
 

  

Kardeljeva ploščad 16 
1000 Ljubljana, Slovenija 
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 +386 (0)1 58 92 233 

predsednica ŠS UL PEF 
Nina Fricelj 

 
Ljubljana, 11. 3. 2021 

 

Z A P I S N I K 

 
1. redne seje ŠS UL PEF, 

z dne  10. 3. 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, Lara Zupanc, Natalija Golob, 
Nika Bukovšek, Živa Jakšić Ivačič, Viktor Velichkovski, Metka Knez, Jure Cankar, Anja Lotte Kastelic, 
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, Staša Kukovec, 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: Staša Kukovec 
Neopravičeno odsotni: Klemen Šparemblek 
 
 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠS PEF in 1. dopisne seje 

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF 

4. Volitve v Senat UL PEF 

5. Finančni načrt za mandatno obdobje 2020/21 

6. Promocijski material 

7. Pregled projektov 

8. Pobude članov in študentov 

9. Študentska mnenja 

10. Pobude in vprašanja 

Seja se je pričela ob 18.05 z ugotovitvijo sklepčnosti. 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

1. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi dnevni red.  

Glasovanje: ZA 18 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje in 1. dopisne seje ŠS UL PEF 

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik konstitutivne seje in 1. dopisne seje ŠS UL PEF.  

Glasovanje: ZA 18 glasov. 
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Sklep je sprejet. 

 

Seji se pridruži Eva Molek. 

 

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF  

Predsednica Nina Fricelj seznani ŠS UL PEF z odstopom Snežane Lazić ter predstavi povzetek dogajanja na Senatu 

UL PEF. Senat je obravnaval tematiko izvedbe predmetov oziroma delov predmetov, ki jih je potrebno 

nadoknaditi zaradi dela od doma v zimskem semestru. Dogovarjali so se o izvedbi vaj v laboratoriju in odprtju 

ateljeja za študente likovne pedagogike. Knjižnica UL PEF je odprta za prevzem knjig, a je dostop do knjižnih 

polic še vedno onemogočen. Na fakulteti se je odprla nova restavracija, ki se imenuje Oaza PEF. Dekan je tudi 

pohvalil delovanje ŠS UL PEF v preteklem letu. 

 

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

Glasovanje: ZA 19 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Seji se pridruži Viktor Velichkovski. 

 

4. Volitve v Senat UL PEF 

Volilno komisijo sestavljajo predsednica volilne komisije Nika Bedek ter člana Žan Filipovič in Anja Lotte Kastelic. 

Predsednica volilne komisije Nika Bedek poroča, da je prispelo 7 kandidatur, od tega 6 popolnih. Predstavi 

kandidatno listo študentov, ki kandidirajo za predstavnike študentov v Senatu UL PEF, to so Ines Fridrih, Lara 

Gašpar, Liza Lozar Zajec, Katarina Novak, Nina Fricelj in Lara Zupanc. Kandidatke predstavijo svoje kandidature. 

Kandidatke so prejele sledeče število glasov: Lara Gašpar 16 glasov, Nina Fricelj 15 glasov, Katarina Novak 14 

glasov, Liza Lozar Zajec 11 glasov, Lara Zupanc 9 glasov in Ines Fridrih 4 glasove. 

 

4. SKLEP: ŠS UL PEF za predstavnike študentov v Senat UL PEF izvoli Nino Fricelj, Laro Gašpar, Lizo Lozar Zajec 

in Katarino Novak. 

Glasovanje: ZA 20 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Seji se pridruži Nikolaja Bukovšek. 

 

5. Finančni načrt za mandatno obdobje 2020/21 

Predsednica Nina Fricelj predstavi finančni načrt za mandatno obdobje 2020/21. ŠS UL PEF trenutno razpolaga 

s 7109,23 € na računu iz vpisnin, na katerem še ni poračunana izdaja Glasilke, po čemer bo na računu ostalo 

6909,23 €. Stanje na računu MIZŠ pa je trenutno -84,52 €.  

