
 
 

 
Univerza v Ljubljani 
Pravna fakulteta 
Študentski svet  

Datum: 23. 1. 2020  

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

Seja je potekala v četrtek, 23. 1. 2020, v študentski sobi Pravne fakultete UL s 
pričetkom ob 10.00 uri v študentski sobi Pravne fakultete. 

 

Na seji so bili prisotni: Tim Gaberšek, Tjaša Marinček, Sara Gorinjac, Jakob Mlakar, 
Žiga Hrovat, Andrej Fatur, Beluar Nasufi,  

Opravičeno so bili odsotni: Kiar Istinič, Jure Peček 

Predlagani dnevni red:  

1. potrditev dnevnega reda; 

2. potrditev zapisnika prve redne seje ŠSPF; 

3. Informativa 2020;  

4. habilitacije/študentska mnenja;  

5. obisk tujiih študentov;  

6. 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 
 
Predlog sklepa: Sprejme se dnevni red druge redne seje ŠSPF dne 23. 1. 2020. 
 
Rezultati glasovanja:  
ZA: 7 
PROTI: 0  
VZDRŽANI: 0  

Sklep o sprejetju dnevnega reda druge redne seje ŠSPF dne 23. 1. 2020 je bil soglasno                
sprejet. 

2. Sprejetje zapisnika prve redne seje ŠSPF  

Predlog sklepa: Potrdi se zapisnik prve redne seje ŠSPF z dne 19. 12. 2019.  

Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0  

Sklep o potrditvi zapisnika prve redne seje ŠSPF z dne 19. 12. 2019 je bil soglasno                
sprejet. 

3. Informativa 2020 

Predsedujoči seznani študentski svet z dogajanjem na Informativi 2020 in izvedbo           
stojnice ter predstavitve v kateri s pomočjo ostalih študentov Pravne fakultete pri            
organizaciji sodelujejo tudi predstavniki Študentskega sveta.  

 
 

 



 
 

 

 

4. Habilitacije/študentska mnenja 

Jure Peček je pripravil pozitivno študentsko mnenje o pedagoški usposobljenosti v           
postopkih habilitacije za izvolitev doc. dr. Jerneja Podlipnika v naziv docenta. 

Predlog sklepa: Sprejme se pozitivno študentsko mnenje o pedagoški usposobljenosti 
doc. dr. Jerneja Podlipnika 

Rezultati glasovanja: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0  

Sklep sprejme se pozitivno študentsko mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr.           
Jerneja Podlipnika je bil soglasno sprejet.  

5. Obisk tujih študentov 

Predsedujoči seznani študentski svet z obiskom študentov iz fakultete VU University           
Amsterdam in jim predstavi možnost sodelovanja ŠSPF pri gostovanju. Predstavniki bi           
lahko gostom razkazali in v sodelovanju s fakulteto pripravili predstavitev Pravne           
fakultete. Obisk bi potekal med 8. in 11. junijem.  

6. Razno 

Žiga Hrovat seznani študentski svet s svojo prijavo na udeležbo na poletni konferenci v              
Lizboni v sklopu Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.  

 

Seja je bila zaključena ob 10.30.  
 

 
 


