ZAPISNIK
5. redne seje Študentskega sveta Evropske pravne fakultete v Novi Gorici,
22.4.2016
TRAJANJE SEJE: 18.00 – 19:30
PROSTOR: kavarna Divine, Cankarjevo nabrežje 7, Ljubljana

Prisotni člani ŠS EVRO-PF: Maša Avbelj, Miha Istenič, Anja Jankovič, Nejc Goršič, Gregor Cerar,
Matevž Kurbus, Ines Bregar, Nina Bečejac
Odsotni člani ŠS EVRO-PF: Roza Kodelja
Zunanji sodelavci in ostali prisotni: Maruša Kranjc,

1. točka
Predsednik je ugotovil sklepčnost Študentskega sveta.
2. točka
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklepčnost
Potrditev dnevnega reda 5. redne seje ŠS Evro-PF
Potrditev zapisnika 4. redne seje ŠS Evro-PF
Okrogla miza 1
Okrogla miza 2
Poročilo s sestanka s predsednico Okrožnega sodišča v Novi Gorici
Ekskurzija
Razno

SKLEP 1: »Študentski svet Evropske pravne fakultete potrjuje dnevni red 5. redne seje
Študentskega sveta Evropske pravne fakultete.«
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

3. Točka
Ines Bregar opozori na napako pri navedbi prisotnih članov, kjer je bil član Gregor Cerar napisan
dvakrat. V nadaljevanju predlaga, da se zapisnik 4. Redne seje popravi tako, da bo pravilen.
SKLEP 2: »Študentski svet Evropske pravne fakultete ne potrdi zapisnika 4. redne seje
Študentskega sveta Evropske pravne fakultete in naloži pomočniku tajnice, da popravi
napake. «
Za: 8
Proti: 0
Sklep je bil soglasno sprejet.

4. točka
Okrogla miza z naslovom Kibernetski kriminal ima potrjene goste in termin (26.4.2016). Za
protokolarna darila 3 povabljenih gostov bo Študentski svet namenil 10€ na gosta, torej v
skupnem znesku 30€. Prav tako se bo iz sredstev Študentskega sveta zagotovila manjša
pogostitev za goste Okrogle mize. Vsi člani so seznanjeni s svojimi zadolžitvami glede aktivnosti
povezanih z okroglo mizo in jih izvajajo.

5. točka
Študentski svet bo v bližnji prihodnosti organiziral novo okroglo mizo. Predlagan je bila delovnopravna tematika (Bela knjiga). Povabili bi g. Petra Pogačarja z ministrstva za delo družino in na
predlog Anje Janković tudi kakšnega sindikalista, ki bi predstavil nasprotna stališča za lažjo
diskusijo. Termin okrogle mize bo določen naknadno.

6. točka
Članica Maša Avbelj in zunanja sodelavka Maruša Kranjc sta se udeležili sestanka med fakulteto
in predsednico okrožnega sodišča v Novi Gorici glede projekta brezplačne pravne pomoči.
Predstavila sta potek sestanka in prenesli pozitivne obete sodnice in dekana glede izvedbe
projekta. Pripravili bosta razpis in zbirali prijave študentov do 1.5.2016. V skladu z dogovorom
bo 5.5.2016 na sodišču potekalo izobraževanja izbranih kandidatov z samim projektom
brezplačne pravne pomoči pa se bo začelo takoj, ko bo to mogoče.

7. točka
Ekskurzija v organizaciji ELSA Nova Gorica na Dunaj bo izvedena če bo prijavljenih vsaj 15
študentov. Žal zaenkrat prijav še ni dovolj tako, da je izvedba vprašljiva.

8. točka
Študentski svet je pod točko razno obravnaval poročilo Nejca Goršiča glede projekta tutorstvo.
Prvo srečanja skupine za Rimsko pravo je bilo uspešno, udeležba je bila zadovoljiva (8
študentov), projekt pa je bil dobro sprejet. Do izpitnega roka v Juniju bodo izvedenih še več
srečanj tako, da bo pokrita celotna snov. Prav tako so v sklepni fazi priprav tudi tutorska srečanja
za Kazensko procesno pravo za katere je zadolžena Anja Jankovič in bodo predvidoma izvedena
po prvomajskih praznikih.

Ljubljana, 25.4.2016
Zapisnik je pripravil:
Nejc Goršič, Namestnik
Tajnice Študentskega sveta EVROPF