 



3 
 

5. SKLEP: ŠS UL PEF sprejme finančni načrt za mandatno obdobje 2020/21. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

6. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi razpis za financiranje kotizacije študentom na konferenci Učitelj učitelju učitelj. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

6. Promocijski material 

Predsednica Nina Fricelj kot promocijski material za svetnike ŠS UL PEF predlaga, da se ponovno naroči puloverje 

oziroma jopice, ki bodo podobn, kot prejšnja leta. Iskanje najboljših ponudnikov in naročila bo organizirala Lara 

Gašpar.  

 

7. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen z nakupom promocijskega materiala. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

  

7. Pregled projektov 

Predsednica Nina Fricelj predstavi projekt Poslovnik ŠS UL PEF, ki je v zadnji fazi dokončanja, in projekt Obrazi 

PEF, kjer tudi dobro napredujejo in imajo zbranih že nekaj intervjujev ter pričakujejo izdajo knjige oktobra. 

Predstavi tudi delavnico formativnega spremljanja izvajalke Mateje Peršolja, ki bo na voljo za 40 študentov. Ker 

izvajateljica želi izvedbo v živo, kar trenutno zaradi epidemiološke situacije ni mogoče, se izvajalki predlaga, da se  

delavnica prestavi na drug termin, ko bo izvedba v živo mogoča, ali pa se izvede na daljavo. 

Članica Eva Molek predstavi projekt Študentsko organiziranje, kjer bodo študentom predstavili študentsko 

organiziranje Slovenije v obliki podcasta (pogovorna oddaja preko interneta). Potekalo bo v štirih delih (epizodah), 

za katere že imajo potrjene tri govorce. Sledi pisanje scenarija in snemanje. 

Jure Cankar predstavi projekt Okrogla miza, katere termin se je zaradi urnikov udeležencev v novem semestru 

prestavil iz ponedeljka na četrtek in uspešno deluje vsak teden. 

Žan Filipovič predstavi izdajo literarne revije, ki trenutno ni napredovala, saj se še zbirajo ideje za uresničitev. 

Zaradi zaposlenosti vodje projekta se za položaj predlaga Natalijo Golob, ki prevzame obveznosti. 

Nika Bukovšek predstavi izvedbo kongresa, kjer članice poizvedujejo, kako se je le-ta odvijal prejšnja leta in zbirajo 

ideje za organizacijo. 

Anja Lotte Kastelic predstavi izvedbo delavnice o igri vlog (role playing) v edukacijske namene, ki bo zaradi 

epidemiološke situacije najverjetneje potekala preko platforme Zoom. 

Liza Lozar Zajec predstavi skupno Facebook skupino za boljše povezovanje vseh študentov Pedagoške fakultete 

ter predlaga otroška letovanja kot možnost pridobitve praktičnega usposabljanja/kompetenc in predlaga da sama, 

kot animatorka na teh letovanjih, predstavi svoje izkušnje.  
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8. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s potekom projektov.  

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

8. Izvedba evalvacije izpitnega obdobja na daljavo 

Na predlog vodstva fakultete predsednica Nina Fricelj predlaga izvedbo ankete o evalvaciji zimskega izpitnega 

obdobja med študenti preko portala 1ka. Za izvedbo ankete se javita Anja Lotte Kastelic in Ana Medja. Izpostavi 

se tudi problem anonimnosti pri anketi, ki so jo študenti dobili s strani referata. Članom ŠS UL PEF se zdi, da 

tovrstne ankete s spraševanjem po letniku, smeri, spolu in starosti ne zagotavljajo anonimnosti, sploh v letnikih, 

kjer je manjše število študentov in je med študenti le en fant. Glede na starost se lahko zelo hitro prepozna tudi 

izredne študente. Predlagajo, da se tovrstni podatki v anketah ne bi zbirali, saj občutek neanonimnosti vpliva na 

to, da študenti ankete ne izpolnjujejo iskreno. Pobudo za večjo anonimnost kolegiju dekana pripravi članica Liza 

Lozar Zajec. 

