 
Gorici.  

 

Prisotni člani ŠS Evro-PF se strinjajo. 

 

4. točka (Poročanje o delovanju ŠS EVRO-PF) 
 
Matic Mlakar pove, da sta k sodelovanju v zvezi z revijo Aspectus pristopili tudi ostali 
dve članici Nove univerze, in sicer Fakulteta za državne in evropske študije ter 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije.  

Matic še enkrat seznani ostale člane ŠS Evro-PF s predlogom, da se za pomočnika 
pri reviji Aspectus določi Ano in Nika. Glede na podan predlog, povpraša ostale 
prisotne člane ŠS Evro-PF, ali se strinjajo z danim predlogom in jih pozove, da 
sprejmejo svojo odločitev v obliki sklepa. 
 
Maja spomni, da je na 2. seji ŠS Evro-PF tudi Tea izrazila interes za sodelovanje pri 
reviji Aspectus. Zala se prav tako javi, da bi sodelovala kot pomočnica pri reviji 
Aspectus. 
 
Prisotni člani ŠS Evro-PF soglasno sprejmejo sklep, da se za pomočnike pri 
reviji Aspectus imenujejo Ana Intihar Marulc, Nik Brcar, Tea Kelavić in Zala 
Murn.  
 
Matic vse povabi k sodelovanju in predlaga, da se izvedene dogodke in nasploh vse 
aktivnosti ŠS Evro-PF obeleži s prispevki v reviji Aspectus.  
Neja pove, da se tudi sama javi za pripravo in pisanje prispevkov. 

Matic M. spodbudi vse prisotne člane ŠS Evro-PF k pisanju člankov in prispevkov za 
revijo Aspectus, katere urednika sta še vedno Matic Mlakar in Zarja Bregant. Poudari, 
da je vsak prispevek in ustvarjanje študenta več kot dobrodošel. Pove tudi, da bi se v 



zvezi z uredništvom revije Aspectus oblikoval posebni odbor z omejenim številom 
koordinatorjev, s pomočjo katerih bi se dokončno vzpostavil letni načrt, v sklopu 
katerega so že predvidene štiri redne izdaje revije in določeno število posebnih izdaj. 
Pove tudi, da je že vzpostavljena komunikacija s prof. dr. Avbljem in izr. prof. dr. 
Kerblerjem, ki bi na predavanjih pozvala študente, da se tudi sami angažirajo pri 
pisanju člankov in prispevkov. 
 

Urša pohvali celotno zadevo in idejo Aspectusa.  

5. točka (Pregled prihajajočih aktivnosti ŠS EVRO-PF) 
 
Nik pove, da se je za predstavitev poklica odvetnika dogovarjal z Odvetniško pisarno 
Polanc s sedežem v Novi Gorici, ki je trenutno dokaj časovno omejena zaradi drugih 
obveznosti, vendar je pripravljena sodelovati pri nadaljnji izvedbi dogodka. 
Dogovorjeno je, da Nik pred samo izvedbo predstavitve poklica odvetnika ponovno 
kontaktira omenjeno odvetniško pisarno preko telefonskega klica in se takrat tudi 
točno dogovori za določen datum.  
 
Nik seznani preostale prisotne člane ŠS Evro-PF z izvedbo predstavitve sodniškega 
poklica. Pove, da se potencialni gost mag. Martin Jančar žal še ni odzval na povabilo 
k udeležbi pri izvedbi predstavitve, zato se bo morebiti moralo povabiti tudi kakšnega 
drugega sodnika. Vpraša Majo, kako je urejeno glede morebitnega honorarja za goste, 
ki se udeležijo dogodkov organiziranih s strani ŠS Evro-PF. 
 
Maja pove, da so običajno gostje, ki jih ŠS Evro-PF povabi k sodelovanju, pripravljeni 
na dogodkih sodelovati brezplačno, bo pa povprašala vodstvo fakultete, kako je s 
povračilom potnih stroškov. 
 
