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Z A P I S N I K 

 
Konstitutivne seje ŠS UL PEF, 

z dne 15. 2. 2021 

 
Prisotni: Nina Fricelj, Nika Bedek, 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 

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, Snežana Lazić 

Opravičeno odsotni: Žan Filipovič, Staša Kukovec 
Neopravičeno odsotni: Snežana Lazić 
  
 
DNEVNI RED:  

1. Uradni rezultati volitev 

2. Informacije o ŠS UL PEF 

3. Poročilo predsednice ŠS UL PEF v prejšnji sestavi 

4. Volitve vodstva ŠS UL PEF 

5. Volitve predstavnikov v Akademski zbor UL PEF 

6. Načrtovanje dela ŠS UL PEF v novem mandatu 

7. Seznanitev z letnim poročilom in samoevalvacijami študijskih programov 

8. Volitve za mesto v upravnem odboru študentske organizacije UL PEF 

9. Prejete pobude 

10. Pobude in vprašanja 

 

Seja se je pričela ob 19.05 z ugotovitvijo sklepčnosti. 

 

1. Uradni rezultati volitev  

Predsednica Nina Fricelj seznani svetnike z rezultati volitev v Študentski svet UL PEF. Svetnike seznani, da je na 

volitvah na daljavo volilo 124 volilnih upravičencev, vsi so glasovali za (100 %). Proti ni glasoval nihče, prav tako 

ni bilo neveljavnih glasovnic. Volilna udeležba je bila veliko manjša kot v preteklih letih. Glede na to, da so na 

ostalih članicah UL opažali veliko višjo volilno udeležbo, so ostali študentski sveti članic UL naklonjeni temu, da 

bi se obdržalo volitve na daljavo tudi v prihodnje. V tem primeru bo na UL PEF potrebno poskrbeti za še večjo 
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obveščenost študentov o volitvah. 

1. SKLEP: Svetniki so seznanjeni z uradnimi rezultati volitev v Študentski svet UL PEF.  

Glasovanje: ZA 19 glasov 
Sklep je sprejet 
 

Seji se pridruži Metka Knez. 

 

2. Informacije o ŠS UL PEF  

Novi člani so bili s poslanstvom, nalogami in projekti ŠS UL PEF seznanjeni v novembru s strani članice Nike 

Bedek, gradivo je tudi dostopno v shrambi na oblaku. Novi člani so povabljeni, da postavijo svoja vprašanja glede 

delovanja ŠS UL PEF. 

2. SKLEP: Svetniki so seznanjeni z informacijami in nalogami Študentskega sveta. 

Glasovanje: ZA 20 glasov.  
Sklep je sprejet 

 

Seji se pridruži Klemen Šparemblek. 

 

3. Poročilo predsednice ŠS UL PEF v prejšnji sestavi 

Predsednica Nina Fricelj je predstavila svoje poročilo o delu Študentskega sveta v prejšnji sestavi z najdaljšim 

mandatom. Izvedenih je bilo 8 rednih in 18 dopisnih sej, ŠS UL PEF je organiziral in sodeloval pri organizaciji več 

projektov ter sofinanciral različne projekte in izobraževanja.  

3. SKLEP: Svetniki so se seznanili s poročilom predsednice v prejšnem mandatu v letu 2019/20. 

Glasovanje: ZA 21 glasov.  
Sklep je sprejet 

 

Predsednica Nina Fricelj je predstavila svoje poročilo s senata UL PEF, na katerem je bila glavna tema pogovora 

potek študija v letnem semestru 2020/21, s katerim so bili svetniki že seznanjeni preko referata, in poročilo s seje 

ŠS UL. Na seji ŠS UL so bila glavna tema volitve na daljavo in težave, ki so jih imele članice UL z izvedbo 

Informative. Vsi študentski sveti članic UL so poročali o težavah s platformo in o neuporabnosti le-te. Člani ŠS 

