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Ljubljani za bruce in brucke
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Dragi bruc, draga brucka!

Dobrodošel/a na faksu! V teh dneh boš dobil/a ogromno novih informacij in vtisov.
Da ti bo lažje, smo ti študenti višjih letnikov pripravili zbornik, ki je pred tabo. Vsebuje 
pomembne informacije, ki ti bodo pomagale v prihodnjih mesecih, zate pa imamo tudi 
nekaj nasvetov, kako preživeti na faksu:

Ne pozabi kave ali čaja!

Planer bo tvoj najboljši prijatelj, da ne zamudiš kakšnega predavanja, vaj,
seminarja ali roka za oddajo naloge.

Nasmeh ob vstopu v stavbo! Obljubimo, da izboljša razpoloženje. 

Naj te ne bo strah, uživaj – študentska leta ti bodo zagotovo ostala
v najlepšem spominu.

Vse bo OKEJ. Vedno so ti na voljo tutorji, na katere se lahko obrneš za podporo, 
nasvet, pomoč ali samo klepet ob kavi.

Vso srečo pri začetku študija! �

Študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
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1 ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet je en izmed organov fakultete.
Je edini organ fakultete, v katerem smo člani izključno študenti.
Študentski svet vodi predsednik, ki prevzema odgovornost za  
njegovo delovanje in je njegov uradni zastopnik. Vsak študent UL 
PEF je lahko član študentskega sveta, če kandidira in je na volitvah, 
ki potekajo novembra, izvoljen. Študentski svet ima 11 do 25 članov, 
katerih mandat traja eno leto.Člani smo vaši uradni predstavniki.

Naloge ŠS UL PEF
» Zastopamo študente UL PEF – njihove pravice in interese.
» Vez med vodstvom/profesorji in študenti.
» Volimo predstavnike v druge organe fakultete.
» Pišemo študentska mnenja za postopek habilitacije.
» Se zavzemamo za čim bolj kakovosten študij.
» Organiziramo dogodke npr. različna predavanja, kongrese, Bruc dan, informativni dan, športna

srečanja Pedagoških fakultet UL, UM, UP ...
» Sodelujemo s ŠO PEF, tutorji, EKO PEF itd.
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Študenti imamo svoje predstavnike v Senatu, Upravnem odboru in Akademskem zboru.
V okviru Senata delujejo tudi različne komisije, v nekaterih imamo predstavnike tudi študenti. 

Predstavnik postaneš tako, da spremljaš objave na spletni strani Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani, Facebooku in mailu ter kandidiraš na prosto mesto, ko je razpis. 

Če potrebuješ informacije v zvezi s študijem, imaš ideje za izboljšanje študija, pohvale, pritožbe ali 
pripombe, nas lahko kontaktiraš tudi na: studentskisvet.pef@gmail.com.

Najdeš nas na Facebooku in na Instagramu.

Študentski svet PEF sspef

DISCIPLINSKA
komisija 1. st.

komisija 
ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE

komisija 
ZA TUTORSTVO

komisija 
ZA DODIPLOMSKI
ŠTUDIJ

komisija 
ZA PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ 2. st.

komisija 
ZA PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ 3. st.

komisija 
ZA KAKOVOST

KOMISIJE SENATA, 
V KATERIH SO ŠTUDENTSKI PREDSTAVNIKI

6 INFOBRUC
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2 LEPO JE BITI PINGVINČEK ali TUTORSTVO NA 
PEDAGOŠKI FAKULTETI 
KDO SPLOH SMO TUTORJI?
Tutorji smo študenti višjih letnikov Pedagoške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Z veseljem pomagamo mlajšim študentom, ki imajo 
kakršnakoli vprašanja, ki se tičejo študija ali pa tudi ne (študentsko 
življenje, stiske). Na voljo smo vam, da vas podpremo na študijski poti.

Na UL PEF poznamo več vrst tutorstva:
» študentsko tutorstvo, namenjeno vsem študentom s kakršnimikoli težavami, ki je

organizirano po študijskih smereh (npr. študenti socialne pedagogike pomagajo brucem
socialne pedagogike s študijskimi in drugimi vprašanji),

» tutorstvo za študente s posebnimi potrebami,
» tutorstvo za tuje študente, namenjeno študentom, ki prihajajo iz drugih držav in ki redno

ali izredno študirajo na UL PEF,
» Erasmus tutorstvo, namenjeno študentom, ki študirajo na UL PEF preko Erasmus

izmenjave in študentom UL PEF, ki si želijo oditi na Erasmus izmenjavo.

