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Predlagani dnevni red: 
1. potrditev dnevnega reda; 
2. potrditev mandata Alje Lušin; 
3. potrditev zapisnika 5. redne seje ŠSPF; 
4. potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje ŠSPF; 
5. sprememba poslovnika ŠSPF; 
6. volitve predstavnikov v organih PF; 
7. vreče za sedenje; 
8. reševanje konfliktov med člani ŠSPF; 
9. razno;  
 
 
 
Prisotni: 
Sara Gorinjac, Matej Igličar, Andrej Fatur, Matevž Krašek, Maja Vizjak, Urban Lečnik 
Spaić, Nika Podakar, Lara Buzina 
 
Odsotni: 
Kristijan Briški,  
 
 
Predsednik ŠSPF Andrej Fatur je dal na glasovanje potrditev dnevnega reda. 
 
 
 



 
AD1 
 
 
Predlog sklepa št.1: 
 
Potrdi se predlagani dnevni red 6. redne seje ŠSPF. 
 
 
Rezultat glasovanja: 

ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 1 je soglasno sprejet. 
 
 
AD2 
 
Na tej točki je Matej Igličar utemeljil svoj odstop iz ŠSPF. Po pravilniku, ga je nasledila Alja 
Lušin. Predsednik ŠSPF je dal na glasovanje potrditev mandata Alje Lušin.  
 
Predlog sklepa št. 2:  

Potrditev mandata Alje Lušin. 

 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 2 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 2 je sprejet. 
 
Nika Podakar in Urban Lečnik Spaić sta podala sledečo obrazložitev svojega glasu proti: 
 
»Volilni odbor PF je svojo odločitev utemeljil na napačni pravni podlagi. Uporabil je 
določbo 8. člena Poslovnika ŠSPF, čeprav bi moral uporabiti določbo drugega odstavka 18. 
člena Pravilnika UL. Določbi četrtega odstavka 8. člena Poslovnika ŠSPF in drugega 
odstavka 18. člena Pravilnika UL sta namreč v neskladju, saj na različen in nezdružljiv način 
urejata pridobitev mandata v primeru odstopa.  
 
Vprašanje določanja novega nosilca mandata po odstopu člana ŠSPF na ravni UL določa 
Pravilnik UL, na ravni Pravne fakultete UL pa Poslovnik ŠSPF. Pri tem je Pravilnik UL 



 
glede navedenega vprašanja hierarično nadrejen Poslovniku ŠSPF. Slednji pa se mora prav 
zato gibati izključno v normativnih okvirih, ki mu jih postavlja Pravilnik UL. 
 
V predmetnem primeru določba četrtega odstavka 8. člena Poslovnika ŠSPF presega okvire, 
ki jih določa drugi odstavek 18. člena Pravilnika UL. Določba četrtega odstavka 8. člena 
Poslovnika ŠSPF v primeru odstopa napotuje, da mandat pridobi naslednji kandidat, ki bi 
bil sicer izvoljen. Navedena določba napotuje na nadomestne volitve, le v primeru, da 
takšnega kandidata ni. Medtem pa drugi odstavek 18. člena Pravilnika UL v vsakem primeru 
napotuje na nadomestne volitve. Jezikovna razlaga drugega odstavka 18. člena Pravilnika 
UL namreč napotuje na izvedbo volitev v primeru nastopa dveh situcij; 1) odstop člana ali 
2) nezadostno število izvoljenih članov v ŠS članice. Besedo “oziroma” je tako mogoče 
razumeti kot alternativo med nastankoma dveh situacij, ki povzročita izvedbo volitev.  
Pravilnik UL torej v primeru odstopa zapoveduje vsakokratno izvedbo nadomestnih volitev 
in ne omogoča možnosti, da mandat pridobi naslednji kandidat, ki bi bil sicer izvoljen. Poleg 
tega Pravilnika UL glede ureditve pridobitev mandata v primeru odstopa članicam UL ne 
daje pooblastila za ureditev tega vprašanja na način, ki bi odstopal od načina v Pravilniku 
UL. Poslovnik ŠSPF to vprašanje ureja drugače kot Pravilnik UL, pri čemer presega svoje 
pristojnosti.  
 
V luči navedenega je mogoče zaključiti, da sta določbi četrtega odstavka 8. člena Poslovnika 
ŠSPF in drugega odstavka 18. člena Pravilnika UL v neskladju. Volilni odbor PF pa bi 
posledično moral pri svojem odločanju uporabiti določbo drugega odstavka 18. člena 
Pravilnika UL. V skladu s slednjo določbo pa bi bilo na Pravni fakulteti potrebno izvesti 
nadomestne volitve.« 
 

 
AD3 
 

Predlog sklepa št. 3:  

Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠSPF. 

