
Ljubljana, 17. 9. 2021

Z A P I S N I K

5. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 16. 9. 2021

Prisotni: Lara Gašpar, Nika Bedek, Žan Filipovič, Tina Fabjan, Katarina Novak, Liza Lozar Zajec, Monika
Gregorc, Eva Molek, Ana Čop, Klemen Šparemblek, Lara Zupanc, Metka Knez, Jure Cankar, Anja Lotte
Kastelic, Alja Dobnik, Patricija Primožič, Špela Naglič

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 Čop, Klemen Šparemblek,
Lara Zupanc, Natalija Golob, Nika Bukovšek, Živa Jakšić Ivačič, Viktor Velichkovski, Metka Knez, Jure
Cankar, Anja Lotte Kastelic, Miha Knific, Alja Dobnik, Patricija Primožič, Špela Naglič, Urška Grubelnik,
Klara Krivec, Staša Kukovec

Opravičeno odsotni: Nina Fricelj, Nika Bukovšek, Živa Jakšić Ivačič
Neopravičeno odsotni: Vitjan Črešnar Štaus, Gaja Smodiš, Natalija Golob, Viktor Velichkovski,  Miha Knific,

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje in 2. dopisne seje
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
5. Volitve predstavnikov študentov v Senat in komisije Senata UL PEF
6. Pobuda o prevzemu Instagrama ŠS UL PEF Erasmus študentov
7. Pregled projektov
8. Pobude in vprašanja
9. Študentska mnenja
Seja se je pričela ob 17.05 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 4. redne seje ŠS UL PEF in 2. dopisne seje ŠS UL PEF

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 4. redne seje ŠS UL PEF in 2. dopisne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Podpredsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF o dogajanju na seji Senata UL PEF, kjer je tekla beseda o

poteku študijskega leta 2021/22 in sicer, da bo študijski proces v večini potekal na fakulteti s pogojem PCT razen

D izbirnih predmetov, ki naj bi potekali na daljavo. Uradne informacije glede poteka novega študijskega leta pa

bodo študentom znane do konca septembra. Pogovarjali so se tudi o izvedbi študijskega procesa za študente, ki

spadajo v rizične skupine, vendar tudi o tem še niso podali uradnih informacij.

Po pogovoru z dr. Vesno Štemberger bo Bruc dan tako kot lansko leto potekal v ločenih skupinah, torej ob

različnih urah za posamezne študijske smeri.

Katarina Novak poroča o dogajanju na seji ŠS UL, kjer je bila glavna tema pogovora preverjanje PCT pogojev

študentov ob vstopu na fakultete, kjer so ugotovili, da preverjanje verjetno ne bo izvedljivo. O poteku študijskega

procesa za študente, ki spadajo v rizične skupine, nima smernic še nobena fakulteta.

V Statut bodo dodali nov člen, ki se bo navezoval na omogočanje varnega študijskega okolja za študente.

Spremenil se bo tudi pravilnik o volitvah v ŠS, kjer bodo dodali člen o pritožbah glede volilnega procesa. Ob

kandidaturi pa bo verjetno potrebno izpolniti še univerzalni obrazec (obrazec za oddajo kandidature).

Sporočili pa so tudi to, da uradno dodatnega leta zaradi epidemije COVID-19 ali t.i. corona leta ne bo.

Lara Gašpar poroča tudi o naročilu vrečk za bruce, ki jih bomo tako kot lani razdelili brucem. Poroča tudi o

prijavi na razpis za financiranje projektov študentskih svetov, kamor smo prijavili projekt Obrazi PEF, sedaj pa

čakamo na odobritev financiranja.

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

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Metka Knez poroča o seji Komisije za podiplomski študij 3. stopnje, kjer je tekel pogovor o pravilnikih objave

člankov v znanstvenih revijah.

Ostali predstavniki komisij niso imeli aktualnih informacij.
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4. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s poročilom predstavnikov komisij Senata UL PEF.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

5. Volitve predstavnikov študentov v Senat in komisije Senata UL PEF

Za mesto predstavnice v Senatu UL PEF kandidirajo Metka Knez, Špela Naglič, Alja Dobnik in Patricija

Primožič. Za predstavnico študentov v Komisiji za dodiplomski študij kandidira Katarina Novak. Za mesto

predstavnice v Disciplinski komisiji 1. stopnje pa kandidira Patricija Primožič.

Pri glasovanju za predstavnico v Senat UL PEF je Metka Knez pridobila 3 glasove, Špela Naglič 1 glas, Alja

Dobnik 4 glasove in Patricija Primožič 6 glasov. Pri glasovanju za predstavnico študentov v Komisiji za

dodiplomski študij je Katarina Novak prejela 14 glasov. Pri glasovanju za mesto predstavnice v Disciplinski

komisiji 1. stopnje je Patricija Primožič prejela 13 glasov.

5. SKLEP: ŠS UL PEF za predstavnico v Senatu UL PEF in za predstavnico v Disciplinski komisiji 1. stopnje

izvoli Patricijo Primožič, za predstavnico študentov v Komisiji za dodiplomski študij pa izvoli Katarino Novak .