Seznam tutorjev najdeš na spletni strani fakultete pod zavihkom Za študente in pod zavihkom 
Tutorstvo, na https://www.pef.uni-lj.si/176.html

KAJ NAREDIM, KO POTREBUJEM PODPORO ALI NASVET?
Ko potrebuješ podporo ali nasvet, poglej na seznam, kdo je tutor, ki bi ti lahko pomagal (mogoče 
starejši tutor tvoje študijske smeri ali pa katerikoli drug tutor, na katerega se želiš obrniti). 
Kontaktiraš ga lahko prek e-maila, ki je napisan na seznamu, lahko pa mu tudi pišeš prek 
Facebooka, če ga tutor ima, preveri pa tudi, ali so morda tutorji vključeni v Facebook skupino tvojega 
letnika (če jo imate).

Ko tutorja kontaktiraš, se predstaviš z imenom in priimkom, smerjo in letnikom študija, nato sledi 
vprašanje. Če se tvoje vprašanje nanaša na konkreten predmet, to poveš in navedeš profesorja pri 
predmetu.

Ker imajo tudi tutorji svoje študijske obveznosti, se lahko zgodi, da ne bodo takoj odgovorili na 
sporočila, zato za pomoč prosi pravočasno in ne 2 uri pred rokom izpita.

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM OD TUTORJA?
Tutorji smo odprti, radi pomagamo in podpiramo, zato lahko od tutorja pričakuješ, da te bo usmeril 
in ti svetoval ter ti pomagal, ne glede na naravo vprašanja. Seveda tutor ne bo izdal informacij, ki si 
mu jih zaupal. Tutor bo do tebe spoštljiv, kar tudi on pričakuje od tebe.

DISCIPLINSKA
komisija 1. st.

komisija 
ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE

komisija 
ZA TUTORSTVO

komisija 
ZA DODIPLOMSKI
ŠTUDIJ

komisija 
ZA PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ 2. st.

komisija 
ZA PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ 3. st.

komisija 
ZA KAKOVOST

KOMISIJE SENATA,
V KATERIH SO ŠTUDENTSKI PREDSTAVNIKI

https://www.pef.uni-lj.si/176.html
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ČESA TUTORJI NISO DOLŽNI STORITI?
Tutor ni dolžan posredovati svojih avtorskih del, seminarskih nalog, poročil, refleksij, zapiskov ipd. 
Poleg tega ni dolžan ugoditi vsaki prošnji ali želji tutoranda, sploh v času izpitnega obdobja ali v 
času, ko ima tutor več obveznosti. Tutor ne išče informacij namesto svojih tutorandov, ampak jih pri 
tem podpira in svetuje. Prav tako mu ni treba odgovarjati na nespoštljiva sporočila. Tutorji ne 
podpiramo prepisovanja, plagiatov ali kakršnih koli drugih prekrškov disciplinskega pravilnika.

KAKO POSTATI TUTOR?
Naslednje leto, ko boš obiskoval/a  2. letnik, se lahko tudi ti prijaviš in pomagaš brucem in bruckam 
pri vstopu tako, kot so tebi pomagali tvoji tutorji (al pa še boljše). Povabilo k tutorjem boš konec 
študijskega leta zasledil/a na Facebook strani tutorstva.

Lajkaj tudi Facebook stran Tutorstvo PEF, da boš na tekočem z informacijami.

Za kakršnakoli splošna vprašanja lahko pišeš na mail tutorpef@gmail.com ali prek zasebnega 
sporočila na FB strani. 

Tutorstvo PEF

tutorpef@gmail.com
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3 ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA PEDAGOŠKE FAKULTETE je skupina oziroma ekipa 
aktivnih študentov, ki skrbi, da študentom na Pedagoški fakulteti ni nikoli dolgčas. 
Organiziramo najrazličnejše dogodke, kot so:

» razni izleti,
» tematski dnevi (npr. Čokoladni dan, Ustvarjalne delavnice, Dobrodelni predbožični sejem, Zdrav

zajtrk, Kavno-čajni dan …),
» izobraževalne dejavnosti (npr. Obnovitveni tečaj prve pomoči, razna potopisna predavanja …),
» Kulturni maraton PEF je sedaj že tradicionalni kulturni dogodek, ki se odvije vsako leto ob

koncu meseca marca, na katerem se lahko študentje in zaposleni PEF predstavijo s svojimi
pevskimi, z glasbenimi in s plesnimi talenti, s poezijo, fotografsko ter z likovno razstavo …
Vabljeni	že	sedaj,	da	se	tudi	sami	na	Kulturnem	maratonu	predstavite	s	svojimi	talenti	in	s	čim	se	ukvarjate.

