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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠSPF)  

 
 

Seja je potekala v petek, 20. 1. 2017, v senatni sobi Pravne fakultete, s pričetkom ob 

15. uri. 
 
Na seji so bili prisotni: Luka Žust, Andrej Mrzel, Rok Lampret, Blaž Kadivec, Miriam Gajšek, 
Sindi Mauko, Ajas Midžan. 
Upravičeno odsotni: Gala Selakovič, Tim Gaberšek. 

 
 

Dnevni red: 
1. potrditev dnevnega reda, 
2. potrditev zapisnika 2. redne seje ŠSPF z dne 16. 12. 2016, 
3. obravnava predlogov študentov, 
4. obravna prošenj naslovljenih na ŠSPF, 
5. poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo, 
6. poročilo dogajanja na ŠSUL, 
7. poročilo predstavnikov v organih in komisijah PF, 
8. sprememba pravil ŠSPF, 
9. Informativa 2017, 
10. obravnava kandidatur in imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete, 
11. razno. 

  



 

AD 1. 
Potrditev dnevnega reda. 
 
Predsednik ŠSPF je predlagal, da se pod 11. točko vrine razprava o habilitaciji izredne 
profesorice dr. Jerce Kramberger Škerlc. Predsednik pa je tudi predlagal, da se pod 111. 
točko vrine razprava in glasovanje o odpoklicu enega izmed predstavnikov v Senatu PF.  
Nov dnevni red se glasi: 

1. potrditev dnevnega reda, 
2. potrditev zapisnika 2. redne seje ŠSPF z dne 16. 12. 2016, 
3. obravnava predlogov študentov, 
4. obravna prošenj naslovljenih na ŠSPF, 
5. poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo, 
6. poročilo o dogajanju na ŠSUL, 
7. poročilo predstavnikov študentov v organih in komisijah PF, 
8. sprememba pravil ŠSPF, 
9. Inforamtiva 2017, 
10. obravnava kandidatur in imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete, 
11. razprava o habilitaciji dr. Jerce Kramberger Škerlc, 
12. razprava in glasovanje o odpoklicu enega izmed predstavnikov študentov v Senatu 

PF, 
13. razno. 

 
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
 
 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete potrjuje prenovljeni dnevni red. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

AD 2. 
Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠSPF z dne 16. 12. 2016. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči zaprl razpravo in prešel na glasovanje. 
 
 

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete potrjuje zapisnik 2. redne seje ŠSPF z dne 16. 12. 
2016.  



 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

AD 3. 
Obravnava predlogov študentov. 
 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na znanje prisotnim članom ŠSPF, kaj se je zgodilo na podiplomskem 
študiju pri predmetu Delovno pravo in postopek. 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa. 
 
 

AD 4. 
Obravnava prošenj naslovljenih na ŠSPF. 
 
Predsednik ŠSPF je prejel dve prošnji za financiranje. Ena se nanaša na ekskurzijo v ZDA, ki se 
je bodo udeležili študentje 3. letnika na I. stopnji študija. Druga prošnja pa je bila vložena s 
strani organizatorjev dogodka Koncert Pravne fakultete.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  
 
Člani ŠSPF so razpravljali o višini zneska financiranja obeh projektov. 
 
Predsedujoči je razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
 
 
Sklep 1: Študentski svet Pravne fakultete potrjuje financiranje ekskurzije v ZDA v višini 100 
EUR. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 1 (Blaž Kadivec) 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je Študentski svet potrdil financiranje ekskurzije v ZDA. 
 



 
Sklep 2: Študentski svet pravne fakultete potrjuje financiranje projekta Koncert pravne 
fakultete v višini 150 EUR.  
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 

AD 5. 
Poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo. 
 
Predsednik je poudaril, da bodo v bodoče študenti lahko s sodelovanjem na moot court-ih in 
pravnih klinikah pridobili tudi kreditne točke (ECTS).  
Povedal je tudi, da je prodekanja zatrdila, da ne bo prihajalo do situacij, ko bo študent moral 
opravljati dva izpita v enem dnevu, razen v primeru, ko bo prišlo do prekrivanja dveh izbirnih 
predmetov ali prekrivanje izbirnega predmeta z obveznim. Predsedujoči je prodekanji za 
študijske zadeve poslal predlog, da bi se prekrivanje upravičilo samo v septembrskem 
izpitnem roku.  
Predsednik je tudi dodal, da fakulteta ne razmišlja o zmanjšanju kontaktnih ur, dokler se ne 
najde alternative k temu.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa. 
 
 

AD 6. 
Poročilo dogajanja na ŠSUL. 
 
