
ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE 

FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠSPF) 

 

Seja je potekala v četrtek, 8. 11. 2018, v sejni sobi senata Pravne fakultete UL, s 

pričetkom ob 11. uri. 

 

Na seji so bili prisotni: Andrej Fatur, Tim Gaberšek, Tjaša Marinček, Maxie Nadižar 

Praprotnik, Sara Gorinjac, Blaž Kadivec, Rok Pučnik in Gal Gračanin. 

 

Opravičeno odsotna je bila Ana Fatur. 

 

 

Dnevni red: 

1. Nagovor dekana Pravne fakukltete UL 

2. Potrditev mandatov 

3. Imenovanje predsednika ŠSPF, podpredsednika ŠSPF in njunih 

namestnikov 

4. Imenovanje tajnika ŠSPF 

5. Delo ŠSPF v letu 2017/18 

6. Razno 

 

Sejo je slavnostno odprl dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Grega 

Strban. Dekan je članom ŠSPF čestital za izvolitev in jim zaželel konstruktivno in 

kvalitetno delo v prihajajočem mandatnem obdobju 2018/19. Nato je dekan predal 

vodenje seje najstarejšemu članu SŠPF, Blažu Kadivcu, in s pozdravom zapustil sejo.  

 

1. Imenovanje predsednika ŠSPF, podpredsednika ŠSPF in njunih 

namestnikov 

 

Blaž Kadivec predlaga Tima Gaberška za predsednika ŠSPF, on funkcijo sprejme. 

Predsedujoči nato odpre razpravo, ker je ni, preide na glasovanje. 

 

SKLEP: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Tima Gaberška za predsednika 

ŠSPF. 

 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 1 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet in vodenje seje predal 

novoizvoljenemu predsedniku ŠSPF. 

 

Predsednik ŠSPF za mesto podpredsednice predlaga Ano Fatur. Člani ŠSPF njeno 

kandidaturo podprejo. Ker je bila Ana opravičeno odsotna, jo je predsednik 

kontaktiral ter jo vprašal, če se strinja s tem, da bi postala podpredsednica. Ana je 

funkcijo sprejela. Predsedujoči odpre razpravo, ker le te ni preide na glasovanje. 

 

SKLEP: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Ano Fatur za podpredsednico 

ŠSPF. 



 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 9 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

Predsedujoči predlaga Andreja Faturja za mesto namestnika predsednika. Ana Fatur je 

predsedniku sporočila, da želi predlagati Gala Gračanina na mesto namestnika 

podpredsednice. Predsedujoči odpre razpravo, ker je ni bilo preide na glasovanje. 

 

SKLEP: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Gala Gračanina za namestnika 

podpredsednice in Andreja Faturja za namestnika predsednika. 

 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 2 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

 

2. Imenovanje tajnika ŠSPF 

 

Predsedujoči predlaga Tjašo Marinček za mesto tajnice ŠSPF. Predsedujoči odpre 

razpravo, ker je ni bilo preide na glasovanje. 

 

SKLEP: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Tjašo Marinček na mesto tajnice  

ŠSPF. 

 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 1 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 

 

  

3. Delo ŠSPF v letu 2017/18 

 

Gal predlaga, da se ŠSPF zavzema za ponovno uvedbo marčevskega izpitnega roka. 

Blaž, kot najstarejši član SŠPF pove, da se bo to težko doseglo zaradi različnih 

interesov ter opiše postopek, po katerem bi to vseeno lahko dosegli. Gal predlaga 

ankete, s katerimi bi izpostavili željo študentov po vrnitvi marčevskega roka. 

 

Rok in Gal predlagata oblikovanje delovne skupine za pripravo in spremembo aktov 

ŠSPF, saj nista nikjer našla Pravilnika o volitvah v ŠSPF.  Vodja delovne skupine je 

Gal. V skupino se jima pridruži tudi Andrej, prav tako pa Tim predlaga, da bi se jim 

pridružila tudi Ana.  



Člani ŠSPF soglasno sprejmejo sklep o ustanovitvi delovne skupine za pripravo in 

spremembo aktov. 

 

Tim sporoči, da se v petek ob 11.00 v senatni sobi odvija javno preizkusno predavanje 

z naslovom:  »Mednarodno pravo podnebnih sprememb s poudarkom na Pariškem 

sporazumu«, ki ga vodi dr. Maša Kovič Dine, ki je v postopku prve izvolitve v naziv 

docentke za področje mednarodnega prava. Sara se javi, da se ga bo udeležila kot 

predstavnica članov ŠSPF.  

 

Gal in Rok menita, da bi moralo biti delo Študentskega sveta PF bolj javno in 

dostopno javnosti. Zato predlagata ustanovitev spletne strain ŠSPF za delitev 

dokumentacije in obvestil. Andrej meni, da bi to pomenilo prevelik vsakoleten 

strošek. Sara se strinja, da bi morali biti akti ter sklepi Študentskega sveta PF bolj 

dostopni javnosti in študentom, vendar meni, da spletna stran ne bi dosegla učinka, saj 

ne bi bila obiskovana. Namesto tega predlaga deljenje omenjenih stvari na socialnih 

omrežjih, kot je Facebook. 

 

4. Razno 

 

Tim predlaga, da ŠSPF organizira več projektov. 

 

Rok sporoči tudi, da je knjižnjičar izpostavil problem varnostne naprave v knjižnjici, 

ki stalno piska in tako moti zaposlene ter študente, ki se učijo. Po razpravi se ugotovi, 

da lahko izdamo svetovalno mnenje. 

 

Seje ŠSPF bojo potekale prvi teden v mesecu, točna ura bo dogovorjena kasneje. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 11.49. 

 

 

         Tim Gaberšek 

Predsednik ŠSPF 

 