» Piknik pedagogov, kjer se v pomladnih mesecih podružimo ob družbi dobrih čevapčičev,
zelenjave, športnih in družabnih aktivnosti …

» Fotografiranje letnikov, kjer lahko vsi obeležimo spomine na študijske dni, prav tako pa izdelavo
fotografij študentom financiramo mi.

» Tržnica prostovoljnih del. Prav tako že tradicionalen dogodek, kjer se  lahko predstavijo različne
organizacije, društva in zavodi, ki ponujajo možnost opravljanja prostovoljnega dela, prakse ipd.

» Študentje imate tudi možnost sproščanja v različnih študentskih kotičkih.
» Povezujemo pa se tudi s študenti drugih fakultet, in sicer s preostalimi fakultetami Kardeljeve

ploščadi (FDV, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo), organiziramo dobrodelne športne
igre – v preteklosti so jih spremljala različna imena Dobrodelni tek Kardeljeve ploščadi, Športam
za druge …

» Seveda pa je prav, da se študentje občasno tudi pozabavamo, zato za vas pripravljamo tudi
najrazličnejše žure!

9INFOBRUC
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Prav tako te vabimo, da postaneš del naše ekipe – del Študentske organizacije 
Pedagoške fakultete! 
Če bi se rad preizkusil/ rada preizkusila v organizaciji dogodkov, potem te vabimo, da se nam 
pridružiš na enem izmed uvodnih sestankov! Obljubljamo, da boš del super ekipe, s timskim delom 
na projektih pa boš poleg številnih poznanstev lahko pridobil/la tudi neprecenljive izkušnje, ki ti bodo 
koristile kasneje pri zaposlitvi. Prav tako bomo veseli vsakršne ideje in predloga glede projektov. Več 
informacij o uvodnih sestankih za nove člane bo sledilo kmalu na naši Facebook strani.

Spremljaj nas na naši Facebook strani Študentska organizacije Pedagoške fakultete v Ljubljani, da 
boš na tekočem z vsemi dogodki, ki jih pripravljamo za vas, študente PEF!

Študentska organizacija  
Pedagoške fakultete v Ljubljani
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Naložbo	sofinancirata	Republika	Slovenija	in	Evropska	unija	iz	Evropskega	socialnega	sklada.

4 KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI 
Karierni center Pedagoške fakultete

Drage študentke in študenti!

Kariera se ne začne z diplomiranjem, ampak že mnogo prej. Da boste svojo kariero zgradili v smeri, 
kot si jo želite in da boste po zaključenem študiju še bolj zaposljivi, priporočamo, da ste med študijem 
čim bolj aktivni, se udeležujete različnih dogodkov, se povezujete s potencialnimi delodajalci in 
pridobite dodatne kompetence. Pri tem smo vam lahko v pomoč Karierni centri, ki za vas čez celo 
leto organiziramo:

» širok nabor delavnic (samoocena, iskanje zaposlitve, priprava pisne predstavitve delodajalcu in
pregled CV-a, priprava Linkedin profila, razgovor za službo, mednarodna mobilnost, neverbalna
komunikacija, veščine za 21. stoletje - računalniške veščine, javno nastopanje, komunikacija,
konflikti itd.),

» individualna in skupinska karierna svetovanja,
» hitre zmenke z delodajalci ter obiske in predstavitve delodajalcev,
» posvete o izzivih v tujini, podjetništvu …
» spletna predavanja idr.

Morda boste potrebovali nasvet strokovnjaka ali le prijateljski pogovor. Ena pomembnejših storitev 
Kariernega centra je osebni stik s svetovalcem. Vabljeni, da pišete ali pokličete in se dogovorite za 
individualno svetovanje. Skupaj bomo iskali odgovore na dileme, kot so:

» Študij mi ne ustreza.
» Ne vem, če sem izbral/a pravi študij.
» Ne vem, ali naj nadaljujem študij.
» Rad bi izvedel/a, kakšne so možnosti zaposlitve v Sloveniji, pa tudi v tujini.
» Ne vem, kako naj napišem CV.
» Še nikoli nisem bil/a na razgovoru za službo. Ne vem, kako naj se pripravim.
» Rad/a bi se povezal z delodajalci.
» Zanima me študij v tujini.
» Želim dobiti dodatna aktualna znanja in veščine, ki mi bodo pomagale pri iskanju zaposlitve in
pri delu.

