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ZAPISNIK 
2. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 

 
Seja je potekala v petek, 26. 3. 2021, ob 15.00 uri v senatni sobi Pravne 

fakultete. 
 
 
 
Na seji so bili prisotni:  
Neža Avbelj, Urban Lečnik Spaić, Nika Podakar, Sara Gorinjac, Andrej Fatur,  Kiar 
Istinič, Beluar Nasufi 
 
Opravičeno so bili odsotni:  
Kristjan Briški, Žiga Hrovat 
 
Predlagani dnevni red: 

1. potrditev dnevnega reda; 
2. potrditev zapisnika 1. redne seje ŠSPF in 1. korespondenčne seje; 
3. volitve predstavnikov študentov v organe PF; 
4. pritožbe; 
5. čitalnica PF; 
6. predlogi ŠSPF za poenotenje izpitov in anketa; 
7. študentsko mnenje v postopku habilitacije; 
8. razno. 

 
 
 
 
 



  

 

Sejo je začela Predsednica ŠS PF Sara Gorinjac s pozdravom vseh prisotnih na 2. 
redni seji študentskega  sveta Pravne fakultete in potrdila, da je ŠSPF sklepčen. 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Predlog sklepa št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red 2. redne seje. 
 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 1 

 
Sklep št. 1 sprejet. 
 

2. Potrditev zapisnika prve redne seje ŠSPF in zapisnika prve 
korespondenčne seje 

 
Predlog sklepa št. 2:  
Potrdi se zapisnik 1. redne seje ŠSPF z dne 29. 1. 2021 in zapisnik 1. 
korespondenčne seje. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 2 sprejet. 
 

3. Volitve predstavnikov študentov v organe PF 
 
Predsednica ŠSPF je otovorila točko s predstavitvijo svoje kandidature v Komisijo 
za pritožbe študentov. Predstavila je svoje dosedanje delo in predloge, kako bi 
delovala v komisiji. V nadaljevanju točke so se preko videopovezave predstavili še 
kandidati in kandidatke za ostale funkcije, ki so imela razpisana mesta: Meliha 
Zahirović kot nadomestna članica v Komisij za kakovost, Tim Horvat kot član 
Komisije za razvojno in raziskovalno delo, Nina Sraka kot nadomestna 
predstavnica v Disciplinski komisiji. Predsednica ŠS PF je povedal še, da 
kandidaturo za predstavnico v Komisiji za doktorski študij vlaga Špela Voljčič, ki je 



  

 

svojo odsotnost opravičila, zaradi službenih obveznosti.  
 
V nadaljevanju je Predsednica ŠS PF povedala, da je bilo vloženih 8 kandidatur za 
predstavnika_co v Akademskem zboru. Ker sta 2 mesti ostali prazni, je 
Predsednica prisotne povprašala ali kdo vlaga kandidaturo ustno. Po pozivu sta 
ustno kandidaturo vložila Neža Avbelj in Kiar Istinič. Na tem mestu je zaradi 
nepopolno vložene kandidature, svojo umaknil Andrej Fatur in jo ponovno vložil 
ustno. Na tej točki smo prešli na glasovanje o posameznih kandidatih. 
 
Predlog sklepa št. 3:  
Za nadomestno članico v Komisij za kakovost Pravne fakultete se izvoli Meliha 
Zahirović. 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 1 
 
Sklep št. 3 sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 4:  
Za nadomestno predstavnico Disciplinske komisije Pravne fakultete se izvoli Nina 
Sraka. 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 5 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 2 
 
Sklep št. 4 sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 5:  
Za predstavnico v Komisiji za doktorski študij  Pravne fakultete se izvoli Špela 
Voljčič. 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 5 sprejet. 



  

 

 
Predlog sklepa št. 6:  
Za člana Komisije za razvojno in raziskovalno delo Pravne fakultete se izvoli Tim 
Horvat. 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 6 sprejet. 
 
Predsednica ŠS je predlagala, da se glasuje o vseh kandidatih za predstavnike in 
predstavnice v Akademskem zboru kot celota. Andrej Fatur pojasni, da je funkcija 
predstavnika v Akademskem zboru zgolj fiktivna, saj so bile pristojnosti organa 
popolnoma izvotljene, prav tako pa se ni sestal že več kot leto. Pred glasovanjem 
je Nika Podakar obrazložila svoj glas. Glede na način glasovanja in ker je je 10 
kandidatov za 10 mest in ob dejstvu da gre zgolj za formalno funkcijo je podprla 
glasovanje o kandidatih kot celota. Predsednica poudari, da je ravno to namen tega 
sklepa.  
 
