
 

  

Kardeljeva ploščad 16 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon +386 (0)1 58 92 200 
faks +386 (0)1 53 47 997 
 +386 (0)1 58 92 233 

predsednica ŠS UL PEF 
Nina Fricelj 

 
Ljubljana, 21. 4. 2021 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje ŠS UL PEF, 

z dne  14. 4. 2021 

 
Prisotni: Nina Fricelj, Nika Bedek, Žan Filipovič, Lara Gašpar, Vitjan Črešnar Štaus, Tina Fabjan, Katarina Novak, 

Liza Lozar Zajec, Gaja Smodiš, Monika Gregorc, Eva Molek, Ana Medja, Klemen Šparemblek, Lara 
Zupanc, Nika Bukovšek, Živa Jakšić Ivačič, Viktor Velichkovski, Metka Knez, Jure Cankar, Miha Knific,  

 
Vabljeni: Nina Fricelj, Nika Bedek, Žan Filipovič, Lara Gašpar, Vitjan Črešnar Štaus, Tina Fabjan, Katarina Novak, 

Liza Lozar Zajec, Gaja Smodiš, Monika Gregorc, Eva Molek, Ana Medja, Klemen Šparemblek, Lara 
Zupanc, Natalija Golob, Nika Bukovšek, Živa Jakšić Ivačič, Viktor Velichkovski, Metka Knez, Jure 
Cankar, Anja Lotte Kastelic, Miha Knific,  

 
Opravičeno odsotni: Anja Lotte Kastelic, Natalija Golob  
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje 
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF 
4. Poročilo predstavnikov v komisijah 
5. Spremembe aktov ŠS UL PEF 
6. Finančne prošnje 
7. Prejete pobude 
8. Pregled projektov 
9. Študentska mnenja 
10. Pobude in vprašanja 
Seja se je pričela ob 18.00 z ugotovitvijo sklepčnosti. 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.  

Glasovanje: ZA 14 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje ŠS UL PEF  

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

Glasovanje: ZA 14 glasov. 

Sklep je sprejet. 
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Seji se pridružijo Nikolaja Bukovšek, Miha Knific, Metka Knez in Žan Filipovič. 

 

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF  

Predsednica Nina Fricelj seznani svetnike ŠS UL PEF z dogajanjem na Senatu UL PEF, na katerem je bile glavna 

tematika predvsem volitve rektorja UL. Tema je bilo tudi varovanje študentov pred spolnim nasiljem. Pogovarjali 

so se o vpisu v študijsko leto 2021/22. Prodekanja Pižorn je opozorila na izvajanje prakse na 2. stopnji, saj so med 

študenti naleteli na neodobravanje. Opozorila je, da je bilo že lani sprejeto, da se bo študentom omogočilo 

nadomeščanje prakse v živo na 2. stopnji, saj praksa na daljavo ni enaka praksi v živo, prav tako je koledar 

praktičnega usposabljanja bil objavljen na spletni strani fakultete septembra 2020. 

Predsednica Nina Fricelj seznani svetnike ŠS UL PEF z dogajanjem na konstitutivni seji ŠS UL, na kateri je bil 

izvoljen nov predsednik ŠS UL. Svetniki ŠS UL so bili opozorjeni, da se zopet pojavljajo težnje po uvedbi obvezne 

športne vzgoje na fakultetah in akademijah, zato lahko kmalu pričakujejo ponovno razpravo o tej temi. Predsednica 

Nina Fricelj seznani svetnike ŠS UL PEF tudi z dopisom vladi, ki so ga sestavili v ŠS UL, in od Vlade RS zahteva 

boljšo komunikacijo in ukrepe glede izvajanja študija v času epidemije COVID-19. 

Predsednica Nina Fricelj seznani ŠS UL PEF z odstopom članice ŠS UL PEF Staše Kukovec.  

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

Glasovanje: ZA 18 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Seji sta se pridružila Eva Molek in Viktor Velichkovski. 

 

4. Poročilo predstavnikov komisij    

Predstavniki komisij niso imeli nobenih aktualnih informacij. 

 

5. Spremembe aktov ŠS UL PEF 

Predsednica Nina Fricelj predstavi spremenjen in dopolnjen poslovnik ŠS UL PEF. 

4. SKLEP: ŠS UL PEF sprejme nov poslovnik. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

6. Finančne prošnje 

Predsednica Nina Fricelj predstavi finančno prošnjo študentk socialne pedagogike, ki ustvarjajo center ponovne 

uporabe za študente v študentskem domu C na Kardeljevi ploščadi. Ta center bi bil trenutno namenjen le 

stanovalcem študentskega dom. Projekt je del obveznega študijskega procesa, kar pomeni, da ga ŠS UL PEF ne 

more financirati. 

5. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da projekta študentov Socialne Pedagogike ne more financirati. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 
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Predsednica Nina Fricelj predstavi prošnjo predsednice Študentske sekcije Slovenskega društva za kognitivno 

znanost, ki prosi za celotno ali delno financiranje projektov in dejavnosti v višini 240 €. Namen dejavnosti, ki jih 

bodo organizirali v letošnjem letu, je povezovanje študentov Kognitivne znanosti in širjenje znanstvenih spoznanj 

med širšo publiko. ŠS UL PEF odobri financiranje tistih dejavnosti, ki jih lahko financira preko naročilnice, saj 

nakazovanje na njihov bančni račun ni možno. 

6. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s financiranjem projektov študentov kognitivne znanosti. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

7. Pobude članov in študentov 

Predsednica Nina Fricelj predstavi prošnjo Študentske organizacije Univerze na Primorskem za doniranje sredstev 

ŠO UP v namene humanitarne akcije za študente v stiski.  

7. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da humanitarne akcije Študentske organizacije Univerze na Primorskem ne bo 

financiral. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednica Nina Fricelj predstavi pobudo Jaz študent sem več kot le zaslon in v tem kontekstu ustvarjeno skupino 

na družbenem omrežju Facebook, ki je namenjena združevanju in komuniciranju študentov glede trenutnih razmer 

(epidemija COVID-19). 

8. SKLEP: Svetniki ŠS UL PEF so seznanjeni z omenjeno skupino in se ji lahko po lastni želji pridružijo.  

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednica Nina Fricelj predstavi pobudo študenta magistrskega študija na naši fakulteti, ki je opozoril na izvajanje 

podelitve magistrskih listin preko pošte in plačevanje poštnine zanje. Le-to se mu ne zdi primerno s strani vodstva 

fakultete. ŠS UL PEF se strinja, da bi bilo potrebno preveriti ozadje te informacije in vprašati vodstvo fakultete, 

kakšen je predviden protokol. Predlagamo, da bi bilo najbolje, da magistranti pridejo iskat magistrske listine osebno 

na fakulteto in jih po pošti prejemajo le v skrajni sili.   

9. SKLEP: ŠS UL PEF preveri z vodstvom fakultete protokol podeljevanja zaključnih listin v času epidemije 

COVID-19. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

 

 

 

 

8. Pregled projektov 

Predsednica Nina Fricelj poroča o projektu Obrazi PEF, ki je v zaključni fazi nastajanja. 
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10. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

 

Predsednica Nina Fricelj poroča o projektu urejanja in spreminjanja Poslovnika ŠS UL PEF, ki je končan.  

11. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednica Nina Fricelj poroča o projektu izdaje novičnika z naslovom Študent_ka ne spreglej!, ki ga bodo 

predstavniki letnikov dobivali na študijske e-mail naslove in bo vseboval aktualne novice, razpise, dogodke, 

priložnosti za prostovoljno delo, delo, štipendije … Predsednica Nina Fricelj pove, da je velika težava, da 

predstavniki letnikov ne poznajo svojih dolžnosti in ne posredujejo mailov Študentskega sveta sošolcem, zato bi 

bilo potrebno pripraviti dopis predstavnikom letnikov o njihovih nalogah. Nini Fricelj bo pri tem pomagala članica 

Liza Lozar Zajec.  

12. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta, Nina Fricelj in Liza Lozar Zajec pa oblikujeta dopis 

za predstavnike letnikov. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Član Žan Filipovič poroča o projektu pisanja literarno-likovne revije.  

13. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Članica Eva Molek poroča o projektu podcast o Študentski politiki, kjer so spisani že trije scenariji od štirih.  

14. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Član Jure Cankar poroča o projektu okrogla miza, ki se redno izvaja ob četrtkih. 

15. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Članica Nikolaja Bukovšek poroča o projektu izvedbe kongresa, ki je v začetni fazi.  

16. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 
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Članica Ana Medja poroča o izvedbi ankete o mnenju študentov glede preteklega izpitnega obdobja, ki je potekalo 

na daljavo. 

17. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s poročilom projekta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Članica Eva Molek poroča o svoji prisotnosti na seji Najboljših pedagogov.  

18. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s poročilom dogajanja na seji Najboljših pedagogov.  

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

9. Študentska mnenja 

Točka je zaprta za javnost. 

 

10. Pobude in vprašanja 

Potekla je diskusija o vlogi predstavnikov letnikov, predstavitve njihovih nalog in uporabe skupnih mailov.  ŠS UL 

PEF se strinja, da je potrebno predstavnike letnikov na začetku študijskega leta opomniti oziroma jim predstaviti 

njihove naloge. Člani so predstavili različne načine komuniciranja med študenti v letniku, ki se jih lahko uporabi, 

za komunikacijo profesorjev s študenti pa se predlaga uporaba sistema VIS. Članica Metka Knez je podelila mnenje 

o obveščanju doktorskih študentov in hkrati prosila za mnenje ostalih članov.  

21. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s pobudo ozaveščanja predstavnikov letnikov o njihovi vlogi in nalogah.  

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Član Vitjan Češnar Štaus je podal vprašanje glede seznamov študentov, ki jih dobijo profesorji, saj le-ti niso vedno 

pravilni in so na seznamu tudi študenti, ki ne obiskujejo več fakultete ali so na primer spremenili ime in priimek 

(ob poroki). ŠS UL PEF se strinja, da se morajo profesorji bolj pozanimati o teh informacijah.  

 

Seja se je končala dne 14. 4. 2021 ob 19.15. 

 

Zapisala:  
Tina Fabjan 
tajnica ŠS UL PEF 

       

              
 
 

Predsednica ŠS UL PEF 
Nina Fricelj 
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