V letu 2020 smo z vzpostavitvijo portala POPR (Portal Osebnega in Profesionalnega Razvoja) 
naredili korak naprej v digitalizaciji naših storitev. Portal omogoča dostop do informacij o najbolj  
zanimivih kariernih priložnostih in izobraževanjih ter še lažje povezovanje s potencialnimi 
delodajalci na enostavnejši in prijaznejši način. Prijava je preprosta – uporabite svojo študentsko 
digitalno  identiteto Univerze v Ljubljani, ki ste jo dobili ob vpisu, in jo uporabljate za različne UL 
storitve.  Digitalno identiteto lahko prenesete na ID portal Univerze v Ljubljani
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Če vas zanimajo možnosti v tujini in si želite mednarodne izkušnje, vabljeni na portal GoinGlobal, ki 
predstavlja odličen vir informacij pri iskanju prakse oz. pripravništva v tujini.

Prehod iz srednje šole na univerzo, selitev v drug kraj in novo okolje je lahko za marsikoga stresen, 
pri nekaterih se pojavi tudi domotožje. Vabljeni, da pokukate v e-učilnico, do katere imate študenti 
UL dostop, in skozi 6 posnetkov vodenih tehnik za premagovanje stresa razbremenite svoj vsakdan. 
Na spletnem seminarju Domotožje kot izziv in priložnost za osebno rast pa izveste več o domotož-
ju.

Vse aktivnosti Kariernih centrov UL so za študentke in študente brezplačne.

Karierna svetovalka na Pedagoški fakulteti UL: SABINA MIKULETIČ ZALAZNIK

sabina.zalaznik@uni-lj.si

01 241 86 98

kc.uni-lj.si

Karierni centri Univerze v Ljubljani

KariernicentriUL

Da boste na tekočem o vseh aktivnostih, ki jih pripravljamo za vas, se prijavite na prejemanje 
obvestil in e-novic Kariernih centrov UL TUKAJ.

https://kc.uni-lj.si/novice/portal-goinglobal-pomoc-pri-iskanju-prakse-v-tujini.html
https://kc.uni-lj.si/domov.html
https://www.facebook.com/KariernicentriUL/
https://www.instagram.com/kariernicentriul/
https://3601.squalomail.net/index.php?option=com_subscribe_form&view=embed&id=17&position=center&background=transparent&top=20px&side=20px
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5 ŠPORT NA PEDAGOŠKI FAKULTETI
Na naši fakulteti izvajamo veliko športnih aktivnosti, vabljen/a si, da se pridružiš.

1. SKUPINSKA ŠPORTNA VADBA
» odbojka
» košarka
» dvoranski nogomet
» badminton
» namizni tenis

2. VODENE  VADBE
» plesna vadba
» zumba
» tekaška vadba
» športna vadba
» sproščanje

3. ŠPORTNA TEKMOVANJA
» Ligaška tekmovanja UL (univerzitetne lige),
» individualna športna prvenstva UL.
» Tekaške prireditve
» Kolesarske prireditve
» Triatlon

4. ŠPORTNI DOGODKI
» Tekme Profesorji:Študenti,
» športna srečanja Pedagoških fakultet UL, UM, UP – PEFIJADA (v organizaciji Študentskega

sveta in drugih entitet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani)
» prijateljske tekme s fakultetami UL.

5. POHODNIŠTVO IN IZLETNIŠTVO V SREDOGORJE
(Šmarna gora, Nanos, Slavnik, Snežnik, Stol)

6. PLESNA SKUPINA PS PEF vabi vse študente, da se pridružijo.

7. TEK NA SMUČEH (tečaj)

Vadbe so brezplačne in navadno potekajo v poznih popoldanskih urah v telovadnicah fakultete. 
Vadbam se lahko priključiš kadar želiš, svojo prisotnost pa sporoči na mail:  
luka.leitinger@pef.uni-lj.si  
ali pa samo pokukaj v telovadnico, veseli te bomo. Ponudba se med letom spreminja, zato jo  
preveri na spletni strani pod zavihkom Za študente - Šport na PEF (www.pef.uni-lj.si/123.html). 
Tam najdeš tudi urnik vadb. Seznami in urniki vadb ter datumi pohodov v sredogorje so  
objavljeni tudi v vitrini na hodniku v pritličju, ki pelje proti Oazi PEF, in pred telovadnico. 

Vabljen/a, da spremljaš novice na Facebooku Pedagoške fakultete in Didaktike športa. Več 
informacij dobiš tudi na elektronskem naslovu: luka.leitinger@pef.uni-lj.si ali v kabinetu T008 na PEF.

Vsi nekdanji ali še aktivni športniki/športnice – vabljeni.

mailto:luka.leitinger@pef.uni-lj.si
www.pef.uni-lj.si/123.html
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6 CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg 
študijske dejavnosti. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost lahko obsega 3 ali 4 ECTS kreditne 
točke, organiziranih pa je tudi več dejavnosti, ki niso kreditno ovrednotene.