Maja prav tako pove, da se je z Luko Švabom, diplomantom Evropske pravne fakultete 
in sedanjim odvetnikom dogovorila za izvedbo dogodka z naslovom Pot do PDI. Pove, 
da se bo prvi del izvedel kot formalni del s seznanitvijo s pogoji in potekom 
Pravniškega državnega izpita, drugi del pa bo oblikovan kot delavnica v obliki branja 
in pisanja sodb. Omenjeni gost je naznanil tudi interes, da bi se lahko v sodelovanju s 
ŠS Evro-PF naknadno izvedla tudi delavnica preostalih pravnih pisanj. Pove, da ko bo 
vse dogovorjeno, bo preko socialnih medijev objavljena prijavnica in da se bo takrat 
začelo tudi z nadaljnjim oglaševanjem.  
 
Neja pove, da se je dogovorila z višjo državno tožilko in vodjo Okrožnega državnega 
tožilstva v Novi Gorici, Damijano Bandelj, za sodelovanje na dogodku predstavitve 
poklica državnega tožilca. Pove tudi, da bodo prijave na dogodek mogoče od srede, 
29. 2. dalje. Izvedba dogodka bo v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. 
 
Maja vpraša ostale prisotne člane ŠS Evro-PF, če imajo še kakšne organizacijske 
ideje. 
 
Simon predlaga, da bi k sodelovanju povabili predsednico Republike Slovenije, Natašo 
Pirc Musar, s katero bi se izvedlo predavanje v obliki okrogle mize. Nika in Neja ga 
podpreta pri ideji, glede na to da je opravljala veliko funkcij, bi lahko na okrogli mizi 
debatirali o več različnih temah.  
 



Neja vpraša, kaj se dogaja na ravni ŠS NU. Ana ji odgovori, da je že dokončan 
pravilnik za interno tekmovanje in je bil tudi že uspešno posredovan prof. dr. Avblju.  
Na letošnji izvedbi tekmovanja naj bi sodelovali študenti vseh fakultet članic NU, šele 
na izvedbah tekmovanja od leta 2024 dalje naj bi bili vključeni tudi študenti drugih 
fakultet. Datum izvedbe tekmovanja v letošnjem študijskem letu še ni točno znan. 
Predvidena tematika internega tekmovanja naj bi se navezovala na ustavno pravo in 
človekove pravice. Pove tudi, da je bila na ravni Evropske pravne fakultete uspešno 
izpeljana predstavitev ostalih pravnih tekmovanj, ki se organizirajo na preostalih dveh 
pravnih fakultetah v Sloveniji. Doda, da profesorji in potencialni mentorji zelo 
spodbujajo vse študente, da se udeležijo čim več tekmovanj, prav tako pa so jim 
pripravljeni pomagati in jih usmerjati pri pripravah na tekmovanja. 
 
Simon doda, da je Nova Univerza v končnem procesu ustanavljanja Študentske 
organizacije. Potekajo tudi dogovori, da bi se organiziral nek skupen dogodek za vse 
tri članice Nove Univerze.  
 
Maja pove, da se lahko za vse dogodke, ki jih organizira ŠS Evro-PF, objavi prijavnico, 
s katero pridobimo podatek o številu udeležencev na dogodku. Fakulteta je 
pripravljena pomagati s promocijo na socialnih omrežjih in obveščanjem vseh 
študentov Evropske pravne fakultete o dogodkih, ki jih organizira ŠS Evro-PF, tako da 
informacije o dogodkih na našo pobudo posreduje študentom preko e-maila, z 
namenom, da se zagotovi čim večja seznanjenost študentov s prihajajočimi dogodki 
in se posledično poveča udeležba na le-teh. 
 