 

9. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen z izvedbo evalvacije izpitnega obdobja na daljavo. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

9. Pobude članov in študentov 

Predsednica Nina Fricelj predstavi prošnjo za promocijo podjetja za pomoč študentom pri statistiki Statistika 

M&Z, ki študentom nudi pomoč pri statističnih analizah ob pisanju diplomskih, magistrskih in doktorskih del, ter 

svetovanje pri njihovih raziskavah/vprašalnikih/hipotezah. Študentski svet je že promoviral to podjetje, katerega 

usluge so plačljive, zato se nam ponovna promocija le-tega zdi vprašljiva. Poleg tega smo pridobili informacije, da 

njihovo delo ni povsem korektno in vsebuje veliko napak. ŠS UL PEF se odloči, da v prihodnje ne bo promoviral 

takšnih podjetij ali plačljivih storitev za študente.  

10. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja, da se v prihodnje ne izvaja promocij podjetij ali plačljivih storitev za študente. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Živa Jakšić Ivačič in Žan Filipovič zapustita sejo. 

 

Predsednica Nina Fricelj predstavi pobudo Metke Knez o dostopnosti gradiva za študente ŠPP z motnjami vida. 

Študenti z motnjami vida imajo ob uporabi spletnih portalov za dostopanje do digitalnih datotek, kot sta na primer 

DiKUL, NUK in predvsem PEFPrints težave z branjem teh datotek. Ker so datoteke avtorsko zaščitene 

(zaklenjene), s svojimi programi, ki slepim in slabovidnim omogočajo branje digitalnih datotek, le-teh ne morejo 

odpirati. Metka Knez predlaga, da bi se to na nivoju fakultete uredilo tako, da bi poleg člankov pisal tudi kontakt 

avtorja, preko katerega bi ga lahko študenti ŠPP kontaktirali in tako pridobili odklenjeno verzijo dokumenta. Za 

zavarovanje pred zlorabami je predlagan zapis vpisnih številk študentov z dostopom do teh datotek. Prav tako bi 
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lahko knjižnica imela dostop do teh informacij in odklenjenih datotek. Predlagana je obrazložitev tega problema 

profesorjem oziroma vodstvu fakultete s strani Metke Knez. 

Predlagana je bila tudi razširitev te prošnje na celotno univerzo na Komisiji za študente s posebnim statusom ali 

ŠS UL.  

 

11. SKLEP: ŠS UL PEF podpre pobudo Metke Knez o ureditvi dostopnosti gradiv za študente s posebnimi 

potrebami. 

Glasovanje: ZA 19 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Predsednica Nina Fricelj predlaga, da se v ŠS UL PEF podpišejo izjave za varovanje osebnih podatkov, ki jih bo 

pripravil tajnik fakultete.  

 

12. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s podpisom izjav o varovanju osebnih podatkov. 

Glasovanje: ZA 19 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Monika Gregorc predlaga izdajo letakov za študente z informacijami o krvodajalskih akcijah in promoviranje 

krvodajalskih akcij, ki bodo organizirane s strani Rdečega križa Slovenije.  

 

13. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s promoviranjem krvodajalskih akcij. 

Glasovanje: ZA 19 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

Eva Molek predstavi pobudo za ureditev primera dokumenta z logotipom, ki bo služil za pisanje vseh uradnih 

zapisov ŠS UL PEF.  

 

14. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja z ureditvijo tega dokumenta. 

Glasovanje: ZA 19 glasov. 

Sklep je sprejet. 

 

10. Študentska mnenja  

Točka je zaprta za javnost. 

 

11. Pobude in vprašanja 

Eva Molek, predstavnica ŠS UL PEF v UO ŠO, predstavi dogajanje na seji študentske organizacije, kjer je bil 

poudarek na izvedbi projektov. 

23. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen z delom študentske organizacije PEF. 

Glasovanje: ZA 19 glasov. 
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Sklep je sprejet. 

 

Seja se je končala dne 10. 3. 2021 ob 20.50. 

 

Zapisala:  
Tina Fabjan 
tajnica ŠS UL PEF 

       

              
 
 

Predsednica ŠS UL PEF 
Nina Fricelj 


