Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Študentski svet
Datum: 6. 5. 2021

ZAPISNIK
4. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani
Seja je potekala v četrtek, 6. 5. 2021, ob 16.00 uri v senatni sobi Pravne
fakultete.

Na seji so bili prisotni:
Urban Lečnik Spaić, Kristjan Briški, Nika Podakar, Sara Gorinjac, Andrej Fatur, Kiar
Istinič, Beluar Nasufi.
Opravičeno so bili odsotni:
Žiga Hrovat, Neža Avbelj.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. potrditev zapisnika 3. redne seje ŠSPF;
3. enotna izvedba izpitov in čitalniške dejavnosti;
4. pritožbe študentov;
5. finančni načrt ŠSPF;
6. prošnje za sofinanciranje projektov;
7. študentska mnenja v postopku habilitacije;
8. aktualno ŠSUL;
9. razno

Sejo je začela predsednica ŠS PF s pozdravom vseh prisotnih na 4. redni seji
študentskega sveta Pravne fakultete in potrdila, da je ŠSPF sklepčen.

1. Potrditev dnevnega reda
Pri tej točki ni bilo pripomb, predsednica ŠS PF je dala sklep na glasovanje.
Predlog sklepa št. 1:
Potrdi se predlagani dnevni red 4. redne seje s predlaganimi spremembami.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 1 sprejet.
2. Potrditev zapisnika tretje redne seje ŠSPF.
Predlog sklepa št. 2:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje ŠSPF z dne 20. 4. 2021.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 2 sprejet.

3. Enotna izvedba izpitov in čitalniške dejavnosti
Andrej Fatur in Nika Podakar sta poročala o dogajanju iz seje Komisije za študijske
zadeve. Predstavila sta katere predloge ŠSPF so upoštevali oz. katerih niso.
Upoštevali niso predloga, da bi bil protokol zavezujoč za vse izpite. Prav tako na
komisji niso sprejeli predloga, da bi bil protokol posamezen dokument in tabela z
tehničnimi podrobnostmi izpita kot dodatek za lažji pregled.
Glede predloga, da bi se izpiti izvajali po 9. uri, ostali člani komisije niso smatrali,
da je to potrebno, saj se večina izpitov izvaja kasneje. Glede posameznih primerov,
pa so predlagali, da se dogovarja s posameznimi izvajalci izpitov. Na koncu je
komisija za študijske zadeve sprejela Protokol o izvajanju izpitov, ki pa ni zavezujoč
za vse.
Predstavniki letnikov v ŠSPF bodo sproti spremljali ali so bile informacije o načinu
izvedbe javljene 14 dni pred posameznim izpitom in na to po potrebi opozorili
izvajalce izpitov. Predsednica je predstavnike letnikov prosila, naj spremljajo
infomracije glede vseh izpitov v svojem letniku.
Predsednica ŠSPF je sporočila, da so se odprle čitalnice znotraj knjižnice, čitalnice
v predavalnicah pa se ukinejo. Predsednica se je dogovorila z vodstvom, da se
bodo v primeru manjka mest v knjižnici predavalnice zopet lahko namenile študijski
dejavnosti.
4. Pritožbe študentov
Ker ŠS ni prejel nobenih pritožb, na tej točki ni bilo razprave.
5. Finančni načrt ŠSPF
ŠS PF je pri tej točki sprejel finančni načrt, ki je del finančnega načrta ŠS UL.
Predlog sklepa št. 3:
Sprejme se finančni načrt ŠSPF za leto 2021: Izdatki za blago in storitve za
raziskovalne naloge in publikacije: 500 EUR.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0

VZDRŽANI: 0
Sklep št. 3 sprejet.
6. Prošnje za sofinanciranje projektov
Predsednica ŠS PF je predstavila obe prejeti prošnji za sofinanciranje projektov:
-

Pravna klinika "Pravo v športu" (publikacija): 50 – 70 €.
Publikacija: Odločba Vrhovnega sodišča X Ips 4/2020: zgolj poenotenje ali
sprememba ustaljene sodne prakse dostopanja do sodnih in tožilskih pisanj?
: 588 €.

