ZAPISNIK
2. redne seje Študentskega sveta Evropske pravne fakultete
29.3.2017
TRAJANJE SEJE: 18:00 do 19:30
PROSTOR: predavalnica P2 Evro-PF, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana
Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Jure Dolinar, Maja Stanišič, Anja Jankovič, Marko Šidjanin, Nejc
Goršič, Maruša Kranjc, Žan Marinkovič
Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Miha Istenič, Maša Avbelj, Matjaž Mamilovič
Zunanji sodelavci in ostali prisotni: /

Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Okrogla miza
Strokovna ekskurzija
Tekoče zadeve
Razno

1. točka
Zaradi odsotnosti predsednika sveta Mihe Isteniča, kot tudi podpredsednice ljubljanske
enote Maše Avbelj in podpredsednika novogoriške enote Matjaža Mamiloviča, sejo vodi in ji
predseduje član sveta Nejc Goršič. Predsedujoči je ugotovil sklepčnost študentskega sveta.
SKLEP 1: »Potrdi se dnevni red.«
ZA:
7
PROTI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. točka
VZDRŽANI: 0

3. točka
Študentski svet se je seznanil s predlogi članice Maje Stanišič, ki je kot možno temo okrogle
mize predlagala »Sovražni govor« in naslednje možne predavatelje: izr. prof. dr. Teršek, izr.
prof. dr. Avbelj, ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, odvetnica dr. Nataša Pirc Musar in
odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Kot alternativno temo je članica sveta Maja Stanišič
predlagala »Zakon o tujcih«.

Član sveta Nejc Goršič je predlagal, da bi bil v okviru teme »Sovražni govor« izpostavljen
primerjalni vidik med ureditvijo sovražnega govora v ZDA in ureditvijo v RS. Predlagal je tudi
bolj specifičen naslov okrogle mize, in sicer »Sovražni govor v političnem diskurzu«.
Članica sveta Maruša Kranjc je predlagala, da se v okviru teme »Sovražni govor« izpostavi
predvsem problematika sovražnega govora na socialnih omrežjih.
Član sveta Žan Marinkovič je kot možno temo okrogle mize predlagal problematiko
»Kartelnega dogovarjanja med telekomunikacijskimi in medijskimi družbami«.
Člani sveta so se strinjali, da se naredi ustni povzetek predlaganega, svet pa glasuje o
naslednjem sklepu:
SKLEP 2:
»
• Kot okvirno temo ŠS EVRO-PF izglasuje: Sovražni govor v političnem diskurzu.
• Predlagana moderatorka okrogle mize je Maruša Kranjc.
• Anja Jankovič bo zadolžena za promocijo in obveščanje o dogodku.«
ZA:
7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
4. točka
Študentski svet se je seznanil s predlogom Marka Šidjanina, da se študentom ponudi na
izbiro nekaj možnih destinacij študentske ekskurzije, in sicer: London, Dunaj, Bratislava ter
Beograd. Člani študentskega sveta so se strinjali, da se preko informativne ankete ugotovi
najprimernejšo destinacijo strokovne ekskurzije.
SKLEP 3: »Študentom se ponudi na izbiro več možnih destinacij študentske ekskurzije, s
pomočjo informativne ankete ŠS EVRO-PF ugotovi najprimernejšo destinacijo.«
ZA:
7
PROTI: 0
VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka
Študentski svet je obravnaval organizacijo »Ius bowlinga«. Člani sveta so se strinjali, da se za
pomoč pri organizaciji kontaktira diplomanta fakultete Tadeja Petejana.
6. točka
Študentski svet pod točko Razno ni obravnaval nobene teme.

Zapisnik pripravil:
Jure Dolinar
Overitelja:
Nejc Goršič
Maruša Kranjc
Predsednik ŠS Evro-PF
Miha Istenič

