
  

 

 
Univerza v Ljubljani   
Pravna fakulteta  
Študentski svet 
 
Datum: 20. 4. 2021 
 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 

 
Seja je potekala v torek, 20. 4. 2021, ob 16.00 uri v senatni sobi Pravne 

fakultete. 
 
 
 
Na seji so bili prisotni:  
Neža Avbelj, Urban Lečnik Spaić, Kristjan Briški, Nika Podakar, Sara Gorinjac, 
Andrej Fatur,  Žiga Hrovat, Kiar Istinič, Beluar Nasufi. 
 
Opravičeno so bili odsotni:  
/ 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda; 
2. potrditev zapisnika 2. redne seje ŠSPF; 
3. aktualno iz ŠSUL; 
4. poročilo o anketi »A gremo na faks?!« in poročilo iz delovne skupine ŠSUL; 
5. pritožbe študentov; 
6. uskladitev Poslovnika ŠSPF s Poslovnikom ŠSUL; 
7. razno. 

 
 
 
 
 
  



  

 

Sejo je začela Predsednica ŠS PF Sara Gorinjac s pozdravom vseh prisotnih na 3. 
redni seji študentskega  sveta Pravne fakultete in potrdila, da je ŠSPF sklepčen. 
 
Predsednica ŠS PF je predlagala, da se dnevnemu redu dodata dve točki: 

- 7. točka: finančni načrt ŠS PF 
- 8. točka: enotna izvedba izpitov 

 
Ker na tej točki ni bilo pripomb, je predsednica ŠSPF dala sklep na glasovanje. 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Predlog sklepa št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red 3. redne seje s predlaganimi spremembami. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 1 sprejet. 
 

2. Potrditev zapisnika druge redne seje ŠSPF. 
 
Predsednica je prisotne povabila k podajanju komentarjev na zapisnik. Ker 
komentarjev ni bilo, je predlagala sprejetje sklepa, s katerim se potrjuje zapisnik 2. 
redne seje ŠSPF.  
 
Predlog sklepa št. 2:  
Potrdi se zapisnik 2. redne seje ŠSPF z dne 26. 3. 2021. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 2 sprejet. 
 

3. Aktualno iz ŠSUL  
 



  

 

Predsednica ŠSPF je sporočila, da ima ŠS UL novo predsedstvo. Sestavljajo ga: 
Predsednik ŠS UL, Grega Rudolf, UL FU, podpredsednika ŠS UL Tanja Kobal, UL BF in 
Nejc Donaval, UL FŠ. Tajnik ŠS UL pa je Gorazd Levičnik, UL ZF.  
 

4. Poročilo o anketi »A gremo na faks?!« in poročilo iz delovne skupine 
ŠSUL; 

 
Predsednica ŠS poroča, da je bila izvedena anketa A gremo na faks?!. Analizo 
ankete je ŠSPF pregledal na neuradnem sestanku, na katerem so bili dogovorjeni 
nadaljnji ukrepi. Iz izvedene ankete je bilo ugotovljeno, da si študentje PF povečini 
ne želijo vrnitve na fakulteto (predavanja, vaje …) v letošnjem študijskem letu. To 
verjetno izhaja iz tega, da se večina študentov že  pripravlja na izpite in bi jim 
vračanje na fakulteto povzročilo dodatne logistične zaplete (predvsem z 
namestitvijo). Rezultati ankete so dostopni na spodnji povezavi: 
https://drive.google.com/file/d/1_Wo8gkahaVnW0UQeLl0yoUXJ9mNy2jjl/view?fbcli
d=IwAR0ZuDOApI2Typ7QaqiJG71E9_XkuJGCS6ktVqVwYevC_uynQCYRvMjuNw
E 
 