Predlog sklepa št. 7:  
O kandidatih in kandidatkah za predstavnike in predstavnice v Akademskem zboru 
pravne fakultete se glasuje kot celota. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 7 sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 8:  
Za predstavnike v Akademskem zboru Pravne fakultete za študijska leta 2020/2022 
se izvoli: Neža Avbelj, Urban Lečnik Spaić, Nika Podakar, Sara Gorinjac, Andrej 
Fatur,  Kiar Istinič, Beluar Nasufi, Kristjan Briški, Žiga Hrovat in Gregor Lipovec. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 



  

 

PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 8 sprejet. 
 
Ker je bilo na vrsti glasovanje o Člani v Komisji za pritožbe študentov, se je 
Predsednica ŠS PF izločila iz seje in predala vodenje namestniku predsednice. 
Sejo je v tem delu prevzel Kiar Istinič.  
 
Predlog sklepa št. 9:  
Za članico Komisije za pritožbe študentov Pravne fakultete za študijska leta 
2020/2022 se izvoli Sara Gorinjac. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 9 sprejet. 
 
Po opravljenem glasovanju se je na sejo vrnila predsednica ŠS Sara Gorinjac in 
prevzela vodenje seje.   
 

4. Pritožbe 
 
Predsedujoča ŠS predstavi dogovor s prodekanom za študijske zadeve prof. 
Zagorcem glede opozarjanja na izvajanje rednih odmorov med poukom. 
Prodekan bo obvestilo predal naprej med profesorje.  
 
Drugih pritožb ni bilo.   
 

5. Čitalnica PF 
 
Predsednica je predstavila delovanje in aktualno stanje v čitalnicah. Pove, da se 
študentje upoštevajo vse varnostne ukrepe in da sistem funkcionira.  
 

6. Predlogi ŠSPF za poenotenje izpitov in anketa 
 
Andrej Fatur je predstavil rezultate ankete, ki jo je v začetku tega tedna objavil 



  

 

Študentski svet PF. Člani smo se z rezultati seznanili in pokomentirali izvedbo 
ankete. Kiar Istinič se je javil, da bo povzel rezultate ankete, le-te pa bomo 
posredovali vodstvu skupaj z našimi predlogi za izboljšavo.  
 
V nadaljevanju seje se je Študentski svet seznanil s Predlogom enotne izvedbe 
izvajanja izpitov. Predlog se je pripravil z namenom, da bi se vsi izpiti, ki prihajajo 
izvajali na enoten način in da bi bili študentje enotni in predvsem pravočasno 
obveščeni o načinu izvedbe izpitov. Predlog bo posredovan vodstvu fakultete.  
 

7. Študentsko mnenje v postopku habilitacije  
 
Predsedujoča je člane ŠS seznanila, da je potrebno pripraviti študentsko mnenje 
za prof. Vlahek in za as. Štemberger Za pripravo habilitacijskih mnenje sta se javili 
Sara Gorinjac in Neža Avbelj. 
 

8. Razno 
 
Pri tej točki je Beluar Nasufi predstavil predlog za nagrado UL. Za nagrado  je 
predlagal Andreja Faturja in Žigo Hrovata. Izpostavil je njuno aktivno in dolgoletno 
delo na ravni fakultete in Univerze. Predsednica je dala na vpogled njuna 
predloga.  
 
Predlog sklepa št. 10:  
Za univerzitetno priznanje za posebne univerzitetne dosežke se predlaga: Žiga 
Hrovat. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 10 sprejet. 
 
Predlog sklepa št. 11:  
Za univerzitetno priznanje za posebne univerzitetne dosežke se predlaga: Andrej 
Fatur. 
 
Rezultati glasovanja: 



  

 

ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 1 
 
Sklep št. 11 sprejet. 
 
Predsednica ŠSPF doda, da je omogočen dostop do portala TaxFinLex. Navodila 
za dostop so dostopna preko spletne strani fakultete. Prav tako izpostavi, da je 
dostop na 4 računalnikih omogočen tudi v knjižnici fakultete. 
 
Predsednica ŠSPF pove, da je fakulteta zaprosila za 2 študenta, ki bi sodelovala 
pri prenovi spletne strani. Za projekt so se javili Kiar Istinič, Urban Lečnik Spaić in 
Nika  Podakar. 
 
Do naslednje seje bosta Sara Gorinjac in Andrej Fatur, preverila, katere dokumente 
je potrebno uskladiti s Poslovnikom ŠS UL. 
Seja je bila zaključena ob 17.10. 

 
Ljubljana, 27. 3. 2021 

Sara Gorinjac 
predsednica ŠSPF 