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Pobuda o prevzemu Instagrama ŠS UL PEF Erazmus študentov

Podpredsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF s prošnjo o prevzemu Instagram profila ŠS UL PEF s strani

Erazmus študentov. Pojavilo se je kar nekaj pomislekov, ki so se navezovali predvsem na deljenje gesla za vstop v

Instagram račun in varovanja osebnih podatkov študentov, ki se preko zasebnega sporočila obrnejo na ŠS z

namenom reševanja osebnih težav (ponavljanje letnika, pogojni vpisi ipd.). Člani ŠS UL PEF se strinjajo, da

Instagrama v celoti ne moremo predati Erazmus študentom, zato jim predlagamo dve možni rešitvi. Lahko si

naredijo svoj Instagram profil, na katerem bodo delili za študente relevantne informacije, ŠS UL PEF pa bo

njihove objave delil tudi na svojem profilu. Druga možnost pa je, da skupaj določimo en dan v tednu, ki bo

namenjen njihovim objavam (t. i. Erazmus dan), ki nam jih bodo Erazmus študenti vnaprej posredovali in bodo

objavljene z naše strani.

6. SKLEP: ŠS UL PEF izpostavi pomisleke glede deljenja Instagram profila Erazmus študentom in jim ponudi

sodelovanje v obliki dveh sprejemljivih rešitev. ŠS UL PEF seznani Erazmus študente o tej odločitvi in spodbudi

nadaljnje sodelovanje.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.
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7. Pregled projektov

Podpredsednica Lara Gašpar v imenu Nine Fricelj poroča o projektu Obrazi PEF, kjer so zbrani skoraj vsi

prispevki, projekt pa je trenutno v fazi oblikovanja. Kmalu se pričakuje tudi tisk.

Članica Eva Molek poroča o projektu Študentska politika (podcast), kjer so posneli vse posnetke, sledi pa še

montiranje posnetkov. Glede montiranja posnetkov se člani strinjajo, da se najprej kontaktira študente smeri

računalništvo na naši fakulteti, ob pomanjkanju zanimanja pa tudi zunanje izvajalce.

Član Jure Cankar poroča o projektu Okrogla miza, ki se to leto zaradi pomanjkanja časa končuje.

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

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

8. Pobude in vprašanja

Lara Gašpar poroča o nabavi promocijskega materiala, in sicer jopic, kot je bilo že dogovorjeno.

8. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja z nakupom promocijskega materiala.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Eva Molek je kot tutorka izpostavila slabo informiranost prvih letnikov o pogojnih vpisih in točkah, ki jih

potrebujejo za vpis. Člani predlagajo, da se na referat pošlje mail z nasvetom, da bi naslednje leto poslali te

informacije tudi preko študentskih mailov. S strani ŠS pa se bo še isti dan naredila objava o pogojnem vpisu, ki jo

lahko predstavniki letnikov delijo, saj je rok za vpis z manjkajočimi točkami jutri, 17. 9. 2021.

9. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da je potrebna boljša informiranost študentov glede vpisov v višji letnik.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Anja Lotte Kastelic predlaga izvedbo delavnice na temo uporabe metode igre vlog (Role playinga) v pedagoške

namene, kjer se povabi člane k sodelovanju.

10. SKLEP: ŠS UL PEF podpre pobudo o izvedbi delavnice.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.
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Katarina Novak predlaga sestanek s predstavniki letnikov in dekanom, katerega tema bodo naloge in obveznosti

predstavnikov letnikov. Za pomoč pri izvedbi se javijo članice Liza Lozar Zajec, Anja Lotte Kastelic in Lara

Gašpar.

11. SKLEP: ŠS UL PEF podpre pobudo o izvedbi sestanka s predstavniki letnikov.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Eva Molek predstavi težavo, na katero je naletela na praksi, kjer je imela razredno uro na temo socialnih omrežij,

ki ni bila izvedena najbolje s strani ene od starejših učiteljic, ki ne pozna dobro družabnih omrežij. Eva predlaga

delovno skupino študentov naše fakultete, ki bi učiteljem z manj izkušnjami na tem področju pomagali k

razumevanju in delovanju družbenih omrežij. Člani predlagajo, da se temo razširi na digitalno pismenost v

splošnem, ter da se lahko primarno vključi Alumne UL PEF. Predlaga se podrobnejša analiza situacije in

informacij glede te tematike, ki se predstavi na naslednji seji. Za pomoč se javi Anja Lotte Kastelic.

12. SKLEP: ŠS UL PEF podpre pomoč učiteljem na področju digitalne pismenosti in predvsem družabnih

omrežij.

Glasovanje: ZA 14 glasov.

Sklep je sprejet.

Lara Zupanc zapusti sejo.

9. Študentska mnenja

Točka je zaprta za javnost.

Seja se je končala dne 16. 9. 2021 ob 18.05.

Zapisala:
Tina Fabjan
tajnica ŠS UL PEF

Podpredsednica ŠS UL PEF
Lara Gašpar

5


		2021-09-25T19:52:29+0200
	Lara Gašpar