Predsednica ŠS poroča o dogajanju na delovni komisiji ŠS UL, glede vrnitve na 
fakultete. Prisotne je seznanila s svojimi aktivnostmi v okviru skupine, ki je 
pripravila poziv vseštudentske skupnosti (dostopen na isti povezavi kot peticija). Na 
sestanku omenjene skupine je izrazila željo po večji preglednosti dokumenta in 
predlagala, da se uvod razdeli na dve ali tri podkategorije: upad kakovosti 
študijskega procesa, psiho-socialno stanje in študentski domovi, ta predlog je bil 
tudi upoštevan. Predlagala je, da se zahteve oštevilčijo in razporedijo od najbolj 
pomembne do najmanj pomembne in pri tem izrazila pomislek, da ni smiselno 
postaviti zahteve po ustreznem komuniciranjo z Vlado RS na prvo mesto.   
Sporoča, da je bila ustvarjena peticija, ki je dostopna na spletni strani:  
https://jazstudent.si/ 
 

5. Pritožbe študentov 
 
Ker ŠS ni prejel nobenih pritožb, na tej točki ni bilo razprave. 
 
 

6. Poslovnika ŠSPF s Poslovnikom ŠSUL ŠSPF  
 
Predsednica ŠS PF je predstavila predlog sprememb Poslovnika ŠSPF, ki je 
posledica usklajevanja s Poslovnikom ŠSUL. Spremembe so le redakcijske narave. 
ŠSPF je glasoval o sprejetju novega Poslovnika ŠS PF (POŠSUL-3) 
 
Zaradi lažje preglednosti kaj se je spremenilo, so spodaj zapisane spremembe v 



  

 

novem Poslovniku ŠS PF (POŠSUL-3): 
 

- 4. člen: 
Na koncu prvega odstavka 4. člena se doda: Javnost seje je zagotovljena, če je 
zainteresirani javnosti omogočeno spremljanje seje.  
 

- 28. člen  
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako da piše: Zapisniki sej so javni in se 
objavijo na uradni spletni oglasni deski ŠSPF. 
 
V četrtek odstavku 28. člena se doda slovnična oblika dvojina: podpišeta. 
 

- 30.člen  
V drugem odstavku 30. člena se na koncu doda: Predsednika lahko na sejah ŠSUL 
nadomešča tudi drug pooblaščenec, ki je član ŠSPF. 
 

- 31. člen  
V drugem odstavku 30. člena se na koncu doda: Podpredsednika lahko na sejah 
ŠSUL nadomešča tudi drug pooblaščenec, ki je član ŠSPF. 
 

- 52. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1) Ta Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji ŠSPF. 
 
(2) Poslovnik ŠSPF se objavi na spletni strani Pravne fakultete in na uradni oglasni 
deski Študentskega sveta. 
 
(3) Z dnem, ko začne veljati ta Poslovnik, preneha veljati Poslovnik Študentskega 
sveta (PoŠSPF-2), ki je bil sprejet dne 1. 2. 2021. 
 
Predlog sklepa št. 3:  
Sprejme se Poslovnik Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani 
(PoŠSPF-3). 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 3 sprejet. 



  

 

 
 

7. Finančni načrt ŠS PF 
 
Predsednica je člane ŠS seznanila, da ima ŠS PF  s strani Študentskega sveta 
Univerze v Ljubljani v letošnjem koledarskem letu na voljo 625,39 €. Sredstva, ki jih 
posamezni ŠS prejmemo so vezani na udeležbo na sejah ŠS UL. Predsednica ŠS 
PF predlaga, da se trenutno v okviru razporeditve sredstev razdeli le 500 €, saj gre 
za sredstva, s katerimi v tem trenutku ŠSPF še ne razpolaga in so odvisna od 
udeležebe na ŠSUL sejah, prav tako pa bo s preostanekom sredstev imel možnost 
razpolagati prihodnji ŠSPF, saj so sredstva vezana na koledarsko leto in ne na 
mandat članovi n članic ŠSPF niti na študijsko leto. Predsednica prisotne pozove k 
dajanju predlogo in komentarjev. Ostali člani ŠS PF na predlagano niso imeli 
pripomb. 
 
