
Ljubljana, 19. 4. 2022

Z A P I S N I K

5. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 14. 4. 2022

Prisotni: Tina Fabjan, Lara Gašpar, Živa Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Eva Molek, Katarina Novak, Hana Pečar,
Timotej Savelli, Gaja Smodiš, Nina Češnovar, 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, Nina Češnovar, Patricija Primožič, Viktor Velichkovski

Opravičeno odsotni: Zoja Anžur, Nina Fricelj, Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar Zajec
Neopravičeno odsotni: Nina Leonova

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje, 1. izredne seje in 3. dopisne seje
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
5. Dopis vodstvu fakultete glede Ekofakultete
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

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje, 1. izredne seje in 3. dopisne seje ŠS UL PEF

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 4. redne seje, 1. izredne seje in 3. dopisne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.



3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Predsednica Lara Gašpar poroča o dogajanju na Senatu UL PEF, kjer so se pogovarjali o informativnih dnevih za

vpis na 3. stopnjo, ki bodo za slovenske študente potekali v živo, za tuje pa v online obliki. Poleg tega so pohvalili

izvedbo zbiralne akcije za ukrajinske otroke begunce, pri katere izvedbi smo pomagali tudi mi. Izvedle se bodo

tudi delavnice za ukrajinske otroke, pomoč pa bodo na Univerzi nudili tudi ruskim študentom, ne le ukrajinskim.

Prišlo je tudi do spremembe Statuta UL, in sicer se zaključna dela lahko od zdaj naprej oddajajo tudi le v online

obliki, ne več nujno v fizični. Povedali so tudi, da bodo lahko od zdaj naprej somentorji pri zaključnih delih tudi

asistenti.

Podpredsednica Katarina Novak poroča o dogajanju na 2. redni seji ŠS UL, kjer so povedali, da se je spremenil

Pravilnik o mladih raziskovalcih, in sicer ni več starostne omejitve. Omejitev je le največ 4 leta od končanja

drugostopenjskega študija, prošnja pa se lahko odda tudi, če se mentor ne strinja z oddajo. Komisija za

obštudijsko dejavnost je podala predlog, da bi se bolj promoviralo, kaj fakultete in Univerza ponujajo, omenjena

je bila ideja o nekakšnem “freshman week-u”, kjer bi na začetku študijskega leta predstavili vse dejavnosti,

društva ipd. Razvila se je tudi obsežna debata o uvedbi obvezne športne dejavnosti za vse študente, ki naj bi jo

opravili pred zaključkom 2. letnika in bi bila pogoj za napredovanje v 3. letnik študija. Večina fakultet je izrazila

mnenje, ki je proti tej uvedbi, saj da smo mladi odrasli in se lahko sami odločamo o lastni aktivnosti.

Izpostavljeno je bilo vprašanje o izvedbi te dejavnosti za osebe s PP in raznimi poškodbami ter raztresenost in

natrpanost urnikov. Fakultete, ki so izrazile pozitivno mnenje, so tiste, ki imajo takšno dejavnost že uvedeno v

študijski proces.

Predsednica Lara Gašpar tudi obvesti člane ŠS UL PEF o tem, da smo za pohvale, ki jih Univerza podeljuje za

delo na obštudijski dejavnosti, predlagali Evo Molek in Lizo Lozar Zajec.

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 Komisiji za doktorski študij, kjer so obravnavali zadevo v zvezi z

raziskovalnimi podatki, in sicer da morajo doktorski študenti predložiti načrt upravljanja z raziskovalnimi podatki,

kar so izvedeli šele sedaj. Pritožili so se, ker so to izvedeli že vpisani študentje, ki že pišejo svoje doktorske

dizertacije, a jih na to niso nič vnaprej opozorili. So pa na Univerzi naredili predavanje na to temo, ki pa je

potekalo v angleškem jeziku, kar se ji ne zdi primerno.

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. Dopis vodstvu fakultete glede Ekofakultete

Predsednica Lara Gašpar predstavi dopis, namenjen vodstvu fakultete glede Ekofakultete.

5. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dopis vodstvu fakultete glede Ekofakultete.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Finančne prošnje

ŠS UL PEF je prejel finančno prošnjo študentke Žive Jakšić Ivačič, ki v imenu Študentske sekcije Društva

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije prosi za financiranje lektoriranja v vrednosti približno 170,00

eur.

6. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem lektoriranja v celoti.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

ŠS UL PEF je prejel finančno prošnjo študentke Nine Fricelj za financiranje aktivne udeležbe na 6. mednarodni

konferenci Bravo v vrednosti 50,00 eur.

7. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem izobraževanja v celoti.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

ŠS UL PEF je prejel finančno prošnjo študentke Žive Jakšić Ivačič za financiranje aktivne udeležbe na 6.

mednarodni konferenci Bravo v vrednosti 50,00 eur.

8. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem izobraževanja v celoti.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

7. Pregled projektov

Katarina Novak poroča o projektu Kongres, kjer bodo organizirali uvodni sestanek. Predstavnikom letnikov pa

se bo poslalo e-mail sporočilo s podatki o izvedbi in možnem sodelovanju študentov. Zaenkrat se bo k

sodelovanju povabilo študente, če ne bo veliko prijav, pa tudi profesorje in druge zaposlene na fakulteti. Projekt

bomo prijavili tudi na Razpis za financiranje projektov članic UL, ki ga je pripravil ŠS UL.

Katarina Novak poroča o izvedbi dogodkov Srečno PEF’ovc, kjer je bil odziv dober in upajo, da se te dogodki

ponovijo naslednje študijsko leto ob upoštevanju pripomb, ki so jih udeleženi podali v končnih anketah. Sporoči

tudi, da se bo verjetno pripravila tudi brošura z vsemi pomembnimi podatki z dogodkov, ki bo dostopna vsem

študentom, ki se dogodkov niso mogli udeležiti. Tudi tisk teh brošur bomo najverjetneje prijavili na Razpis za

financiranje projektov članic UL, ki ga je pripravil ŠS UL.
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9. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s poročilom o projektih.

Glasovanje: ZA 9 glasov.

Sklep je sprejet.

8. Študentska mnenja

Ta točka je zaprta za javnost.

9. Pobude in vprašanja

Člani ŠS UL PEF niso podali nobene pobude ali vprašanja.

Seja se je končala dne 14. 4. 2022 ob 19.40.

Zapisala:
Tina Fabjan
tajnica ŠS UL PEF
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