
Ljubljana, 26. 10. 2021

Z A P I S N I K

6. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 19. 10. 2021

Prisotni: Nina Fricelj, Lara Gašpar, Vitjan Črešnar Štaus, Tina Fabjan, Katarina Novak, Liza Lozar Zajec, Gaja
Smodiš, Lara Zupanc, Natalija Golob, Živa Jakšić Ivačič, Metka Knez, Ana Čop, Klara Krivec

Vabljeni: Nina Fricelj, Lara Gašpar, Vitjan Črešnar Štaus, Tina Fabjan, Katarina Novak, Liza Lozar Zajec, Gaja
Smodiš, Eva Molek, Ana Čop, Klemen Šparemblek, Lara Zupanc, Natalija Golob, Nika Bukovšek, Živa
Jakšić Ivačič, Viktor Velichkovski, Metka Knez, Anja Lotte Kastelic, Miha Knific, Klara Krivec, Urška
Grubelnik, Patricija Primožič, Staša Kukovec

Opravičeno odsotni: Klemen Šparemblek
Neopravičeno odsotni: Eva Molek, Nika Bukovšek, Viktor Velichkovski, Anja Lotte Kastelic, Miha Knific

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
5. Potrditev Razpisa kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v komisije Senata
UL PEF
6. Finančne prošnje
7. Načrt porabe sredstev MIZŠ
8. Pregled projektov
9. Študentska mnenja
10. Pobude in vprašanja

Seja se je pričela ob 20.10 z ugotovitvijo sklepčnosti.

1. Potrditev dnevnega reda

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.

Glasovanje: ZA 11 glasov.

Sklep je sprejet.



2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ŠS UL PEF

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik 5. redne seje ŠS UL PEF.

Glasovanje: ZA 11 glasov.

Sklep je sprejet.

Seji se pridruži Živa Jakšić Ivačič.

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Podpredsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF z obravnavano tematiko na seji ŠS UL, na kateri so sprejeli

sklep o razdelitvi sredstev za projekte članic ŠS UL, preko katerega je ŠS UL PEF dobil 800 € za projekt Obrazi

UL PEF. Volili so tudi študentske predstavnike v komisije Senata UL.

Katarina Novak poroča o dogajanju na Senatu in Akademskem zboru, kjer je beseda tekla predvsem o izvedbi

študijskega procesa v novem študijskem letu, s čimer pa je člane ŠS UL PEF seznanila že v sporočilu, ko je bila

tematika še aktualna.

Podpredsednica Lara Gašpar poroča o poteku pakiranja promocijskih vrečk za bruce v sklopu Bruc dneva, kjer je

predvsem primanjkovalo materiala, predstavitve na prvi študijski dan pa so potekale po planu. ŠS UL PEF

seznani tudi z naročilom promocijskih jopic in člane opomni na iztek roka za oddajo kandidatur za članstvo v ŠS

UL PEF v naslednjem mandatu.

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

Glasovanje: ZA 12 glasov.

Sklep je sprejet.

4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Klara Krivec poroča o dogajanju v Komisiji za podiplomski študij 2. stopnje, kjer so pred kratkim imeli dopisno

sejo, na kateri so potrjevali oziroma zavračali razne prošnje študentov ter vpise v drugostopenjske magistrske

študijske programe, med katerimi so bile tudi prošnje za vpis študentov, ki zaradi nepopolne prijave ali

prevelikega števila vpisa niso bili sprejeti na želeni program. Potrdili so tudi eno temo oz. dispozicijo

magistrskega dela.

Metka Knez poroča o dogajanju v Komisiji za podiplomski študij 3. stopnje, na kateri so na dveh dopisnih sejah

govorili predvsem o dokončanju študija (potrjevali zaključne naloge študentov).

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

Glasovanje: ZA 12 glasov.

Sklep je sprejet.
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Seji se pridruži Liza Lozar Zajec.

5. Potrditev Razpisa kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v komisije Senata

UL PEF

Podpredsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF z Razpisom kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov

študentov v komisije Senata UL PEF, kjer se s 1. 12. 2021 odpirajo mesta za predstavnika študentov v:

Disciplinski komisiji I. stopnje (2 člana in 2 namestnika), Komisiji za mednarodno sodelovanje (1 član),

Komisiji za tutorstvo (1 član), Komisiji za študijske zadeve (1 član), Komisiji za doktorski študij (1 član)

in Komisiji za kakovost (2 člana).

5. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi Razpis kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v komisije
Senata UL PEF.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Finančne prošnje

Nina Fricelj predstavi svojo prošnjo za sofinanciranje izobraževanja Kaj delati z otroki s specifičnimi učnimi težavami

med urami dodatne strokovne pomoči v vrednosti 50€. Člani ŠS UL PEF predlagajo, da se Nini Fricelj financira celotna

cena izobraževanja, to je 100 €.

6. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s kritjem celotnih stroškov izobraževanja Nini Fricelj.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

7. Načrt porabe sredstev MIZŠ

Podpredsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF s tabelo financiranja Študentskih svetov članic UL, kjer je ŠS

UL PEF od MIZŠ pridobil 1.058, 31€. V finančnem načrtu za porabo teh sredstev so: financiranje konference

EDUvision, finančne prošnje študentov za celotno ali delno kritje stroškov izobraževanj in kritje končanja

projekta Obrazi UL PEF. V sklopu tega financiranja se zbira tudi dodatne ideje ter kontaktira primerne izvajalce,

ki bi lahko izvedli kakšno izobraževanje za študente UL PEF.
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7. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen z načrtom porabe sredstev MIZŠ.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

8. Pregled projektov

Članica Nina Fricelj poroča o projektu Obrazi UL PEF, ki je v končni fazi oblikovanja. V naslednjih dneh naj bi

bila knjiga končno grafično oblikovana. Sledita tisk in promocija projekta na socialnih omrežjih ŠS UL PEF ob

izidu ter izvedba kakšne nagradne igre. Dobili smo tudi 800€ denarnih sredstev preko Razpisa za financiranje

projektov članic ŠS UL.

8. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen z zadnjo stopnjo projekta Obrazi UL  PEF.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Članica Natalija Golob poroča o projektu pesniške zbirke, kjer ni napredka. ŠS UL PEF se odloči, da se pesniška

zbirka zaradi premalo zanimanja ne bo izdala.

9. SKLEP: ŠS UL PEF  se strinja, da se izvajanje projekta zaključi.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Članica Liza Lozar Zajec poroča o projektu seznanjanja predstavnikov letnikov o njihovih nalogah, v sklopu

katerega so članice delovne skupine sestavile PDF dokument z naslovom “Kaj so moje naloge?” in iskale termin

za sestanek predstavnikov letnikov z vodstvom fakultete.

10. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s potekom projekta.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

9. Študentska mnenja

Točka je zaprta za javnost.

10. Pobude in vprašanja

Članica Katarina Novak obvesti ŠS UL PEF o slabih izkušnjah z referatom UL PEF, ki ne odgovarja na telefon

ali e-mail sporočila. Navede konkretne primere študentk, ki so imele probleme z odzivnostjo. Tudi drugi člani

izrazijo enako mnenje in povedo svoje izkušnje. Nekateri člani pa imajo z referatom dobre izkušnje, pri čemer
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predvidevamo, da je odziv odvisen predvsem od osebe iz referata, ki odgovarja na vprašanje študenta. Predlaga

se, da referat ustvari avtomatski e-mail ali odzivnik, ki sporoči študentom, da so njihovo sporočilo/klic prejeli in

bodo nanj odgovorili v najkrajšem možnem času. Izpostavi se tudi količina in narava dela referata in njihove

zasedenosti ter odgovornosti, ki jo imajo, zaradi česar verjetno včasih prihaja do neodzivnosti. Poleg tega se

izpostavi tudi neprimerna komunikacija študentov do referata (predvsem pisanje nekorektnih e-mail sporočil).

Zaradi tega se predlaga objava na socialnih omrežjih ŠS UL PEF glede komunikacije s strokovnimi delavci na

fakulteti.

17. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da se referatu predlaga uvedba avtomatskega e-mail sporočila oziroma

odzivnega sporočila na telefonu, študente pa se preko socialnih omrežij ŠS UL PEF opomni glede pisanja

uradnih sporočil zaposlenim na UL PEF.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Članica Gaja Smodiš opozori na težavnost iskanja informacij na spletni strani UL PEF, čemur sledi pogovor o

prenovi spletne strani, ki naj bi bila planirana s strani fakultete, ko dobi za to namenjena denarna sredstva. Metka

Knez poroča tudi o prenovi spletne strani na tak način, da bo bolj dostopna slepim in slabovidnim.

18. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da se glede dostopnosti informacij na spletni strani UL PEF počaka na

obnovo le-te s strani fakultete.

Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Član Vitjan Črešnar Štaus izpostavi neinformiranost glede zaključevanja študija (pisanja diplome oz. magistrskega

dela) in predlaga, da bi imeli na začetku 4. letnika predavanje oz. sestanek, na katerem bi študenti zaključnih

letnikov dobili primerne informacije od odgovornih profesorjev. Ostali člani dodajo tudi predlog, da se na spletni

strani uredi navodila o pisanju zaključnih nalog. Članica Ana Čop predlaga ureditev informacij na podoben način,

kot je osnovan Infobruc, le da bi se imenoval “Info diploma/magisterij”. Tu bi bile zbrane informacije o poteku

zaključka študija z aktualnimi datumi in navodili za pisanje diplome oz. magistrske naloge. Članica Katarina

Novak poroča, da je v sklopu tutorstva plan izvesti predavanje na temo pisanja magistrskih nalog.

19. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da je smiselno zbrati informacije o zaključku študija na enem mestu,

konkretneje pa se bodo o tem dogovarjali na sejah novega mandata ŠS UL PEF.
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Glasovanje: ZA 13 glasov.

Sklep je sprejet.

Seja se je končala dne 19. 10. 2021 ob 20.56.

Zapisala:
Tina Fabjan
tajnica ŠS UL PEF

Podpredsednica ŠS UL PEF
Lara Gašpar
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