ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE FAKULTETE
UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠSPF)
Seja je potekala v petek, 29. 3. 2019, v študentski sobi Pravne fakultete UL, s pričetkom
ob 8. uri.
Na seji so bili prisotni: Tim Gaberšek, Andrej Fatur, Tjaša Marinček, Sara Gorinjac, Rok
Pučnik in Gal Gračanin.
Opravičeno so bili odsotni Ana Fatur, Maxie Nadižar Praprotnik in Blaž Kadivec
Dnevni red:
1. potrditev dnevnega reda,
2. potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 28. 2. 2019,
3. habilitacije,
4. poročilo o dogajanju na ŠSUL,
5. podelitev diplom,
6. poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo,
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
Predlagan sklep: Sprejme se dnevni red prve redne seje ŠSPF dne 29.3.2019.
Rezultati glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep o sprejetju dnevnega reda prve redne seje ŠSPF dne 29.3.2019 je bil soglasno
sprejet.

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 29. 2. 2019
Tim je odprl razpravo in omenil, da je po elektronski pošti Gal poslal popravek zapisnika
s prejšnje seje, in sicer je v zapisniku narobe navedeno, da je Rok napisal habilitacijo, jo
je pa Gal.
Predlagan sklep: Potrdi se zapisnik 3.redne seje z dne 28.2.2019, upoštevajoč
spremembo, ki jo je predlagal Gal.
Rezultati glasovanja:
ZA: 6
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep o potrditvi zapisnika prve redne seje ŠSPF z dne 28.2.2019 je bil soglasno sprejet.

3. Habilitacije
Predsedujoči se je zahvalil Roku za spisano habilitacijo za docenta Tilna Štajnpihlerja
Božiča.
ŠSPF je prejel novo gradivo, habilitacijo za izr. prof. dr. Sašo Zagorca bo napisala Tjaša, za
as. Karmen Lutman pa Tim.
Sklep: ŠSPF se seznani s habilitacijo, ki jo je spisal Rok.
4. Poročilo o dogajanju na ŠSUL
Na ŠSUL se trenutno ukvarjajo z zadevo v zvezi z medicinsko fakulteto, ker niso imeli
volitev v ŠS in do oktobra ne bodo izvedli volitev. Bil je predviden delovni vikend, ki je
odpadel, 28.3.2019 se je odvijal dobrodelni koncert. Predstavniki ŠSPF so redno prisotni na
vseh sejah.

5. Podelitev diplom
Na sestanku s prodekanjo je Tim izpostavil, da ljudje ne hodijo na podelitve magistrskih
nalog, ker nočejo plačati 30 evrov, saj se dogodek odvija v rdeči predavalnici in se jim ne zdi,
da ni nobene svečanosti. Tim je prodekanji povedal, da bi študenti radi, da je dogodek bolj
svečan in tudi cenejši. Prodekanja mu je nato sporočila, da so opravili analizo stroškov, in so
uspeli znižati stroške iz 30 na 10 evrov. Zato upajo, da bo prišlo več ljudi zaradi nižje cene, in
da bo to pripomoglo v svečanosti. Vendar je problem je še vedno v lokaciji dogodka, zato je
Tim predlagal, da bi se lahko dogodek prestavil na Univerzo. Prodekanja mu je v zvezi s tem
poslala še par dodatnih vprašanj.
6. Poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo
Prenovili bodo spletno stran in digitalizirali študijski proces.
7. Razno
Ker se študentje na razpise ne prijavljajo, je Sara napisala povzetek oziroma predstavitev
vsake komisije, ki bo objavljen na Facebook strani ŠSPF. Načrt za naslednji mesec je, da se
objavi razpis in se vsa mesta zapolnijo.
Gala je zanimalo, kako poteka praviloma spreminjanje pravilnikov na Univerzi, saj smo na
začetku leta rekli, da bomo počakali, da ŠSUL spremeni pravilnike. Tim je rekel, da bo javil
kasneje, kdaj se bojo pravilniki spremenili. Prav tako ga je zanimalo, ali bomo glede
marčevskega roka izdali anketo preko spleta ali na papirju. Prisotni člani ŠSPF so menili, da
je najbolje, da naredimo lahko Google obrazec, vključimo pa lahko tudi splošna vprašanja
glede tem digitalizacije študija, kaj si študenti mislijo o ŠSPF in podobno... Gal pa je še
omenil, da se knjižničar Marko pritožuje čez piskanje v knjižnici.
Seja je bila zaključena ob 8:34.

Tim Gaberšek
Predsednik ŠSPF

