
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE FAKULTETE 

UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠSPF) 

Seja je potekala v sredo, 28. 2. 2019, v študentski sobi Pravne fakultete UL, s pričetkom 

ob 14.30. uri. 

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

Nadižar Praprotnik, Blaž Kadivec, Rok Pučnik. 

 

Opravičeno sta bila odsotna Ana Fatur in Gal Gračanin 

 

Dnevni red: 

1. potrditev dnevnega reda, 

2. potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 24. 1. 2019 in 1. korespondenčne seje z dne 19. 

12. 2018, 

3. obravnava kandidatur in izvolitev študentov v organe PF, 

4. habilitacije 

5. poročilo o dogajanju na ŠSUL, 

6. poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo, 

7. poročilo z Informative 2019, 

8. razno. 

 

Sejo je začel Tim s pozdravom vseh prisotnih na 3.redni seji Študentskega sveta Pravne 

fakultete. 

  

1. Potrditev dnevnega reda 

  

Predlagan sklep: Sprejme se dnevni red prve redne seje ŠSPF dne 28.2.2019.  

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Sklep o sprejetju dnevnega reda prve redne seje ŠSPF dne 28.2.2019 je bil soglasno 

sprejet. 

  

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 24. 1. 2019 in 1. korespondenčne seje z dne 

19. 12. 2018 

 

Tim je odprl razpravo in vprašal, če ima kdo kakšno pripombo. Ker pripomb ni bilo, se je 

prešlo na glasovanje. 

 



Predlagan sklep: Potrdi se zapisnik 1.redne seje z dne 24.1.2019 in 1. korespondenčne 

seje z dne 19.12.2018 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

Sklep o potrditvi zapisnika prve redne seje ŠSPF z dne 24.2.2019 in 1. korespondenčne 

seje z dne 19.12.2018 sta bila soglasno sprejeta. 

 

3. Obravnava kandidatur in izvolitev študentov v organe PF 

  

Predsedujoči je predstavil, da je bilo razpisanih 7 razpisanih mest. Prejetih je bilo 5 

kandidatur, in sicer 2 za Komisijo za študijske zadeve, 2 za Komisijo za raziskovalno in 

razvojno delo in 1 za Komisijo za kakovost. 

 

  

3.1 Izvolitev članov v Komisijo za študijske zadeve 

 

Predlagani sklep: V Komisijo za študijske zadeve se izvoli Žigo Hrovata kot rednega 

člana. 

 

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete soglasno ugotovi, da je bil v Komisijo za 

študijske zadeve kot redni član izvoljen Žiga Hrovat. 

 

Predlagani sklep: V Komisijo za študijske zadeve se izvoli Ano Fatur kot redno članico.  

 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete soglasno ugotovi, da je bila v Komisijo za 

študijske zadeve kot redna članica izvoljena Ana Fatur. 

 

3.2  Izvolitev članov v Komisijo za raziskovalno in razvojno delo 

Predsedujoči je odprl razpravo. Tim je menil, da je Tim Horvat primeren kandidat, Maxie 

je dodala, da se ji zdi, da je to položaj zanj, Rok pa je omenil, da je Tim vesten in dejaven 

študent, člani ŠSPF pa so se ga spomnili tudi kot tutorja ustavnega prava, medtem ko 

Žaklin Butinar niso poznali. 

 



Predlagani sklep: V Komisijo za študijske zadeve se izvoli Tima Horvata kot rednega 

člana. 

 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete soglasno ugotovi, da je bil v Komisijo za 

raziskovalno in razvojno delo kot redni član izvoljen Tim Horvat. 

 

3.3. Komisija za kakovost 

       Predlagani sklep: V Komisijo za kakovost se izvoli Tjašo Marinček kot redno članico.  
 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 1 

 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete soglasno ugotovi, da je bila v Komisijo za 

kakovost kot redna članica izvoljena Tjaša Marinček. 

 
  

4. Habilitacije  

Sklep: ŠSPF se seznani in potrdi habilitacijo za Gregorja Dugarja, ki jo je spisal Gal.  

  
  

5. Poročilo za dogajanje ŠSUL 

Tim je povedal, da ni posebnih novic ter posebnega dogajanja na ŠSUL. 

 

 

6. Poročilo predsednika s sestanka prodekanjo 

Prodekanja je Timu sporočila, da je že dlje časa prisoten problem glede zaključnih del, 

magistrskih nalog, saj so trenutno zelo ohlapna navodila, ni točnih predpisov glede 

števila znakov, ki jih mora naloga imeti.  

 

Prav tako pa je problem, saj pri določenih profesorjih nihče ne piše zaključnih nalog, 

drugi predmeti oz. profesorji pa so zelo popularni. Sicer razume, da imajo ljudje 

preference, ampak bi oni radi, da se razvijajo vse panoge.  

  
  

7. Informativa 2019 

Na splošno je po mnenju članov ŠSPF Informativa 2019 bila izpeljana odlično, so pa 

člani, ki so na Informativi sodelovali, opazili, da na brošurah ni koristnih informacij. 

Pogosto so dobili ponavljajoča se vprašanja od dijakov, odgovorov na le-ta pa ni bilo 

moč najti v brošuri, npr. predmetnik za prvi letnik in podobno. Tim je omenil, da mu je 

Branko Perhaj predlagal, da bi naslednje leto dali na lutko odvetniško togo. Blaž je tudi 



omenil, da bi bilo dobro, če bi na informativnih dnevih naredili kot kakšne dogodke ali 

skupinske predstavitve, npr. simulacija Moot court-a ipd.  

 

  

8. Razno 

Rok je izpostavil dogodek v ponedeljek, 25.2., ko so odpadla predavanja za 4.letnike. 

Ob 8.uri naj bi namreč imeli predavanja in ob 8.uri so študentje dobili sporočilo, da jih 

ni. Poudaril je, da se je taka situacija pojavila že velikokrat. Poleg prepoznih obvestil za 

odpadla predavanja pa je izpostavil tudi dejstvo, da študentje ne dobivajo elektronskih 

sporočil z obvestili ter telefonskih sporočil, na katere so se prijavili in za njih plačali.  
 

Sara ter Tjaša sta tudi dodali, da bi bilo v prihodnje morda bolje, če bi ob razpisu na 

našo spletno stran ŠSPF objavili za vsako komisijo kratek opis le-te, kako deluje, kaj je 

njen namen in kaj se od članov pričakuje. Tako bi zagotovili večje število prijav in 

zainteresiranih kandidatov. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15:10. 

 

 

          

          Tim Gaberšek 

          Predsednik ŠSPF 


