
Ljubljana, 15. 2. 2022

Z A P I S N I K

3. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 14. 2. 2022

Prisotni: Nina Fricelj, Lara Gašpar, Živa Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Katarina Novak, Hana Pečar, Timotej Savelli,
Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar Zajec, Metka Knez

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, Nina Češnovar, Viktor Velichkovski

Opravičeno odsotni: Zoja Anžur, Tina Fabjan, Eva Molek, Nina Leonova
Neopravičeno odsotni: Gaja Smodiš

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
5. Finančne prošnje
6. Pregled projektov
7. Študentska mnenja
8. Pobude in vprašanja

Seja se je pričela ob 17.01 z ugotovitvijo sklepčnosti.

1. Potrditev dnevnega reda

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.

Glasovanje: ZA 8 glasov.

Sklep je sprejet.

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje ŠS UL PEF

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 2. redne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 8 glasov.



Sklep je sprejet.

Seji se pridruži Lara Gašpar.

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Predsednica Lara Gašpar poroča o dogajanju na Senatu. Poroča, da se bo vpis v prihodnjem študijskem letu na

programu logopedija in surdopedagogika povečal za 3. Prav tako poroča, da bo v letu 2023 potekala akreditacija

Univerze v Ljubljani kot mednarodne univerze. Predsednica Lara Gašpar pove, da bo dodatni izpitni rok na voljo

vsem, ne le tistim, ki se izpitov niso mogli udeležiti zaradi korone, ter da bo nov semester načeloma potekal v

živo, z možnimi izjemami pri določenih predmetih. O tem so bili študenti že obveščeni po mailih s strani

referata. Predsednica pove še to, da se je spremenil datum prakse 4 na programu specialna in rehabilitacijska

pedagogika.

Podpredsednica Katarina Novak poroča o sestanku z vodstvom in predstojniki oddelkov glede informativnih dni.

Poroča o spremenjenem protokolu ob potrjeni okužbi. V tem primeru letnik ne gre več na daljavo, ampak se

ravna po navodilih NIJZ. Fakulteta se tudi trudi v smeri sprememb pravilnika, ki bi omogočal magistrantom

smeri dvopredmetni učitelj, da lahko poučujejo tudi na vseh srednjih šolah, predvsem pa gimnazijah. Za smer

dvopredmetni učitelj, bodo v naslednjem študijskem letu, na ravni države, pripadale štipendije študentom, ki se

bodo vpisali na vezave: matematika, računalništvo, tehnika in fizika. Prav tako poroča o novi spletni strani

fakultete, ki naj bi bila objavljena po izteku prvega vpisnega roka.

Podpredsednica Katarina Novak poroča o izvedbi informativnih dni. Potekali so kot predvideno, profesorji so

večinoma upoštevali to, da imajo študenti več besede pri predstavitvi. Vsi udeleženi študenti poročajo o

pozitivnem poteku in dobro obiskanostjo. Izpostavila je problem, da je letos zelo težko našla študente, ki bi

sodelovali na informativnih dneh, zato so za določene predstavitve vskočili študenti 2. stopnje. Opozori, da je to

dejstvo zaskrbljujoče, saj so na informativnih dneh sodelovali skoraj sami študenti višjih letnikov.

Predsednica Lara Gašpar poroča o dogajanju na seji ŠS UL. Pogovarjali so se o spremembi nazivov diplomantov

določenih fakultet iz “bachelor of science” v “bachelor of arts”, kar naj bi imelo velik vpliv na možnost

zaposlovanja na mednarodnem trgu, pri čemer so diplomanti iz drugih držav konkurenčnejši. Pripravlja se tudi

dopis za ministrstvo, v katerem se bo poudarilo naše nestrinjanje s spreminjanjem nazivov. Poleg tega so

obravnavali tudi predlog, da se študentska mnenja pošlje vsem profesorjem in ostalim zaposlenim. Nekatere

fakultete namreč nimajo te prakse in tako profesorji dobijo študentsko mnenje v vpogled samo, če za to izrecno

zaprosijo. Pripravlja se sprememba pravilnika o tej temi. Predsednica poroča še o tem, da so na Univerzi v

Mariboru uvedli plačljivo zviševanje ocen. Tudi na seji ŠS UL so se pogovarjali o tem, kakšne prakse imajo glede
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tega posamezne fakultete Univerze v Ljubljani. Več o tem se bo povedalo na naslednji seji.