Obštudijske dejavnosti vključujejo športne dejavnosti, prostovoljstvo, umetnost, kulturo, družbene 
aktivnosti itd. Več o tem si lahko prebereš na: https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/, ali pa 
si aktivnosti ogledaš na Facebook profilu: Center za obštudijsko dejavnost.

Kot študent Univerze v Ljubljani si lahko izbereš enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih 
športnih programov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami. Več o tem si lahko prebereš na: 
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/ects_sportni_predmeti/	

Vsak dan se študenti lahko vključimo v brezplačno ponudbo dnevne rekreacije. Več informacij na: 
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/sezonski_sportno_rekreativni_programi/	

https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/ects_sportni_predmeti/
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/sezonski_sportno_rekreativni_programi/
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7 KATERE PRAVILNIKE MORAM POZNATI?
Za študij je zelo pomembno tudi, kje so zapisane moje pravice in dolžnosti in katere 
pravilnike ter druge pravne dokumente moram poznati. V tem sklopu boš našel/našla 
vse informacije glede izpitov, disciplinskih postopkov in samega Statuta UL.

ŠTUDIJSKI RED

Študijski red je za vse študente izredno pomemben dokument, saj ti ponuja vse informacije glede 
preverjanja in ocenjevanja. Če te zanimajo formalnosti okoli prijav na izpite, si več poglej tukaj:

https://www.pef.uni-lj.si/pravni-akti.html 

Da ti olajšamo, pa ti spodaj dodajamo najpomembnejše informacije!
» Ocenjuje in preverja se vse kompetence, ki so navedene v učnem načrtu. Če te zanima, kaj boš

moral/a znati, si v VIS-u preberi, kaj te čaka pri določenem predmetu.
» Kako se bo znanje preverjalo pri določenem predmetu, je zapisano v učnem načrtu. Ponavadi je

to kombinacija izpita, seminarskega dela in/ali drugih nalog. AMPAK! V primeru, da izpit pišeš
negativno ali ne narediš nekega izpita v danem študijskem letu, ti seminarske naloge in izdelki
veljajo še dve leti! Vseeno si ne puščaj izpitov, verjamemo, da lahko narediš vse v danem letu!

» Izpitna obdobja so pozimi, spomladi in jeseni. V teh obdobjih (v enem študijskem letu) je
profesor dolžan skupno razpisati vsaj 3 izpitne roke, več pa ni nujno.

» Na izpit se prijaviš preko sistema VIS od 30 dni do 3 dni pred izpitom. NE POZABI SE
PRIJAVITI, saj drugače izpita ne boš mogel/mogla opravljati. Če si zadnji hip premisliš, se lahko
od izpita odjaviš EN DAN PREJ do 12. ure. Če se ne odjaviš in ne prideš pisati, si vseeno porabil
poskus opravljanja izpita!

» Oceno izpita lahko tudi zvišuješ  – če si pri tem uspešen/uspešna, se ti vpiše in upošteva samo
boljša ocena! :D

» Profesor ima 7 delovnih dni časa, da popravi izpite in sporoči oceno.
» Letnik zaključiš takrat, ko imaš opravljene vse obveznosti in narejene izpite.
» Vsak izpit lahko opravljaš 5x, četrto in peto (izredno) opravljanje je komisijsko in plačljivo.

Če ponavljaš letnik, se ti število poskusov opravljanja ponastavi na 0.

STATUT UL

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_
ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE

Statut Univerze v Ljubljani je glavni pravni akt UL, ki med drugim določa vse pravice in dolžnosti  
študentov.  Statut mora biti usklajen z Zakonom o visokem šolstvu, vsi pravni akti UL in njenih  
članic pa s Statutom. V Statutu najdeš vse informacije o organizaciji Univerze in članic. Predlagamo 
ti, da Statut vsaj malo preletiš, vseeno pa smo zate povzeli nekaj točk.

https://www.pef.uni-lj.si/pravni-akti.html
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/I.%20SPLO%C5%A0NE%20DOLO%C4%8CBE
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» Univerza je avtonomna in obsega 26 članic (23 fakultet in 3 akademije).
» Organi Univerze so: rektor, senat, upravni odbor, študentski svet.
» Rektor je »šef« univerze tako, kot je dekan »šef« fakultete. Sledijo prorektorji in prodekani.
» Kot novopečeni študent dobiš tudi pravice in status študenta. TODA tudi študent ima svoje

dolžnosti, zato ti citiramo 95. in 96. člen:

Študent	ima	pravico	in	dolžnost	udeleževati	se	pedagoškega	procesa	ter	druge	pravice	in	dolžnosti,	ki	
izhajajo	iz	zakona,	tega	statuta	in	študijskega	programa. 

