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ZAPISNIK 8. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA PRAVNE FAKULTETE
UNIVERZE V LJUBLJANI
Seja je potekala v četrtek, 28. junija 2017, v Študentski sobi Pravne fakultete Univerze
v Ljubljani, s pričetkom ob 15. uri.
Na seji so bili prisotni: Luka Žust, Anže Mrzel, Rok Lampret, Sindi Mauko, Miriam Gajšek, Tim
Gaberšek, Ajas Midžan.
Upravičeno odsotni: Gala Selakovič, Blaž Kadivec.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

potrditev dnevnega reda,
potrditev zapisnika 7. redne seje ŠSPF z dne 29. 5. 2017,
obravnava predlogov študentov,
poročilo predsednika s sestanka s prodekanjo,
poročilo predstavnikov v organih in komisijah PF,
obravnava kandidatur in izvolitev študentov v organe PF,
razno.

AD 1.
Potrditev dnevnega reda.

Predsednik je navzočim predstavil dnevni red.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Predsedujoči je ugotovil, da razprave ni bilo.

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

AD 2.
Potrditev zapisnika 7. redne seje ŠSPF z dne 29. 5. 2017.

Predsedujoči je odprl razpravo.
Predsedujoči je ugotovil, da razprave ni bilo in je prešel na glasovanje.

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete potrjuje zapisnik 7. redne seje ŠSPF z dne 29. 5.
2017.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7 glasov
PROTI: 0 glasov
VZDRŽANI: 0 glasov
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

AD 3.
Obravnava predlogov študentov.

Na predsednika ŠSPF so se obrnili študentje 1. letnika 2. stopnje s predlogom, da bi se na
ravni PF sprejela prehodna določba. Predsednik ŠSPF je omenjen predlog že posredoval

prodekanji za študijske zadeve. Prodekanja je predstavila problematiko, zakaj članica sama
ne more sprejemati prehodne določbe. ŠSPF je zavzel stališče, da se bo na vso moč trudil
uveljaviti prehodno določbo.

Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa.

AD 4.
Poročilo predsednika s sestanka s prodekanje.

Predsedujoči je članom poročal o sestanku s prodekanjo, katerega predmet pogovora so bili
izpitni roki. Prodekanja je predsednika ŠSPF obvestila tudi o nepravilnostih, ki se dogajajo v
zvezi z nepristopanjem študentov na izpite v 1. letniku na 2. bolonjski stopnji. Člani ŠSPF so
sklenili, da bo predsednik zadevo podrobneje raziskal in o morebitnem problemu obvestil na
naslednji redni seji ŠSPF.
Predsednik je prodekanji podal tudi pobudo, da bi na fakulteti spremenili sistem prijave na
izpite, s poudarkom na prijavnih rokih. Tako predsednik kot ostali člani ŠSPF menijo, da je
rok za prijavo na izpit neprimeren, saj je postavljen prezgodaj, kar prinaša raznovrstne
težave. Predsednik je poudaril, da bo o tem ponovno obvestil prodekanjo na naslednjem
sestanku.
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa.

AD 5.
Poročilo predstavnikov v organih PF.

Predsednik je člane ŠSPF obvestil, da je senat na eni izmed prejšnjih sej ukinil marčevske
redne izpitne roke. Marčevski izredni rok se je razbil na 2 dela in sicer na januarski izredni
rok ter na majski redni rok. Semestrski izpiti v maju bodo predvideni na začetku meseca, saj
bo tako študentom omogočeno, da se rešijo semestrskih izpitov pred velikimi predmeti.
Prav tako je predsednik poudaril, da se bodo z naslednjim študijskim letom podaljšale
študijske počitnice v mesecu januarju. To posledično ne bo prineslo podaljšanja izpitnega
obdobja v juniju.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Člani ŠSPF so izrazili nestrinjanje z ukrepom. Predsednik je povedal, da bo preveril sredstva,
ki so možna zoper uvedeni ukrep.
Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa.

AD 6.
Obravnava kandidatur in izvolitev študentov v organe PF.

Predsednik je člane ŠSPF obvestil, da je prejel dve kandidaturi za rednenga člana Komisije za
študentske zadeve. Predsednik je ugotovil, da sta kandidaturi veljavno oddala naslednja
študenta:
-

Anže Kimovec
Ana Fatur

Glasovanje o kandidatih za člana Komisije za študentske zadeve je potekalo javno z dvigom
rok.
Rezultat glasovanja:
Anže Kimovec: 0 glasov
Ana Fatur: 7 glasov

Sklep: Študentski svet Pravne fakultete imenuje Ano Fatur za članico Komisije za študentske
zadeve.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7 glasov
PROTI: 0 glasov
VZDRŽANI: 0 glasov
Predsedujoči je ugotovil, da je ŠSPF za novo članico Komisije za študentske zadeve imenoval
Ano Fatur.

AD 7.
Razno.
Predsedujoči je člane ŠSPF obvestil o trenutnem finančnem stanju in podal predlog, da bi
pred začetkom naslednjega študijskega leta nabavili nov promocijski material. Člani ŠSPF so
se s predlogom strinjali in sklenili, da bodo o tem odločali na naslednji redni seji.

Pod to točko ni bilo predlaganega sklepa.

Seja je bila zaključena 28. 6. 2017 ob 16. uri.

Ljubljana, 5. 7. 2017
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