
Ljubljana, 11. 1. 2022

Z A P I S N I K

2. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 11. 1. 2022

Prisotni: Zoja Anžur, Tina Fabjan, Nina Fricelj, Lara Gašpar, Živa Jakšić Ivačič, Nina Leonova, Eva Molek,
Katarina Novak, Hana Pečar, Timotej Savelli, Gaja Smodiš, Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar Zajec,
Metka Knez, Anamaria Andreea Oancea

Vabljeni: Zoja Anžur, Tina Fabjan, Nina Fricelj, Lara Gašpar, Živa Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Nina Leonova,
Eva Molek, Katarina Novak, Hana Pečar, Timotej Savelli, Gaja Smodiš, Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar
Zajec, Metka Knez, Patricija Primožič, Urška Grubelnik, Klara Krivec, Staša Kukovec, Natalija Golob, Viktor
Velichkovski, Nina Češnovar, Anamaria Andreea Oancea, Tilen Čebulj, Lara Bezgovšek, Neža Pollak, Gaja Špes,
Nikolaja Bukovšek in Luka Ribič

Neopravičeno odsotni: Nina Kranjec

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje ŠS UL PEF
3. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
4. Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete
5. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
6. Finančne prošnje
7. Pregled projektov
8. Študentska mnenja
9. Pobude in vprašanja

Seja se je pričela ob 19.00 z ugotovitvijo sklepčnosti.

1. Potrditev dnevnega reda

Predsednica Lara Gašpar predlaga, da se 3. točka dnevnega reda, poročilo predsedstva ŠS UL PEF, prestavi za

točko volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete, da kandidati za predstavnike lahko

prej odidejo, saj je poročilo predsedstva kar dolgo. Poleg tega k 2. točki dnevnega reda predlaga še potrditev

zapisnika 1. dopisne seje ŠS UL PEF.



1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.

Glasovanje: ZA 12 glasov.

Sklep je sprejet.

Seji se pridruži Zoja Anžur.

2. Potrditev zapisnika 1. redne in 1. dopisne seje ŠS UL PEF

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 1. redne seje in 1. dopisne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Seji se pridruži Liza Lozar Zajec.

3. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Metka Knez poroča o dogajanju v Komisiji za doktorski študij, kjer pripravljajo navodila za doktorske študente in

posodabljajo sistem VIS.

Tina Fabjan in Hana Pečar poročata o dogajanju v Komisiji za kakovost, kjer so dobili rezultate vzorčnih

evalvacij iz lanskega leta in pripravljajo načrt za izboljšanje študijskih programov. Pogovarjali so se tudi o

raziskavi eVŠ o zaposljivosti diplomantov naše fakultete, kjer so podatki zelo optimistični, saj je zaposlenih kar

76-90% diplomantov UL PEF, od katerih je v poklicih, povezanih z izobraževanjem, zaposlenih 80%.

Liza Lozar Zajec poroča o dogajanju v Disciplinski komisiji I. stopnje, kjer so obravnavali incident s študentko,

ki je imela ponarejeno PCT potrdilo. Zaradi tega smo se spraševali o učinkovitosti nadzora PCT pri študentih.

Člani ŠS UL PEF bi radi opozorili vodstvo, da opažamo nekorektno in pomanjkljivo preverjanje pogoja PCT na

fakulteti.

3. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s poročilom predstavnikov komisij Senata UL PEF.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Metka Knez zapusti sejo.

4. Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete

Za predstavnike študentov v Akademskem zboru Pedagoške fakultete kandidirajo Anamaria Andreea Oancea,

Tilen Čebulj, Lara Bezgovšek, Neža Pollak, Gaja Špes, Nikolaja Bukovšek in Luka Ribič. ŠS UL PEF izvede

volitve. Vsi kandidati so prejeli po 13 glasov.
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4. SKLEP: ŠS UL PEF za predstavnike študentov v Akademskem zboru UL PEF izvoli Anamario Andreeo

Oancea, Tilna Čebulja, Laro Bezgovšek, Nežo Pollak, Gajo Špes, Nikolajo Bukovšek in Luko Ribiča.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Anamaria Andreea Oancea zapusti sejo.

5. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Predsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF o dogajanju na Senatu UL PEF. Poroča, da se izvaja prenova

spletne strani fakultete, ki naj bi se začela uporabljati poleti ali na začetku naslednjega študijskega leta, prvi

osnutek pa bo predstavljen na seji Akademskega zbora. Poroča tudi, da so na seji potrdili študentske predstavnike

v komisijah Senata UL PEF. Poleg tega poroča še o tem, da se pripravljajo enoviti magistrski študiji za vse

programe razen za predšolsko vzgojo.

Predsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF, da sta se s podpredsednico Katarino Novak udeležili sestanka z

vodstvom fakultete. Pogovarjali so se o izvedbi Informative, ki se bo tako kot lansko leto izvedla na daljavo.

Izvedli bomo ZOOM dogodek za dijake, ki bo potekal 21. in 22. 1. 2022 po različnih študijskih smereh.

Podpredsednica Katarina Novak bo vodila urnik študentov po posameznih predstavitvah. Informativni dnevi

bodo najverjetneje potekali na daljavo ali hibridno, odvisno od situacije. Za sestavo programa Informative in

informativnih dni bo potekal še en sestanek, ki se ga bosta udeležili Lara Gašpar in Katarina Novak.

Na sestanku smo bili seznanjeni tudi glede sestanka s predstavniki letnikov, ki se bo izvedel v 2. tednu poletnega

semestra.

Nina Češnovar se pridruži seji.