 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 3 je soglasno sprejet. 
 

 

 



 
AD4 

 

Predlog sklepa št. 4:  

Zapisnik 4. korespondenčne seje ŠSPF se potrdi. 

 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 4 je soglasno sprejet. 

 

 

AD5 

Predsednik ŠSPF je nadaljeval s 5. točko in obrazložil postavitev spremembe poslovnika 
ŠSPF na dnevni red. Nika Podakar je izjavila, da sprejema večino sprememb za praktične. 
Razen pri 45. členu, kjer je izrazila nestrinjanje glede utemeljene opravičila za odsotnost na 
seji ŠSPF.  

Sara Gorinjac je na tej točki dodala, da se ji izmenjava ne zdi kot neodložljiva obveznost. 
Nika Podakar je v odgovor izrazila nestrinjanje in dejala, da bi lahko bili prisotni na zoom 
seji. 

Predsednik ŠSPF je zavzel stališče, da nekdo, ki nase prevzame obveznost v ŠSPF, mora to 
obveznost redno opravljati. 

Predlog sklepa št. 5:  

ŠSPF predlaga ŠSUL spremembo 2. odstavka 18. člena pravilnika o volitvah predstavnikov 
na položaje, na način, da se v primeru odstopa da možnost naslednjemu neizvoljenemu 
kandidatu. glasovanja: 

ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI:  

 
Sklep št. 5 je sprejet. 
 
 
 
 



 
AD6 

 

Predsednik ŠSPF je nadaljeval z naznanitvijo svojega odstopa iz komisije za 
študijske zadeve.  
 
Nato je Matej Igličar naznanil svoj izstop iz ŠSPF. Sledila je kandidatura Mateja Igličarja za 
predstavnika študentov v komisiji za študijske zadeve in kandidatura Maje Kalin za 
predstavnico študentov v komisiji za študentske zadeve. 
 
Sledila je predstavitev Mateja Igličarja. Menil je, da je primeren za mesto, saj je do 3. letnika 
prevzel tutorstvo za predmet Rimsko pravo in deloval v komisiji za študentske zadeve. Prav 
tako je deloval v senatu in v študentskem svetu. Menil je, da ima unikatno perspektivo na 
težave študentov. Povedal je, da njegova kandidatura izhaja iz želje, da preko svojega glasu 
doseže uvedbo dodatne nagrade za tutorsko delo in da bi se poskusilo na ravni celotnega 
študija bolje pripraviti na izpite z zahtevo, da profesorji predložijo lansko popravljeno 
izpitno polo. 
 
Predstavila se je še Maja Kalin, ki je dejala, da kljub temu, da je študentka 1. letnika ima že 
izkušnje iz prejšnjih organizacij. Naznanila je, da je njen cilj pomagati študentom. 
 
Kandidata sta nato zapustila sejno sobo. 
 

Predlog sklepa št. 6:  

Matej Igličar se imenuje za predstavnika študentov v komisiji za študijske zadeve: 

ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 6 je sprejet. 
 

Predlog sklepa št. 7:  

Maja Kalin se imenuje za predstavnico študentov v komisiji za študentske zadeve: 

ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 

 
Sklep št. 7 je sprejet. 
 



 
AD7 

Predsednik ŠSPF je nadaljeval s točko o vrečah za sedenje. Po izmenjavi mnenj se je ustalil 
predlog, da bi ŠSPF nakupil 4 vreče za sedenje v višini 288 evrov. 

 

Predlog sklepa št. 8:  

Maja Kalin se imenuje za predstavnico študentov v komisiji za študentske zadeve: 

ZA: 8 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 

Sklep št. 8 je sprejet. 
 
 

AD8 

Sledila je točka o reševanju konfliktov med člani ŠSPF. Sara Gorinjac in Nika Podakar sta 
izmenjali menja glede preteklega spora o tutorstvu za predmet Evropskega ustavnega 
prava. Predsednik ŠSPF je izrazil, da bi morali spori med člani ŠSPF reševati izključno 
znotraj ŠSPF, Matej Igličar pa je dodal, da bi bilo dobro, če bi kljub razlikam člani ŠSPF 
stremeli k enotnosti.  

 

AD9 

Urban Lečnik Spaić je pod točko razno opozoril še na prestavitev obnove spletne strani in 
na dejstvo, da se na novi spletni strani razpored tutorstev ne bo več objavljal na oglasno 
desko, pač na spletni učilnici. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15:46 

 

 

Matevž Krašek       Kristijan Briški 
Tajnik ŠSPF       Predsednik ŠSPF 