Študenti	imajo	prek	svojih	predstavnikov	pravico	in	dolžnost	sodelovati	pri	delu	organov	in
delovnih	teles	univerze	in	članic,	dajati	pobude,	mnenja	in	sprejemati	odločitve	v	skladu	s	tem

statutom.

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI

Pravilnik o disciplinski odgovornosti ureja kršitve in disciplinske ukrepe. Pomembno je, da ga  
prebereš, saj boš tako vedel, katera dejanja se obravnavajo kot kršitve in si lahko za njih kaznovan. 
To so na primer: prepisovanje, plagiatorstvo, ponareditev listin. Disciplinsko odgovornost se  
ugotavlja v postopku pred Disciplinsko komisijo 1. stopnje, ki jo sestavljajo profesor in dva študenta. 
Več si lahko prebereš tukaj: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilni-
ki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214411614/

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214411614/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071214411614/
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8 KAJ ŠE MORAŠ VEDETI?
1 Urnik odprtosti stavbe PEF

2 Referat

Ponedeljek–petek: 7.00–21.00
Sobota: 7.00–15.00
Nedelja in prazniki: zaprto
Med	počitnicami	veljajo	posebni	urniki,	ki	jih	boš	lahko	našel/la	na	spletni	strani	PEF.

www.pef.uni-lj.si/128.html

referat@pef.uni-lj.si

Uradne ure referata:

Redni	študij Izredni študij

ponedeljek: 10.00–12.00
torek: 8.00–10.00
sreda: 10.00–12.00
četrtek: 13.00–15.00

ponedeljek: 13.00–15.00
sreda: 13.00–15.00
petek: 13.00–15.00
vsako prvo sredo v mesecu 13.00–17.00

3 Spletna stran PEF (www.pef.uni-lj.si)

Na spletni strani lahko pod zavihkom “Študij” najdeš dostop do VIS-a, spletne učilnice, urnikov in 
študijskega koledarja. V študijskem koledarju lahko najdeš datume izpitnih obdobij (zimski, poletni, 
jesenski). 

Pod zavihkom “Zaposleni” v podzavihku “Imenik zaposlenih” najdeš vse kontakte profesorjev 
(https://www.pef.uni-lj.si/imenik-zaposlenih.html). 

Pod zavihkom “O	Fakulteti” v podzavihku “Pravni akti” pa najdeš vse pravilnike, ki so pomembni 
zate (https://www.pef.uni-lj.si/pravni-akti.html). 

Na spletni strani najdeš tudi podatke o vseh študijskih programih in še veliko drugih koristnih 
informacij.

4 Študenti s posebnim statusom
Na Univerzi v Ljubljani lahko zaprosiš za posebni status študenta. Posebni statusi so:

» status študenta športnika,
» status študenta priznanega umetnika,
» status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj,
» status študenta starša,
» status študenta s posebnimi potrebami.

To ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom in Pravilnik o študentih s posebnim statusom 
UL PEF. Vse informacije dobiš tukaj: 
https://www.pef.uni-lj.si/studenti-s-posebnim-statusom.html
https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom 

www.pef.uni-lj.si/128.html
mailto:referat@pef.uni-lj.si
www.pef.uni-lj.si
https://www.pef.uni-lj.si/imenik-zaposlenih.html
https://www.pef.uni-lj.si/pravni-akti.html
https://www.pef.uni-lj.si/studenti-s-posebnim-statusom.html
https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom
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5 Wi-Fi na PEF
Glavni Wi-Fi, ki lovi na fakulteti, je EDUROAM (glej 6. točko). Drugi Wi-Fiji imajo vsi geslo 88888888 
(osem osmic).

6 Digitalna identiteta - ID portal - Univerza v Ljubljani

Digitalno identiteto prevzameš in urejaš tukaj: https://id.uni-lj.si/index.php?action=idportal.  
Digitalno identiteto uporabljaš za vpis v VIS, v računalnike na PEF, ki se nahajajo v 1. nadstropju in v 
knjižnici, za dostop do nekaterih študijskih gradiv in za uporabo EDUROAM interneta.

7 Študentske ankete
Pred izpitnim obdobjem in po zaključenem predmetu, boste v VIS-u rešili anketo o predmetu in  
pedagoškem delu profesorja, ki vas je učil. Temu rečemo študentske ankete. Študentske ankete 
izpolnjujemo izključno študenti na VIS, in sicer PRED izpitom (ocenjujete profesorja in njegovo  
pedagoško delo ter predmet) in PO izpitu (ocenjuje se ocenjevanje).
Rešiti morate VSE ankete, da se lahko prijavite na izpit.

