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Štude tski svet Prav e fakultete, U iverze v Mari oru
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor
Maribor 20. december 2018
ZAPISNIK 2. redne seje Štude tskega sveta U iverze v Mariboru,
z dne 20. decembra 2018
Prisot i čla i ŠSPFUM: Maša Žitek, Jaka Ku st, Matej Rož ari , Ja ja Motal , Aljoša Polajžar, Leo
Brul , Urška Gru ač Kaučič, Tea Unger
Predsedujoča ŠSPFUM: Prodeka i a za štude tska vpraša ja PF UM, Teja Štrukelj
Ostali prisotni: Moj a Žlogar, Teodora Kordiš, Pi a Gra ar
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je pozdravila z ra e čla e in ugotovila, da je štude tski svet sklepče .
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega 2. redne seje ŠS PF UM
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS PF UM
3. Podaja
e ja o pedagoški o pedagoški usposo lje osti ka didata
4. Sez a itev z rezultati štude tske a kete
5. Pregled tekočih projektov ŠS PF UM
6. Načrtova je ovih projektov ŠS PF UM
7. Štude tska pro le atika
8. Razno
Predsedujoča je predlagala spreje

asled jega sklepa:

Sklep 1
ŠS PF UM potrdi d ev i red 2. redne seje ŠS PF UM.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS PF UM
Predsedujoča prisot i predloži zapis ik, ker adalj je razprave i, predsedujoča predlaga spreje
naslednjega sklepa:
Sklep 2
Štude tski svet PF UM potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS PF UM, z dne 20.12.2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 3. Podaja
e ja o pedagoški usposobljenosti
Predsedujoča z ra e sez a i, da je ka didat dr. Zlata Dež a , d e . .
vložil vlogo za
ponovno izvolitev v naziv izredni profesor. Odpre razpravo ed avzoči i. Navzoči izpostavijo, da je
veči a z ra ih o iskovala predava ja prof. Dež a a. Zato e ijo, da je jegovo pedagoško delo
ustrezno, saj je pripravljen vedno tudi pomagati pri razlagi snovi. Poleg tega je potrebno izpostaviti
njegov pozitivni odnos.
Predsedujoča predlaga spreje

asled jega sklepa:

Štude tski svet podaja pozitiv o
Dež a a.

Sklep 3
e je o pedagoški usposo lje osti ka didata prof. dr. Zlata a

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4. Sez a itev z rezultati štude tske a kete
Predsedujoča z avzoči i deli rezultate Štude tskih anket. Prisotni se z njimi seznanijo in podajo
svoje komentarje. Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 4
Štude tski svet Prav e fakultete UM se sez a i z rezultati Štude tskih a ket v študijske
2017/2018.

letu

Predlog ukrepov:
Štude tski svet Pravne fakultete UM Dekanici Pravne fakultete Univerze v Mariboru predlaga, da na
podlagi . odstavka . čle a Pravil ika o ocenjevanju pedagoškega dela i o re e itve štude to na
Univerzi v Mariboru opravi razgovore z tisti i visokošolski i učitelji in sodelavci, ki so imeli preteklo
študijsko leto o zadost i doseže i stop ji odziva, skup o povpreč o o e o a fakulteti pod .
Štude tski svet Prav e fakultete UM je o pregledu i a alizi rezultatov Štude tskih a ket pri
ekaterih uč ih e otah opazil, da štude ti izpostavljajo pre alo vaj i predava j. V ta a e
Štude tski svet Pravne fakultete UM predlaga, se pripravo bolj podrobna analiza in se na podlagi te
pripravijo ustrez i ukrepi v o liki preo likova ja števila ur za sa ostoj o delo, ur za pedagoški pro es,
vsaj pri pred etih, ki predstavljajo ajvečja odstopa ja. Na te
estu izpostavlja o pred et Ri sko
pravo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 5. Pregled tekočih projektov ŠS PF UM
Predsedujoča čla e spo i, da seta ila . . izpelja a dva različ a projekta Štude tskega sveta PF
UM. O
. uri je potekal uvod i sesta ek de at ega klu a, katerega se je udeležilo preko 5
štude tov. Na sesta ku so izrazili
e je glede sestaja ja i de at. Določilo so datu prve de ate i
sicer 14.1.2019 ob 16.uri. V ta namen je bila na so ial e o režju usta ovlje a skupi a, v kateri se o
izglasovala prva tema debate.
Istega d e je o
. uri potekal Pred ožič i ples štude tov Prav e fakultete. Plesa se je udeležilo preko
štude tov. Za ples so v a avo odšli Teja, Jaka i Maša. Stroški plesa so ila pri liž o
€.
Ad 6. Načrtova je ovih projektov ŠS PF UM
Predsedujoča predlaga, da gremo skozi projekte leta 2018 in vsakega pokomentiramo in dobimo
ideje za nove projekte.
V okviru delovanja Štude tskega sveta bomo v letu 2019 ponovno izpeljali kosilo za čla e Štude tskega
sveta in sicer v decembru 2019. Hkrati bomo ohranili spletno stran, ki jo bo potrebno posodobiti. Prav
tako se o kupil pisar iški aterial.
Pro o ija ŠS PF UM bo tudi letos potekala na informativnih dnevih. V ta a e se o aročil
pro o ijski aterial Štude tskega sveta v o liki daril ih vrečk, lok ev, api , arkerjev, ipd.
Naročilo se o tudi puloverje za čla e ŠS PF UM. Jeseni, ko se o ŠS ponovno konstituiral pa se bo
dodat o aročilo puloverje za ore it e ove čla e, stari čla i jih e odo po ov o prejeli. V jese i
bomo predvideli tudi nakup aji za šport e ekipe, v kolikor se odo tre ut e aji e izgu ile oziroma
ji bo premalo, v pri eru da se število ekip poveča.
Motiva ijski vike d v Portorožu ostaja tradi ionalen projekt ŠS PF UM. ŠS o poskr el za stroške
asta itve čla ov ŠS, v izkaz za do ro delo v štude tske svetu skozi celo leto. Tekom trajanja
strokovnega seminarja Gospodarski su jekti a trgu o o za štude te orga izirali pik ik druže je i
tudi zabaven večer.
V letu 2019 bo v de e ru po ov o orga izira Pred ožič i ples štude tov PF UM. Menimo da projekt
postaja zelo priljublje , potre o i ilo le še raz isliti o ore it i glas e i skupi i, ki i štude te
zabavala.
Na esto pik ika za ru e je ŠS e ote , da je olj s isel o orga izirati peko palači k ali vafljev i jih v
prvem tednu deliti s ovi i i stari i štude ti ter tako ŠS predstaviti v do ri luči.
Na sporedu o ostalo tudi tek ova je Štude tska pravda. Radi i da se tek ova je še olj razširi, zato
o o prispela k oljši pro o iji le tega. Po ov o bomo prispevali k organizaciji, kot s o to počeli v
preteklih letih.
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Časopis Iusto Iure se po posvetova ju čla ov zaenkrat poslavlja, saj
hkrati pa ni osebe, ki bi bila pripravljena prevzeti funkcijo urednika.

