ZAPISNIK
3. redne seje Študentskega sveta Evropske pravne fakultete v Novi Gorici,
29.2.2016
TRAJANJE SEJE: 18.00 – 20:00
PROSTOR: Evropska pravna fakulteta, Ljubljana

Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Maša Avbelj, Miha Istenič, Anja Jankovič, Nejc Goršič, Gregor Cerar,
Roza Kodelja, Matevž Kurbus, Ines Bregar
Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Nina Bečajac
Zunanji sodelavci in ostali prisotni: Maruša Kranjc, Martin Lauko, Špela Pibernik, Vito Batistič
(predsednik ELSA Nova Gorica)

1. točka
Predsednik je ugotovil sklepčnost Študentskega sveta.
2. točka
Dnevni red:
1. Sklepčnost
2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje ŠS Evro-PF
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS Evro-PF
4. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje ŠS Evrop-PF
5. Poročilo informativni dnevi
6. Finančno poročilo
7. Okrogla miza
8. Sodelovanje z ELSA
9. Kolegij dekana
10. Razno

SKLEP 1: »Študentski svet Evropske pravne fakultete potrjuje dnevni red 2. redne seje
Študentskega sveta Evropske pravne fakultete.«
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka
SKLEP 2: »Študentski svet Evropske pravne fakultete potrjuje zapisnik 2. redne seje
Študentskega sveta Evropske pravne fakultete.«
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. točka
SKLEP 3: »Študentski svet Evropske pravne fakultete potrjuje zapisnik 2.
korespondenčne seje Študentskega sveta Evropske pravne fakultete.«
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

5. točka
Študentski svet je obravnaval poročila članov o dogajanju na informativnih dnevih.
1. LJUBLJANA:
Petek: ŠS sta predstavljala Miha Istenič in Nina Bečajac. Informativni dan je bil številčno obiskan,
fakulteta in ŠS pa dobro predstavljena.
Sobota: ŠS sta predstavljala Gregor Cerar in Anja Jankovič. Slabše obiskan informativni dan zgolj
6 zainteresiranih študentov. Predstavljeno jim je bilo delo ŠS in ELSA Nova Gorica.

2. NOVA GORICA:
Petek in Sobota : ŠS je predstavljala Roza Kodelja. Obakrat je bil informativni dan slabo obiskan,
zainteresirani javnosti pa predstavljeno delovanje fakultete in ŠS.
3. KRANJ:
ŠS je na informativnem dnevu predstavljal Matevž Kurbus. Zanimanje je bilo zelo majhno,
vendar je bilo vsem predstavljeno delovanje ŠS in fakultete.

6. točka
Predsednik Študentskega Sveta do datuma seje kljub njegovim večkratnim pozivom od
računovodstva še ni dobil finančnega poročila. Odločanje o finančnem poročilu se tako
premakne na naslednjo sejo, do katere bo predsednik poizkušal pridobiti podatke.

SKLEP 4: »Študentski svet Evropske pravne fakultete od računovodstva Evropske pravne
fakultete ponovno zahteva finančno poročilo za šolsko leto 2014/2015 in odločanje o tem
prestavi na naslednjo sejo.«
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

7. točka
Študentski svet je obravnaval predloge naslovov in termine za izvedbo okroglih miz. Izvedlo se
bo dve okrogli mizi z naslovoma »Trk civilizacij« (termin 2. teden maja) in »Cyber kriminal«
(termin v mesecu aprilu). Člani ŠS bodo v čim krajšem možnem času poizkušali pridobiti
strokovnjake, ki bi bili pripravljeni sodelovati.

8. točka
Študentski svet je obravnaval prihodnje sodelovanje z ELSA Nova gorica in nejasnosti glede
sredstev, ki jih je ŠS namenil ELSA NG v preteklem letu.
ŠS je v februarju 2015 namenil 250€ za delovanje ELSA Nova Gorica in projekt STEP. Sredstva
so bila trgana z računa ŠS ni pa jasno ali so prispela na račun ELSA Nova Gorica. Ker predsednik
ELSA Vito Batistič ni uspel pridobiti bančnih izpiskov za to obdobje, ga ŠS pozove, naj pridobi
izpiske s pomočjo katerih se bodo razjasnila dejstva. Z vsebino zapiskov bo seznanili
predsednika ŠS Miho Isteniča.
ELSA v letošnje letu organizira ekskurzijo na Dunaj (termin 3.-5. ali 4.-6. maj). Načrtuje se ogled
OZN, OVSE, Diplomatske akademije in Veleposlaništva RS. ŠS bo v sodelovanju z ELSA poskušal
pridobiti sofinanciranje fakultete in po svojih močeh pomagal pri reklamiranju dogodka.
Predstavniki ELSA Nova Gorica so ŠS tudi predstavili okroglo mizo z naslovom »Kako do PDI«, ki
jo organizirajo konec meseca marca.

9. točka
Predsednik Miha Istenič je člane ŠS seznanil s predvidenimi temami, ki jih bo predstavil na
kolegiju dekana:
1. Spremembe pravilnika o zaključnih delih: predlaga se določitev skrajnega datuma do
katerega je potrebno zaključna dela oddat in do katerega fakulteta še garantira, da bo
pravočasno opravljen tehnični pregled in izveden zagovor.
2. Spremembe pravilnika o volitvah v ŠS: Spremeniti sistem kandidiranja tako, da bi kandidirale
liste in ne posamezniki. Omogočiti zavrnitev potrditve mandata etično neprimernemu
kandidatu.
3. Problematika (ne)delovanja referata v Ljubljani: Zaradi številnih kadrovskih menjav in
posledične nevednosti o delovanju fakultete, so precej moteni nekateri procesi na fakulteti kar
se zdi ŠS nesprejemljivo.

10. točka
Pod točko razno je ŠS obravnaval poročilo Nejca Goršiča glede projekta tutorstvo. Le ta se
počasi razvija in pričakuje se, da bodo prva tutorstva za Rimsko pravo opravljena že pred
izrednim rokom v aprilu, prva tutorstva za Kazensko procesno pravo pa spomladi, torej pred
rednim izpitnim obdobjem.

Ljubljana, 1.3.2016

Zapisnik je pripravil:
Nejc Goršič,
Namestnik Tajnice Študentskega sveta EVRO-PF

