
 
 

 
Univerza v Ljubljani 
Pravna fakulteta 
Študentski svet  

Datum: 22. 4. 2020  

ZAPISNIK 4. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani (ŠSPF)  

Seja je potekala v torek, 31. 3. 2020, preko spletne platforme Zoom s pričetkom ob 15.00 
uri. 

Na seji so bili prisotni: Tim Gaberšek, Sara Gorinjac, Jure Peček, Žiga Hrovat, Kiar 
Istinič, Jakob Mlakar, Tjaša Marinček, Andrej Fatur, Beluar Nasufi 

Opravičeno so bili odsotni: / 

Predlagani dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda; 

2. potrditev zapisnika 3. redne seje ŠSPF; 

3. volitve predstavnikov študentov v organe PF; 

4. habilitacije/študentska mnenja; 

5. ukrepi v zvezi s koronavirusom; 

6. izvedba izpitov; 

7. razno. 

 
 

 
 



 
 

 

 
Sejo je začel Tim s pozdravom vseh prisotnih na 4. redni seji Študentskega sveta Pravne 
fakultete in potrdil, da je ŠSPF sklepčen.  

1. Potrditev dnevnega reda 
 

Predlog sklepa: Sprejme se dnevni red četrte redne seje ŠSPF dne 31. 3. 2020. 
 
Rezultati glasovanja:  
ZA: 9 
PROTI: 0  
VZDRŽANI: 0  

Sklep o sprejetju dnevnega reda četrte redne seje ŠSPF dne 31. 3. 2020 je bil soglasno                
sprejet. 

2. Sprejetje zapisnika tretje redne seje ŠSPF  

Predlog sklepa: Potrdi se zapisnik tretje redne seje ŠSPF z dne 26. 2. 2020.  

Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0  

Sklep o potrditvi zapisnika tretje redne seje ŠSPF z dne 26. 2. 2020 je bil soglasno                
sprejet. 

3. Volitve predstavnikov študentov v organe PF 

Za člane Senata Pravne fakultete so kandidaturo do seje podali: Tim Horvat, Kristijan              
Blagne in Lučka Zaletel.  

 
 

 



 
 

 

Pred glasovanjem je vsak od njih predstavil svojo kandidaturo in odgovoril na vprašanja             
članov sveta. Nato se je izvedlo javno glasovanje. 

Predlog sklepa št. 1: Za predstavnika študentov v Senatu Pravne fakultete za študijsko             
leto 2019/2020 se izvoli Tima Horvata. 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0  

Sklep št. 1 o izvolitvi Tima Horvata za predstavnika študentov v Senatu PF je bil               
soglasno sprejet. 

Predstavnik je bil izvoljen že pri prvem glasovanju.  

4. Habilitacije/študentska mnenja 

Študentski svet je v času do seje prejel en predlog za habilitiranje, vendar zaradi ukrepov               
za preprečevanje koronavirusa do njega trenutno ne moremo dostopati.  

5. Ukrepi v zvezi s koronavirusom 

Študentski svet je izrazil mnenje, da so študentje s sistemom učenja na daljavo zaradi 
izjemnih okoliščin zadovoljni in da pri izvajanju ni prišlo do večjih težav, kvečjemu do 
opažanja, da predavanja obiskuje več študentov. Vseeno pa je opozoril tudi na problem, 
če študentje nimajo na voljo sredstev za normalen potek izobraževalnega profesorja, na 
kar bo opozoril tudi fakulteto. Za takšen primer je predsedujoči seznanil svet, da naj bi na 
prošnjo dekana z referato sestavili dopis v primeru, da študent nima zagotovljenih 
optimalnih pogojev za študij. 

 

 
 

 



 
 

 

6. Izvedba izpitov 

Predstavniki letnikov so pred sejo za mnenje glede izvedbe letošnjih izpitov povprašali 
študente in zbirali njihove predloge, ki jih bo študentski svet v tednu po seji posredoval 
Senatu PF. Pri tem pa je predsedujoči člane prav tako seznanil z dejstvi, da se fakultete o 
izvedbi lahko odločajo neodvisno od Univerze in da je celotna odločitev ocenjevanja 
izpita v rokah nosilca predmeta.  Prav tako naj fakulteta izpitnih rokov datumsko naj ne 
bi spreminjala. 

Študentski svet bo še enkrat poizvedel pri študentih preference glede izvedbe izpitov in 
na podlagi predlogov tvoril študentsko mnenje o tej problematiki, ki ga bo predstavil 
Senatu PF. 

7. Razno 

ŠSPF je pred sejo prejel tudi mail kolegice Elizabete Korenčan glede alternativ pri 
izvedbi izpitov, katerega je tudi preučil in zabeležil za nadaljne predloge. 

 

 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 16.30.  

 
 

 