Predsednica je k oddaji prošenj pozvala tudi Revijo Pamfil in društvo Elsa.
Predlog sklepa št. 4:
Sofinancira se projekt Pravna klinika "Pravo v športu" v višini 70€.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 3 sprejet.
Predlog sklepa št. 5:
Sofinancira se publikacija: "Odločba Vrhovnega sodišča X Ips 4/2020: zgolj
poenotenje ali sprememba ustaljene sodne prakse dostopanja do sodnih in
tožilskih pisanj? " v višini 430€.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 5 sprejet.

7. Študentska mnenja v postopku habilitacije
Na tej točki, je ŠSPF obravnaval dve študentski mnenji v postopku habilitacije.
Predsednica je prisotne pozvala k razpravi, vsa podana mnenja so se skladala s
študentskim mnenjem.
Predlog sklepa št. 5:
ŠSPF sprejema pozitivno študentsko mnenje v postopku habilitacije za as. Katjo
Štemberger.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 5 sprejet.
Predlog sklepa št. 6:
ŠSPF sprejema pozitivno študentsko mnenje v postopku habilitacije za as. Saro
Bagari.
Rezultati glasovanja:
ZA: 7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep št. 6 sprejet.
8. Aktualno ŠSUL
Predsednica ŠS PF je poročala, da sta se s podpredsednikom udeležila prve seje
ŠSUL, na kateri je med drugim predstavila način delovanja ŠSPF in predstavila
dobre prakse našega študentskega sveta.

9. Razno
Predsednica ŠS PF je pri tej točki predstavila povzetek dogajanja glede vrnitve na
fakulteto. Povedala je, da je vodstvo fakultete študentom poslalo povpraševanje,
ali bi se udeleževali predavanj in vaj v zadnjih tednih semestra v živo. Zanimanje
je pokazalo manj kot 10% študentov. Zato so se na koncu izvajale vaje v živo le
pri eni skupini v 1. letniku. ŠSPF je fakulteti v sklopu dogovarjanj predlagal, da bi
se vseeno ponudila možnost, da bi študentje za obisk v živo odločali za teden v
naprej in le za posamezne predmete. Predlog sicer ni bil upoštevan, vendar
vseeno pozdravljamo angažiranost fakultete in dejstvo, da so dali vsem možnost,
da se vrnejo na fakulteto.
Predsednica ŠSPF je predlagala, da bi na Senatu predlagali, da se naslednje
študijsko leto izvaja v živo na fakulteti in da se nas študente kvalitetno vključi v
načrtovanje prihodnjega študijskega procesa. Kot ena izmed primernih opcij se
bila izpostavljena konferenca oziroma debata, kjer bi se lahko tako študentje kot
tudi pedagoški delavci pogovorili o načinu izvedbe študijskega procesa, v
prihajajočem letu.
Člani ŠS PF smo se pogovarjali o podaljšanju delovnega časa v knjižnici.
Predlagali bomo, da se od 10. maja podaljša čas delovanja knjižnice do 20h.
Predsednica ŠSPF je povedala, da je sodelovala pri pisanju predstavitve ŠS za
Slavnostno akademijo, ki bo potekala 27. maja 2021. Članom ŠSPF je
posredovala vse informacije glede načina prijave, testiranja in udeležebe na
Slavnostni akademiji. Andrej Fatur je prevzel komunikacijo s predstavniki
študentov v komisijah, Urban Lečnik Spaić pa bo ustvaril anketo, kjer se bodo
študenti lahko prijavili na Slavnostno Akademijo.
Seja je bila zaključena ob 17.19.
Ljubljana, 6. 5. 2021
Urban Lečnik Spaić
Tajnik ŠSPF

Sara Gorinjac
Predsednica ŠSPF