Prisotni so se strinjali, da se omenjena sredstva nameni financiranju projektov 
študentov in študnetk Pravne fakultete, pogoj je, da so ti projekti namenjeni 
študentom in študentkam PF ali širše. Sredstva so namenjana sofinanciranu 
okroglih miz, predavanj, publikacij, tekmovanja študentov in raziskovalnih nalog in 
se bodo razdelila na podlagi prošenj študentov. Prošnje študentov bo ŠSPF zbiral 
do 5. maja. Člani in članice ŠSPF so se strinjali, da bodo Finančni načrt ŠSPF za 
študijsko leto 2020/2021 sprejeli na naslednji redni seji.  
 
Predlog sklepa št. 4:  
ŠS PF sprejema prošnje za sofinanciranje okroglih miz, predavanj, publikacij, 
tekmovanja študentov in raziskovalnih nalog do 5. maja 2021. 
 
Rezultati glasovanja: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
VZDRŽANI: 0 
 
Sklep št. 4 sprejet. 
 

8. Enotna izvedba izpitov 
 
Predsednica ŠS PF je poročala, da je vodstvu fakultete posredovala predlog glede 



  

 

enotne izvedbe izpitov, ki ga je na prejšnji seji pripravil ŠS PF. Vodstvo je predlog 
pregledalo in nekatere stvari uporabilo pri pripravi fakultetnih pravil. Andrej Fatur in 
Nika Podakar sta predstavila dogajanje na Komisiji za študijske zadeve. 
Predsednica ŠSPF je na tej točki tudi predstavila predlog fakultete, ki ga je ŠSPF 
nato pregledal in podal komentarje in predloge za izboljšave. Predsednica bo 
omenjene predloge posredovala prodekanu za študijske zadeve.  
 
Predlog, ki ga je vodstvu fakultete poslal ŠSPF je dostopen na spodnji povezavi: 
https://drive.google.com/file/d/1LRaQHS-
ATylsrAs2DVOolfa79X5_FYbb/view?fbclid=IwAR0EWWWBMWvkk9kf_tb6oeZjuzraPotB7
ZWErQFwrAqN_hQpbCF9GNopvJc 
 

9. Razno 
 
Predsednica ŠS PF je poročala, da je ŠSPF vodstvu fakultete posredoval predlog 
glede možnih izboljšav na področju IT. Predlog se nahaja na spodnji povezavi: 
https://drive.google.com/file/d/1ClPQs5Tv8pqVEL2Sf-
VfMRDjAY0Hoxu8/view?fbclid=IwAR1dRd0QLS_DjYks-
0ZnPDfsCkndO6_kfhpLRZkuDPUrmtqjQ5XQRW9tWMM 
 
Kristjan Briški je poročal, da obisk čitalnic trenutno poteka po načrtu in da v zvezi s 
tem ni težav. 
 
Urban Lečnik Spaić je predlagal, da bi fakulteta študentom, ki še niso prejeli mask, 
poslala maske po pošti. Predsednica ŠSPF bo z vodstvom fakultete govorila o tej 
možnosti. 
 
Predsednica je prisotne seznanila z obveznostjo ŠSPF, ki mora v postopku 
habilitacije podati študentsko mnenje za izr. prof. dr. Ano Vlahek in as. Katjo 
Štemberger. Predlagala je, da bo študentsko mnenje za prof. Vlahek napiše Neža 
Avbelj, za as. Štemebrger pa ga bo napisala sama. Vsi prisotni so se s predlogom 
strinjali.  
 
Predsednica je predlagala, da se na Facebook stran od ŠSPF objavijo vse 
relevantne informacije glede volitev rektorja, sofinanciranja projektov in ostalih 
pomembnih informacij. Vsi prisotni so se s predlogom strinjali.  
 



  

 

Seja je bila zaključena ob 17.10. 

Ljubljana, 20. 4. 2021 
 
 
Urban Lečnik Spaić                            Sara Gorinjac 
Tajnik ŠSPF                   Predsednica ŠSPF 

 