Predsednik ŠSPF je ostale člane seznanil z volitvami organe univerze, ki se odvijale na zadnji 
redni seji ŠSUL.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa. 
 
 



AD 7. 
Poročilo predstavnikov študentov v organih in komisijah PF. 
 
 
Predsednik ŠSPF je člane seznanil z dogajanjem v Komisiji za mednarodna tekmovanja, 
Komisiji za kakovost in Komisiji za študijske zadeve.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Ostali člani ŠSPF so predsednikov predlog podprli. 
 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa.  
 
 

AD 8. 
Spremembe pravil ŠSPF 
 
Predsednik je podal predlog, da bi v komisijah, kjer ni predvidenega nadomestnega člana, 
pravila spremenili v tej smeri, da bi jih lahko izvolili.  
Namen tega je, da se zagotovi študentsko zastopstvo na komisijah.  
 
Predsednik je odprl razpravo. 
 
Člani ŠSPF so izrazili strinjanje s predsednikovim predlogom. 
 
 
 

AD 9. 
Informativa 2017. 
 
Predsednik ŠSPF je poudaril, da bo Tajnik PF v sodelovanju z Odvetniško pisarno Miro Senica 
in odvetniki d.o.o. v imenu PF organiziral nagradno igro na prihajajoči Informativi 2017. 
 
Predsednik je odprl razpravo. 
 
Člani ŠSPF so si razdelili zadolžitve, ki jih bodo imeli na Informativi 2017. 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa. 
 
 

AD 10. 
Obravnava kandidatur in imenovanje predstavnikov študentov v organe fakultete. 
 



Predsednik je povedal, da je prejel dve kandidaturi za eno razpisano mesto za predstavnika 
študentov kot rednega člana v Komisiji za študijske zadeve in tri kandidature za dve razpisani 
mesti za predstavnika študentov kot nadomestna člana v Komisiji za študentske zadeve. 
 
Predsednik je odprl razpravo. 
Ker ni bilo razprave je predsednik razpravo zaprl in prešel na glasovanje. 
 
 
Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok, v kolikor pa bi eden izmed članov ŠSPF drugače, 
bi se glasovanje moralo izvesti tajno.  
 
Rezultati glasovanja za predstavnika študentov v Komisiji za študijske zadeve kot rednega 
člana: 
Maša Tičar: 6  
Veronika Cukrov: 1  
 
Predsedujoči je ugotovil, da je Maša Tičar prejela 6 glasov, Veronika Cukrov pa 1 glas. 
 
Sklep 1: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Mašo Tičar za predstavnico študentov v 
Komisiji za študijske zadeve. 
 
Rezultati glasovanja za dva predstavnika študentov v Komisiji za študentske zadeve kot 
nadomestna člana: 
Sabina Zavrl: 6  
Sara Ermenc: 7 
Urban Marolt: 1 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je Sabina Zavrl prejela 6 glasov, Sara Ermenc 7 glasov in Urban 
Marolt 1 glas. 
 
 

AD 11. 
Razprava o habilitaciji dr. Jerce Kramberger Škerlc. 
 
Predsednik je člane ŠSPF seznanil z dokumentacijo, ki je potrebna za razpravo o habilitaciji 
dr. Jerce Kramberger Škerlc. Poudaril je, da ŠSPF glasoval o habilitaciji omenjene profesorice 
na naslednji seji ŠSPF.  Predsednik je zadolžil Anžeta Marzela, da napiše habilitacijo. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo.  
 
Pod to točko ni bilo nobene razprave, zato je predsedujoči razpravo zaprl. 
 
Predlaganega sklepa pod to točko ni bilo. 
 
 

AD 12. 
Razprava in glasovanje o odpoklicu enega izmed predstavnikov študentov v Senatu PF. 



 
Predsednik ŠSPF je obvestil, da so študentje z upokojitvijo treh profesorjev, izgubil mesto 
enega predstavnika študentov v Senatu PF.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Člani ŠSPF so obravnavali dosedajšnje delovanje posameznih predstavnikov študentov v 
Senatu PF. Po daljšem posvetu so člani ŠSPF prišli do soglasja o kandidatu, ki bo predlagan v 
razrešitev.  
 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Sklep: Študentski svet Pravne fakultete razrešuje Žana Novaka s funkcije predstavnika 
študentov v Senatu PF. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
 

AD 13. 
Razno. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je razpravo zaprl. 
 
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:30. 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 25. 1. 2017 
 
 
 
 
 

 Zapisnik zapisal: 
 

Tajnik ŠSPF 
Ajas Midžan 

 

Zapisnik potrdil: 
 

Predsednik ŠSPF 
Rok Lampret 

 