Študentske ankete so uradni in sistematični način podajanja povratnih informacij o predmetu  
pedagoškega dela izvajalcev. So tudi glavni vir za pisanje študentskih mnenj, kar je naloga  
Študentskega sveta. Rezultate dobi pedagoški delavec, ki ga ocenjujete, dekan in Študentski svet 
PEF.  Tvoji odgovori so popolnoma anonimni!

8 Knjižnica
Knjižnica se nahaja v 4. nadstropju. Za registracijo potrebuješ potrdilo o vpisu ter osebni dokument. 
Knjige lahko vračaš pri vhodu v trezor za knjige (da ti ni treba hoditi v 4. nadstropje ;D).

9 Študentski kotički
Najdeš jih v 1. in 4. nadstropju PEF ter na  
dnu  stopnišča ZAHOD. Namenjeni so  
samostojnemu učenju, timskemu delu,  
druženju, počivanju med prostimi urami ... 
Prosimo te, da za njih lepo skrbiš in jih  
pomagaš ohranjati za prihodnje  
generacije študentov.

10 Prehrana
Če želiš koristiti študentske bone, se ne pozabi registrirati na www.studentska-prehrana.si in se 
oglasiti v pisarni Študentske prehrane. V Ljubljani in po Sloveniji je veliko restavracij, kjer lahko ješ 
na bone, nekaj jih je tudi v neposredni bližini PEF, Oaza PEF pa se nahaja kar na fakulteti, tako da 
lahko med pavzo lakoto potešiš tudi tam.

www.studentska-prehrana.si
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11 Avtobus
Za uporabo mestnih avtobusov potrebuješ kartico URBANA ali kartico IJPP. Urbano lahko kupiš v 
Potniškem centru LPP na Slovenski cesti 56 (avtobusna postaja Bavarski dvor). 
Tam si urediš tudi mesečno vozovnico.

    Avtobusi, ki te pripeljejo do PEF:

    Dunajska cesta: avtobusi št. 6, 8 in 11 - postaji Mercator in AMZS

    Vojkova cesta: avtobusa št. 13 in 20 - postaje Puhova, Božičeva in Kardeljeva ploščad

    Baragova ulica: avtobus št. 18 - postaja Baragova

					Napoved	prihodov	avtobusov	najdeš	na	spletni	strani	TELARGO.

12 Psihosocialna svetovalnica
Psihosocialna svetovalnica deluje vsak torek in četrtek od 13.00 do 15.00 v 405. 
Namenjena je vsem, ki se soočate z različnimi situacijami, o katerih bi se radi pogovorili. 
Več informacij dobite na spletni strani fakultete (www.pef.uni-lj.si/894.html).

www.pef.uni-lj.si/894.html
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9 POGOSTA VPRAŠANJA

1. Kakšna je razlika med vajami (V) in kliničnimi vajami (KV)?

Pri vajah in kliničnih vajah obravnavamo snov, ki je bila obravnavana na predavanjih, 
ampak bolj na praktičen način. Pri vajah boste študenti v skupinah po okrog 30 štu-
dentov, pri kliničnih vajah pa v skupinah po okrog 15 študentov.

2. Kolikokrat lahko manjkam pri predavanjih/vajah/kliničnih vajah?

O tem, kolikokrat lahko manjkaš, vam bodo povedali profesorji na prvih predavanjih/
vajah/kliničnih vajah, če slučajno pozabijo, pa jih kar vprašaj. Načeloma je prisotnost 
80 %, za izostanek pa velikokrat potrebuješ tudi zdravniško opravičilo.

3. Na koga se obrnem, če želim pridobiti poseben status (študent s posebnimi
potrebami, študent starš, status športnika…)?

Vse o tem izveš na spletni strani fakultete pod zavihkom Za študente in podzavihkom  
Študenti s posebnim statusom. (https://www.pef.uni-lj.si/studenti-s-posebnim-statu-
som.html). Obrneš se lahko tudi na:

» študente tutorje za študente s posebnimi potrebami
(kontakte najdeš na seznamu vseh tutorjev),

» dr. Mileno Košak Babuder (študenti s posebnimi potrebami):
milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si,

» dr. Vesno Štemberger (ostali statusi): vesna.stemberger@pef.uni-lj.si

4. Kdaj se prijavim na izpite in do kdaj se lahko odjavim?

Prijave na izpite se odprejo en mesec pred datumom izpitnega roka in se zaprejo tri dni 
pred izpitnim rokom (Primer: Če imaš prvi izpitni rok pri predmetu Teorija vzgoje razpisan 1. 
februarja, se boš nanj lahko prijavil med 1. in 29. januarjem). Od izpita se lahko odjaviš na-
jkasneje dan pred izpitom do 12h (Glede na naš primer je to do 31. januarja do poldan). Da 
ne pride do kakšne nesreče s prijavami, priporočamo prijavo na vse izbrane izpitne roke, saj 
se je lažje odjaviti dan prej kot prijaviti, ko to ni več mogoče. 

