
Ljubljana, 10. 10. 2022

Z A P I S N I K

7. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 5. 10. 2022

Prisotni: Tina Fabjan, Lara Gašpar, Katarina Novak, Hana Rožman, Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar Zajec, Metka
Knez

Vabljeni: Tina Fabjan, Lara Gašpar, Katarina Novak, Hana Rožman, Vitjan Črešnar Štaus, Liza Lozar Zajec, Živa
Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Timotej Savelli, Gaja Smodiš, Metka Knez, Nina Češnovar, Patricija Primožič,
Viktor Velichkovski

Opravičeno odsotni: Živa Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Timotej Savelli, Gaja Smodiš

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. dopisne 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 19.02 z ugotovitvijo sklepčnosti.

1. Potrditev dnevnega reda

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje in 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. dopisne seje

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 6. redne seje in 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. dopisne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.



3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Predsednica ŠS UL PEF Lara Gašpar poroča, da smo prejeli 4 odstope članov ŠS UL PEF. Iz ŠS UL PEF ter

Akademskega zbora so odstopile Nina Fricelj, Nina Leonova, Zoja Anžur in Eva Molek. Predsednica Lara

Gašpar poroča tudi o pomembnih informacijah, ki so bile podane na Akademskem zboru UL PEF. Semester se

začenja z izvedbo v živo, vaje in seminarji se pri predmetih začenjajo že prvi teden semestra, razen če izvajalci

predmetov sporočijo drugače, prav tako se v prvem tednu začnejo izvajati C izbirni predmeti. V drugem tednu

semestra se začnejo izvajati še D izbirni predmeti. Vodstvo fakultete je opozorilo, da naj študenti še vedno

skrbimo za higieno in se udeležujemo študijskih obveznosti samo, če smo zdravi. V lekarnah dobimo študenti

brezplačne teste za samotestiranje. Izvedba predavanj na daljavo bo omogočena le profesorjem, ki sodijo v

rizično skupino in ki se za to odločijo. Vodstvo fakultete je opozorilo tudi na to, da mora vsa komunikacija med

študenti in delavci fakultete potekati preko uradnih e-mailov (@student.uni-lj.si) in ne preko g-mail ali drugih

računov. Sporočili so tudi, da se s tem letom ukinja izredni študij socialne pedagogike. Omenili so tudi, da se

ureja in prenavlja stavba naše fakultete ter da bodo kmalu odprli novo, prenovljeno spletno stran UL PEF.

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

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Metka Knez poroča, da se seje Komisije za doktorski študij žal ni mogla udeležiti, a poroča, da so obravnavali nov pravilnik,

ki zahteva dva zagovora doktorskih nalog (zagovor disertacije in zagovor doktorske naloge). Pravilnik ureja tudi ravnanje z

raziskovalnimi podatki. Naslednji teden bodo organizirali sprejem novih študentov na doktorskem študiju. Poroča tudi o

pobudi za ureditev tolmačenja za gluhe osebe, ki jo je obravnavala Komisija za vprašanja študentov UL in jo bo posredovala

na rektorat Univerze.

Liza Lozar Zajec poroča o dogajanju na Komisiji za študijske zadeve, kjer so obravnavali prošnje za podaljšanje statusa

študenta in zamenjavo izbirnih predmetov. Opozori, da lahko študenti, ki jim je bila prošnja zavrnjena, prosijo za

obrazložitev in oddajo pritožbo.

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

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

Metka Knez zapusti sejo.

5. Finančne prošnje

Predsednica Lara Gašpar predstavi finančno prošnjo Žive Jakšić Ivačič za financiranje izobraževanja o senzorni

integraciji v vrednosti 95,00 eur.
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5. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem izobraževanja v vrednosti 95,00 eur.

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Pregled projektov

Predsednica Lara Gašpar poroča o projektu Podcast o študentski politiki, kjer je prvi del že pripravljen za objavo,

drugi pa že skoraj končan. Stremimo k temu, da bi bili objavljeni čim prej.

Predsednica Lara Gašpar poroča, da projekt Kongres odpade zaradi prevelike obremenjenosti organizatorjev in

premalo časa.

V teku je projekt Pohvale pedagogom, kjer je bila študentom že poslana anketa.

Predsednica Lara Gašpar poda tudi pobudo za obuditev projekta Okrogla miza, a se bo delovna skupina določila

v novem mandatu.

Podpredsednica Katarina Novak poroča, da sta se na tutorskem vikendu javili dve študentki, ki bi organizirali

nakup in prodajo puloverjev UL PEF. Podali sta tudi idejo o izvedbi natečaja, na katerem bi se izbiral najboljši

“dizajn” za pulover.

Podpredsednica Katarina Novak pove tudi, da ji je v interesu izvedba sklopa dogodkov Srečno PEFovc že v

jeseni.

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

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

7. Študentska mnenja

Ta točka je zaprta za javnost.

8. Pobude in vprašanja

Prejeli smo pobudo, da bi se na fakulteti organizirala podporna skupina za študentske mamice, a se člani ŠS UL

PEF strinjajo, da bi se pobuda obravnavala na konstitutivni seji, kjer bi se ustvarila tudi delovna skupina.

9. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja z obravnavo pobude na konstitutivni seji novega mandata 2022/23.

Glasovanje: ZA 6 glasov.

Sklep je sprejet.

Seja se je končala dne 5. 10. 2022 ob 19.30.

Zapisala:
Tina Fabjan
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tajnica ŠS UL PEF
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