Podpredsednica Katarina Novak poroča, da je prišlo do sprememb pri vpisu s 1. na 2. stopnjo in sicer, da se

bodo zaključna dela po novem oddajala v posebnem zavihku v sistemu VIS, in ne več po mailu. Ob oddaji bodo

tudi avtomatsko pregledana s protiplagiatorskim sistemom Turnitin. Podpredsednica opozori, da je vpis na drugo

stopnjo vpis na nov program, zato se študenti nanj prijavijo preko portala eVŠ in ne sistema VIS. Prijavo bo

potrebno oddati do 1. 6. 2022, obveznosti (3. in 4. letnika) pa je potrebno imeti vpisane do 9. 9. 2022. Opozori

tudi na to, da ob vpisu na 2. stopnjo študenti dobijo novo digitalno identiteto in se morajo od takrat naprej

vpisovati z novo in ne staro identiteto. Poroča še o tem, da se bodo izbirni izpiti letos izvajali že 27. 6., in ne

septembra. Na to je še posebej treba opozoriti študente socialne pedagogike, saj je pri njih največja verjetnost, da

bodo morali opravljati izbirni izpit. ŠS UL PEF bo izvedel serijo objav, namenjenim obveščanju študentov o tej
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tematiki.

Podpredsednica Katarina Novak poroča tudi o poteku izpitnega obdobja, ki so ga obravnavali na sestanku z

vodstvom fakultete. Od naslednjega tedna naprej gre v karanteno samo okužen študent in ne celoten letnik, ostali

študenti nadaljujejo s predavanji oz. izpiti v živo. Trenutno velja, da se bodo izpiti izvajali v živo na fakulteti, pri

čemer se lahko izvajalci odločijo za online izvedbo izpita pri predmetu, ki ga poučujejo. V primeru pozitivnega

testa ali prisotnosti simptomov bolezni COVID-19 študent kontaktira referat in se ne udeleži izpita, prav tako se

mu ne bo štel izpitni rok. Vodstvo sporoča, da bodo za študente, ki se ne bodo mogli udeležiti izpitnih rokov v

tem izpitnem obdobju, omogočili dodatni izpitni rok predvidoma v mesecu marcu, ta pa se ne bo križal s

praktičnim usposabljanjem in ostalimi obveznostmi študentov.

Študentski svet je zaskrbljen nad trenutno epidemiološko situacijo in izvedbo izpitov v živo, saj se članom zdi

varovanje zdravja študentov in zaposlenih na prvem mestu.

5. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s poročilom predsedstva.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Finančne prošnje

Predsednica Lara Gašpar predstavi finančno prošnjo študentk logopedije, ki organizirajo dogodek Srečanje

študentov logopedije in surdopedagogike. Prosijo za finančno donacijo ali donacijo promocijskega materiala. ŠS

UL PEF se strinja, da se jim dodeli donacijo v višini 200,00 €.

6. SKLEP: ŠS UL PEF bo sofinanciral dogodek Srečanje študentov logopedije in surdopedagogike.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

7. Pregled projektov

Predsednica Lara Gašpar poroča o uspešni izvedbi delavnice formativnega spremljanja znanja. Poroča tudi o

izvedbi podelitve pohval profesorjem in strokovnim delavcem fakultete, ki so v veliki meri že razdeljene.

Članica Nina Fricelj poroča o projektu Obrazi PEF, kjer je popravljena izvedba knjige prišla iz tiskarne, sledi

razdelitev knjig profesorjem, študentom in alumnom, ki so sodelovali s svojimi prispevki, ter promocija knjige.

Članica Liza Lozar Zajec poroča o projektu Kongres, ki je v začetni fazi nastajanja. ŠS UL PEF odloči, da se bo

le-ta predvidoma izvajal v jesenskem času, torej ob začetku naslednjega študijskega leta.

Članica Katarina Novak poroča o izvedbi serije dogodkov, povezanih z zaključkom študija in začetkom kariere.
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Serija se bo imenovala Srečno PEFov’c, namenjena pa bo študentom. Dogodki se bodo zvrstili v marcu

letošnjega leta. Ker se bodo dogodki izvajali v sodelovanju s Kariernim centrom, bodo prijave na dogodke

potekale preko POPRa.

Eva Molek poroča o sestanku z mednarodno pisarno, kjer niso bili zainteresirani za njene ideje.

7. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom o projektih.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Zoja Anžur zapusti sejo.

8. Študentska mnenja

Ta točka je zaprta za javnost.

9. Pobude in vprašanja

Člani ŠS UL PEF debatirajo o problematiki izvedbe prakse na programu dvopredmetni učitelj. Dogaja se namreč,

da vsi profesorji niso seznanjeni z datumi prakse in s tem, da v tem času ostali pedagoški proces za študente na

praksi odpade. Zaradi tega prihaja do nesporazumov in do skrbi glede nadomeščanja predavanj in vaj, ki sicer v

času prakse odpadejo. Profesorji mislijo, da morajo predavanja v času prakse nadomeščati, zato prihaja do

prenatrpanosti urnikov študentov programa dvopredmetni učitelj, saj morajo poleg že tako obširnih obveznosti

še nadomeščati termine predavanj in vaj, ki so odpadli zaradi prakse.

20. SKLEP: ŠS UL PEF vodstvu fakultete posreduje željo študentov programa dvopredmetni učitelj, ki si želijo,

da bi bili vsi profesorji, ki jih poučujejo, seznanjeni z datumi izvajanja praktičnega usposabljanja na šolah, da ne bi

prihajalo do nesporazumov in nepotrebnih skrbi z nadomeščanjem predavanj in vaj, ki bodo odpadli v tem

terminu.

Seja se je končala dne 11. 1. 2022 ob 21.25.

Zapisala:
Tina Fabjan
tajnica ŠS UL PEF
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