ed štude ti i pravega i teresa,

Debatni klub je kot že reče o v polnem zagonu, kar pa želi o tudi v letu
podpirati, zato bomo za
a e e de at pripravili tudi pijačo i prigrizke. Hkrati pa o o red i udeleže e de at priskr eli
eležke, kamor bodo lahko zapisovali ideje, ki se jim porodijo tekom debate. Povabili bomo tudi
kakš ega strokov jaka s področja de ate, ki a
o dal kakš e apotke. Ko odo de ate zadevale
specifič o področje, o o a de ato pova ili tudi profesorje določe ega področja.
Izvršil i postopek v praksi i teoriji i e ot o spre e ili, ter se osredotočili na civilni postopek, saj
menimo da bi to bilo lahko bolj koristno za štude te. Kot je veljalo v lanskem letu, se bomo v ta namen
povezali s katedro za civilno pravo.
Tekmovanje mediacija bo izvedeno tudi v letu 2019. Letos se je zamenjal predsednik delovnega
sodišča, zato se o zdaj že stal a o e jeval a ko isija reorga izirala. Tek ova je se o izvedlo tudi v
sodelovanju s profesorico Darjo Se čur Peček.
Imamo predlog za novi projekt in sicer čaja ko prav iških pokli ev. Na ta dogodek i pova ili različ e
pravnike v praksi, ki delajo tako v gospodarstvu, na ministrstvu, kot notarji, odvetniki ali v bankah. Na
ta ači i do ili vpogled kaj kdo sploh poč e i si lažje iz rali kaj želi o postati.
Delavnica retorike in javnega pisanja: Štude ti se a reč lahko iz leta v leto sla še izkaže o na
področju jav ega astopa ja i jav ega pisa ja, zato i se v ta a e organiziralo delavnico.
Do ro i ilo v večji eri vzpostaviti tudi šport a prav i fakulteti. V kolikor bo izvedljivo bi radi obudili
projekt izpred let z tek o ed profesorji i štude ti, ali tek o v ed različ i i let iki fakultete v
odbojki ali nogometu. Izvedli bi tudi delavnico joge, potencialno v dogovoru s profesorico Natašo
Berghaus.
Raz išlja se tudi o ove tek ova ju za prav ike. Na pri er v smeri predstavljanja sodb. V kolikor bi
il ogoč dogovor s profesorji bi bila udelež a o vez a. Za tek oval e i se priskr ele si olič e
nagrade. V ta namen pa bi bila sestavljena tudi komisija, ki i štude te o e jevala.
Za namen zabave bi organizirale vsak dva filmska večera. Enega spomladi in enega jeseni. Izbrali bi
filme z pravno ali filozofsko vsebino.
Orga izirali o o tudi večer druža ih iger. Igre o o od do a pri esli sa i i pozvali tudi štude te,
da a jih posodijo za a e večera. Udeleže i odo tako lahko prišli a fakulteto in ob glas i, pijači
ter prigrizkih odigrali igro ali dve.
Želi o izvesti tudi do rodel e projekte. V smeri zbiranja dobrin za brezdomce v začetku zi e in
povezovanja s katero iz ed do rodel ih orga iza ij. Mož a i ila tudi izved a do rodelne tombole.
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Ad 7. Štude tska proble atika
Pod to točko i ilo de ate, daj ej ta potekala že pri sez a itvi z rezultati štude tskih a ket.
Ad 8. Razno
Po to točko i ilo razprave.

Predsedujoča zaključi sejo.
Zapis ik pripravila: Teja Štrukelj
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