
 

 
 

 

 
 

Univerza v Ljubljani 

Pravna fakulteta 

Študentski svet  

Datum: 19. 12. 2019  

ZAPISNIK 1. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v 

Ljubljani (ŠSPF)  

Seja je potekala v četrtek, 19. 12. 2019, v študentski sobi Pravne fakultete UL s 

pričetkom ob 10.00 uri.  

Na seji so bili prisotni: Tim Gaberšek, Žiga Hrovat, Kiar Istinič, Tjaša Marinček, Jure 

Peček, Jakob Mlakar, Beluar Nasufi 

Opravičeno so bili odsotni: Andrej Fatur, Sara Gorinjac 

Predlagani dnevni red:  

1. potrditev dnevnega reda; 

2. sprejetje zapisnika konstitutivne seje ŠSPF; 

3. 100 let UL;  

4. projekti v študijskem letu 2019/2020;  

5. habilitacije;  

6. sredstva ŠSPF; 

7. Informativa 2020; 

8. razno. 

 



 

 
 

 

 
 

Sejo je začel Tim s pozdravom vseh prisotnih na 1. redni seji Študentskega sveta Pravne 

fakultete in potrdil, da je ŠSPF sklepčen.  

1. Potrditev dnevnega reda 

Predsedujoči prisotnim predlaga dopolnitev dnevnega reda s točkami o sredstvih, 

sodelovanju na Informativi 2020 in habilitacijah. 

 

Predlog sklepa št. 1: Sprejme se dnevni red prve redne seje ŠSPF, dne 19. 12. 2019 z 

dodanimi točkami: “Sredstva ŠSPF”, “Informativa 2020” in “Habilitacije” 

 

Rezultati glasovanja:  
ZA: 7  

PROTI: 0  

VZDRŽANI: 0  

Sklep o sprejetju dopolnjenega dnevnega reda prve redne seje ŠSPF dne 19. 12. 2019 je 

bil soglasno sprejet. 

2. Sprejetje zapisnika konstitutivne seje ŠSPF  

Predlog sklepa št. 2: Potrdi se zapisnik konstitutivne seje ŠSPF z dne 19. 12. 2019.  

Rezultati glasovanja: 

ZA: 7   

 PROTI: 0 

 VZDRŽANI: 0  

Sklep o potrditvi zapisnika konstitutivne seje ŠSPF z dne 19. 12. 2019 je bil soglasno 

sprejet. 

3. 100 let UL  

Predsedujoči prisotne seznani z dogajanjem na Univerzi in Fakulteti v sklopu priprave 

na 100 letnico. Posebej poudari sodelovanje Študentskega sveta pri pripravi publikacije 

ob 100 letnici. Seznani jih tudi s komuniciranjem in možnostjo sodelovanja z revijo 

Pamfil, ki prav tako pripravlja podobno publikacijo. 



 

 
 

 

 
 

4. Projekti v študijskem letu 2019/2020 

Predsedujoči izrazi predlog za večjo proaktivnost in snovanje novih projektov.  

Izrazi se pobuda za organizacijo dogodka, kjer bi se študenti ob iskanju praks ali 

zaposlitev lahko povezali z odvetniškimi pisarnami, ki bi v sklopu dogodka lahko izvedli 

tudi kratek intervju potencialnega kandidata/-tke. Podoben dogodek kot je lani 

organizirala že “Ljubljana Law Society”  z vnašanjem dodatkov. 

5. Habilitacije  

ŠSPF je prejel novo prošnjo za pripravo mnenja o pedagoški usposobljenosti v postopkih 

habilitacije za izvolitev doc. dr. Jerneju Podlipniku v naziv docenta. Pripravil jo bo Jure 

Peček.  

Predsedujoči predlaga, da se člani Študentskega sveta pri pripravljanju habilitacij 

izmenjujejo ter da posamezna študentska mnenja na naslednji seji obravnava, potrdi ali 

zavrne sklepčen ŠSPF. 

6. Sredstva ŠSPF 

Predsedujoči prisotne seznani s količino sredstev, ki jih ŠSPF še ima na razpolago do 

konca koledarskega leta. 

Poleg tega predsedujoči predlaga, da ŠSPF čim bolj sodeluje na različnih konferencah v 

sklopu mednarodnega ali drugega sodelovanja. 

ŠSPF Tim tudi seznani s svojo udeležbo in udeležbo študentke PF Ane Fatur v okviru 

študentskega sveta na konferenci na Kitajskem, ki je bila zaradi izrednih in 

nepredvidljivih okoliščin odpovedana. Potne stroške je pokril Upravni odbor, ampak je 

v času med odločanjem o financiranju prišlo do podražitve kart. Tako zaprosi ŠSPF za 

povračilo teh stroškov v višini 105€ na osebo.  

 



 

 
 

 

 
 

Predlog sklepa št. 3: ŠSPF Timu Gaberšku in Ani Fatur odobri povračilo dela potnih 

stroškov udeležbe na konferenci, ki so nastali zaradi izrednih razmer v višini 105€ na 

osebo. 

Rezultati glasovanja: ZA: 6          

 PROTI: 0           

 VZDRŽANI: 0 

Tim se je pri glasovanju o sklepu št. 3 izločil iz glasovanja. 

Sklep o povračilu in višini povračila potnih stroškov je bil sprejet. 

7. Informativa 2020 

Iz referata je ŠSPF prejel obvestilo, da Karierni centri Univerze v Ljubljani pripravljajo 

dogodek Informativa 2020, ki bo potekal 24. in 25. januarja 2020 na Gospodarskem 

razstavišču. Tam bo na stojnici potekala tudi predstavitev Pravne fakultete, v kateri 

sodelujejo pri organizaciji s pomočjo ostalih študentov tudi predstavniki Študentskega 

sveta. 

Predsedujoči izpostavi tudi problem nekoliko promocijskega materiala. ŠSPF razpravlja o 

morebitni izdelavi promocijskega materiala o obštudijskih dejavnostih na fakulteti in 

predstavitvi Študentskega sveta.  

8. Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 10.50.  