6. točka (Razno) 
 

1. Informativni dnevi - vtisi 
 

Nik pove, da je bilo na prvem informativnem dnevu v petek, 17. 2., na dopoldanskem 
terminu v Ljubljani okoli 150 ljudi, na drugem pa malo manj. Udeležba je bila velika, 
zato je bil sam poleg ostalih predstavnikov ŠS Evro-PF, ki so sodelovali na 
informativnih dnevih, zadovoljen z udeležbo, prav tako pa so bili s celotno izvedbo in 
predstavitvijo zadovoljni tudi vsi sodelujoči člani referata. Poudari, da je veliko 
zanimanja predvsem za študij na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani.  
 
Na informativnem dnevu v Mariboru je ŠS Evro-PF zastopala Ana, v Novi Gorici pa 
Maja. Žal je bila udeležba na teh dveh lokacijah precej nizka. 

 
2. Dostop do e-mail naslova ŠS Evro-PF 

 
Maja povpraša Uršo, nekdanjo predsednico ŠS Evro-PF za mnenje glede dostopa 
preostalih članov ŠS Evro-PF do gesla in uporabe skupnega e-mail naslova ŠS Evro-
PF, ki je trenutno dostopen predsednici Maji, zaradi izkazane želje nekaterih članov 
po souporabi e-mail naslova ŠS Evro-PF. 
 
Urša vpraša, kaj je razlog za souporabo, izrazi pa tudi svoje mnenje, in sicer, da je na 
podlagi njenih izkušenj bolje, da ima zgolj ena oseba odgovornost in pregled nad e-
mail naslovom, da ne bi prišlo do zmešnjave in nesporazumov. V času, ko je sama 
imela vlogo predsednice ŠS Evro-PF, je v primeru lastne zadržanosti za ta čas po 
dogovoru s podpredsednikoma njima dodelila dostop do e-poštnega predala z 



namenom nemotenega delovanja ŠS Evro-PF.  
  
Ana pove, da je ona ena izmed pobudnikov za souporabo e-pošte, iz razloga, da imajo 
dostop do e-mail naslova tudi tisti člani, ki bi želeli organizirati dogodke, tako da bi v 
primeru več organizatorjev souporaba e-maila ŠS Evro-PF predstavljala zgolj lažjo 
komunikacijo z gosti in organizacijo nasploh.  
  
Urša predlaga, da se ustvari še en e-mail naslov, ki bi bil namenjen uporabi samo in 
izključno za organizacijo dogodkov.  
 
Neja se strinja s tem predlogom. 
 
Maja doda, da je za morebitno souporabo e-mail naslova ŠS Evro-PF potrebno določiti 
pravila souporabe zaradi namenov nadzora in celotne organizacije, ter kdo bo kaj 
pregledoval, odpiral, odgovarjal, način podpisovanja v sporočila in se teh pravil tudi 
držati. Meni, da je smiselno, da ima dostop do glavnega e-maila predsednik ŠS Evro-
PF, tako kot je bilo tudi v preteklosti, je pa pripravljena na spremembo oziroma uvedbo 
dodatnega e-mail naslova. 
 
3. Daljša neaktivnost člana ŠS Evro-PF 
Več prisotnih članov povpraša, ali je član ŠS Evro-PF Matic Grum še pripravljen 
sodelovati pri aktivnostih ŠS Evro-PF, saj se ne udeležuje sej, niti ne kako drugače 
sodeluje pri organizaciji dogodkov in ostalih aktivnostih ŠS Evro-PF. Prisotni se 
strinjajo, da se ga najprej pozove, naj se opredeli glede tega, ali želi ostati član ŠS 
Evro-PF in v njem aktivno sodelovati, v nasprotnem primeru pa se predlaga razrešitev 
člana zaradi daljše neaktivnosti in neudeležbe na sejah.  

 

Seja se zaključi ob 19:30 uri, naslednja seja bo predvidoma izvedena v sredini 
meseca marca v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, datum le-te pa 
bo znan naknadno.  

 
 

Zapisnik pripravila: 

Nika Tavčar 
 

Predsednica ŠS EVRO-PF: 
    Maja Remec 
 

 