5. Koliko izpitnih rokov je v študijskem letu oz. kolikokrat lahko opravljam
posamezen izpit?

Profesor je dolžan razpisati 3 izpitne roke v celotnem študijskem letu. Navadno to pomeni, 
da sta dva roka v izpitnem obdobju takoj po zaključku predmeta, eden pa sledi še v nasled-
njem izpitnem obdobju. Na kratko, za vsak predmet imaš tri poskuse opravljanja izpita v 
danem študijskem letu. Imej to v mislih tudi, ko se prijavljaš na izpite. 

https://www.pef.uni-lj.si/studenti-s-posebnim-statusom.html
https://www.pef.uni-lj.si/studenti-s-posebnim-statusom.html
mailto:milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si
mailto:vesna.stemberger@pef.uni-lj.si
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6. Zakaj na urniku vidim vse izbirne predmete in ne samo tistih, ki sem jih izbral?

Ker je na fakulteti veliko študentov, referat ne zmore vsakemu zapisati svojega urnika, zato 
vsem v letniku piše vse izbirne predmete. Naj te to ne zmede, ko gledaš na urnik, enostavno 
ignoriraj tiste izbirne predmete, ki jih nisi izbral. 

7. Kaj so KT in zakaj so pomembne?

KT so kreditne točke, s katerimi ovrednotimo posamezne predmete. Več kreditnih točk ima predmet, 
bolj je obširen. Šele ko opraviš vse obveznosti pri predmetu, dobiš kreditne točke (torej, če ima pred-
met 6 KT in opraviš polovico predmeta, ne moreš dobiti 3 KT). V vsakem letniku je skupno število KT 
vsaj 60, lahko tudi več. Pomembne so pri vpisu v višji letnik. Za napredovanje v višji letnik potrebuješ 
vsaj 54KT.

8. Ali lahko na fakulteti tiskam?
Printbox je podjetje, ki ponuja ugodno fotokopiranje in skeniranje. Na fakulteti imamo 4 Printboxe, 
tako da si lahko kadarkoli fotokopiraš gradivo za predavanja ali vaje. Urediš si ga preko njihove 
spletne strani: https://sl.printbox.net/

9. Ali mi kot študentu Univerze v Ljubljani pripadajo programi Microsoft Office
(Word, Powerpoint, Excel …)?

SEVEDA! Vsem študentom z digitalno identiteto UL pripada paket programov Microsoft Office 365. 
Velja ti vsa leta študija, tako da ga izkoristi! 

Urediš ga preko povezave, ki se nahaja na spletni strani fakultete, pod zavihkom Za študente in 
podzavihkom	Informacijske	storitve. https://id.uni-lj.si/index.php?action=o365&PHPSESSID=-
6f0u6pr0eo2iv7j6bb948ke226  
Tu boš na desni strani našel/našla bližnjice na zunanje povezave. Klikneš na Spletne storitve Office 
365. Ko se ti odpre povezava, klikneš na aktivacijo in slediš navodilom.

10. Kje si lahko uredim študentsko prehrano in kako bone unovčim?
Študentsko prehrano si lahko urediš na katerikoli SŠP točki, seznam vseh najdeš na spletni strani 
https://www.studentska-prehrana.si/, v Ljubljani pa lahko bone urediš na Študentskem kampusu. 
Za prvi vpis potrebuješ potrdilo o vpisu, osebni dokument s fotografijo in svoj telefon.

Ko želiš koristiti bone, si na zgornji spletni strani ogledaš imenik ponudnikov in si izbereš, kje bi rad 
jedel. Ko prideš k ponudniku, ga opozoriš, da boš koristil bone. Ponudnik ti nato (lahko pred  
naročilom jedi ali po tem, ko si že pojedel) prinese napravo. K napravi prisloniš telefon, s katerim 
pokličeš številko 1808 in počakaš, da je subvencija odobrena. Preden je unovčitev potrjena, pa je 
potrebno še pokazati osebni dokument s fotografijo.

V bližnji okolici fakultete je kar nekaj ponudnikov prehrane na bone, najbližje je pa kar na fakulteti, v 
Oazi PEF.

https://sl.printbox.net/
https://id.uni-lj.si/index.php?action=o365&PHPSESSID=6f0u6pr0eo2iv7j6bb948ke226
https://id.uni-lj.si/index.php?action=o365&PHPSESSID=6f0u6pr0eo2iv7j6bb948ke226