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

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Metka Knez poroča o dogajanju na seji Komisije za doktorski študij. Poroča, da je čedalje bolj aktivno področje

tutorstva, ki se je povezalo s knjižnico, ki pripravlja razna izobraževanja. Metka Knez poroča tudi o zadnji seji, ki

jo je imela Komisija za študente s posebnim statusom UL. Zopet so se pogovarjali o problematiki plačila tolmača

študentu Strojne fakultete. Začasno so to uredili tako, da so dobili sredstva od Univerze v Ljubljani. A v

prihodnje se bodo pogovarjali o tem, kako je to področje kljub vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo še

neurejeno ter kaj se da narediti, da bi se plačilo tolmača sistemsko uredilo tudi v visokem šolstvu. Poleg tega

Metka Knez poroča še o dogajanju na seji Komisije za vprašanja študentov. Potekala je konstitutivna seja, na

kateri so izvolili vodstvo ter pregledali poslovnik komisije ter nanj podali ustrezne dopolnitve. Nazadnje Metka

Knez poroča še o pobudi mladih raziskovalcev za višje plače, kot se je to nedavno zgodilo v zdravstvu. Na

ministrstvo in rektorja UL so naslovili dopis s priloženo peticijo, povezali naj bi se tudi s SVIZ.

Članica Hana Pečar poroča o seji Komisije za kakovost. Pripravljajo se enoviti magistrski študiji, spreminjajo se

učni načrti, predlagajo se didaktične vsebine in več prakse že v nižjih letnikih, povečal se bo klub alumnov,

okrepilo se bo delovanje psihosocialne svetovalnice ter povečalo se bo število tutorjev za vezave na DU.

Članica Liza Lozar Zajec poroča o seji Disciplinske komisije I. stopnje,ki bo potekala v marcu in se bo

obravnaval primer, ko študentka na drugi fakulteti ni nosila maske. Na seji Komisije za študijske zadeve pa so

med drugimi obravnavali tudi predlog, da bi prošnje za zamenjavo izbirnih predmetov po začetku študijskega leta

obravnavala kar komisija. Poleg tega je potekala tudi debata o izobraževanju študentov s posebnimi statusi, saj si

jih nekateri prisotni ne predstavljajo opravljati poklica pedagoga. Ta dialog naj bi bil na fakulteti prisoten že v

preteklosti in se bo verjetno tudi nadaljeval.

Podpredsednica Katarina Novak poroča o delovanju tutorstva. Izoblikovala se je nova oblika tutorstva, in sicer za

študente, ki pridejo k nam na Erasmus izmenjavo.

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

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.
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5. Finančne prošnje

Predsednica Lara Gašpar predstavi prošnjo Žive Jakšić Ivačič za financiranje izobraževanj Obvladovanje stresa za

vsak dan - izobraževanje za strokovne delavce in starše v vrednosti 80,00 eur in kompleta izobraževanj

Ustvarjamo učna gradiva v programu CANVA in Ustvarjanje in urejanje video posnetkov v vrednosti 59,00 eur.

5. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem izobraževanj v celoti, torej v vrednosti 139,00 eur.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Pregled projektov

Predsednica Lara Gašpar in podpredsednica Katarina Novak poročata o napredovanju razdeljevanja knjig Obrazi

PEF. Alumnom smo knjige poslali po pošti, profesorje in ostale zaposlene bodo knjige počakale v predalčkih na

recepciji, s študenti pa se bomo individualno dogovorili za prevzem na fakulteti.

Članica Liza Lozar Zajec poroča o projektu kongres. Od prejšnje seje ni bilo napredka, saj je bilo vmes izpitno

obdobje, prav tako pa se članica trenutno ukvarja z izobraževanjem Delo vzgojitelja na otroških letovanjih.

Izobraževanje bo potekalo 23. 02. 2022 preko zooma.

Predsednica Lara Gašpar poroča o projektu Predstavniki letnikov, ki trenutno tudi stoji, dokler nam vodstvo ne

sporoči datuma za izvedbo sestanka s predstavniki letnikov.

Podpredsednica Katarina Novak poroča o projektu Mesec dogodkov. Znani so že datumi za vse dogodke razen

enega, ki ga je še potrebno uskladiti. Potekajo tudi usklajevanja s kariernimi centri.

Predsednica Lara Gašpar poroča o projektu Puloverji UL PEF, ki trenutno stoji. Upamo, da bomo projekt

obudili v tem semestru.

Članica Hana Pečar poroča o izdelavi ankete v sklopu projekta Ekofakulteta. Izdelala je anketo, ki se jo bo

poslalo študentom. V anketi so zbrana vprašanja o tem, kaj bi si študenti želeli na fakulteti, da bi bili bolj eko.

6. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projektov.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

Metka Knez zapusti sejo.

4



7. Študentska mnenja

Ta točka je zaprta za javnost.

8. Pobude in vprašanja

Predsednica Lara Gašpar člane še enkrat opozori, da naj oddajo svoje cilje dela v mapo na drivu.

14. SKLEP: Člani so seznanjeni z opozorilom.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

Seja se je končala dne 14. 2. 2022 ob 17.45.

Zapisala:
Katarina Novak
podpredsednica ŠS UL PEF
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