UL so tudi poročali o dogajanju na Senatu UL, kjer je bila predstavljena nova strategija UL za leto 2021 do 2027, 

v pripravo katere smo bili vključeni tudi študentje, okrepljene bodo dejavnosti psihosocialne svetovalnice, pravilnik 

o podeljevanju Prešernovih nagrad je bil usklajen z GDPR, sprejet je bil študijski koledar za prihodnje študijsko 

leto, pobuda, da bi UL prevzela del Radia Študent, pa je bila zavrnjena, saj bi v tem primeru Radio Študent prenehal 

biti nevladna organizacija in tako izgubil možnost sofinanciranja z razpisov. Predsednica Nina Fricelj poroča tudi 

o poročilu s Sveta vlade za študentska vprašanja, kjer so obravnavali problematiko študentskih domov (neustrezna 

komunikacija in izseljevanje v času epidemije, ministrica dr. Simona Kustec se bo zavzela za odpiranje domov, ko 

se bo omogočil študentom študij v živo) in novelo zakona o položaju študentov (višja subvencija za bone pri 

študentski prehrani).  

 

4. SKLEP: Svetniki so se seznanili s poročilom predsedstva o tekočem dogajanju na UL in UL PEF. 
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Glasovanje: ZA 21 glasov.  
Sklep je sprejet 
 

4. Volitve vodstva ŠS UL PEF  

Za mesto predsednice Študentskega sveta kandidira Nina Fricelj, za mesto podpredsednice Študentskega sveta 

kandidira Lara Gašpar in za mesto tajnice Študentskega sveta kandidira Tina Fabjan. Študentski svet izvede volitve. 

 

5. SKLEP: ŠS UL PEF na mesto predsednice izvoli Nino Fricelj. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

6. SKLEP: ŠS UL PEF na mesto podpredsednice izvoli Laro Gašpar. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

7. SKLEP: ŠS UL PEF na mesto tajnice izvoli Tino Fabjan. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

8. SKLEP: ŠS UL PEF za urejanje družbenih omrežij ŠS UL PEF izbere Anjo Lotte Kastelic in Katarino Novak. 
 
Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 

 

5. Volitve predstavnikov v Akademski zbor 

Predsednica Nina Fricelj predstavi kandidatno listo študentov za Akademski zbor PEF UL. Na kandidatni listi so: 

Nina Fricelj, 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, Viktor Velichkovski, 

Metka Knez, Jure Cankar, Anja Lotte Kastelic, Miha Knific, Lara Zupanc, Lana Sojer, Patricija Primožič, Lara 

Čede, Tim Savelli, Lana Lavrih, Kaja Jelinič, Ines Fridrih, Patricija Podboj, Evita Cizl, Tilen Žgavec, Ajda Puzin, 

Miha Babič, Nina Kranjec, Jakob Kužnik, Hana Cilenšek, Barbara Horvat, Klara Vrabec in Ema Zupan. 

9. SKLEP: ŠS UL PEF imenuje listo študentov predstavnikov članov v Akademskem zboru UL PEF. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

6. Načrtovanje dela ŠS UL PEF v novem mandatu 

Predsednica Nina Fricelj povabi člane ŠS UL PEF, da v prihodnjih dneh v osebnih mapah pripravijo in zapišejo 

lastne cilje za mandatno obdobje 2020/21. Nekateri cilji so obvezni, kot je udeležba in sodelovanje na sejah ter 

pisanje študentskih mnenj. Glede terminov za seje se člani strinjajo, da je boljše, da se jih sproti uskladi z 

glasovanjem preko platforme https://lettucemeet.com/ ali https://doodle.com/ .  

Članica Živa Jakšić Ivačič novim članom na kratko predstavi študentska mnenja in njihovo vlogo v procesu 

habilitacije. ŠS UL PEF se dogovori, da se bo pisanje mnenj dodeljevalo vsem po seznamu in ne na podlagi 

javljanja. Za pisanje študentskih mnenj se bo organiziralo posebno srečanje za člane, na katerem se bo 

predstavilo, kako se mnenje napiše in na kaj mora biti pisec pozoren. Članica Nika Bedek se javi, da bo novim 

https://lettucemeet.com/
https://doodle.com/
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članom na voljo za pomoč pri pisanju prvih mnenj. Na prošnjo člana Viktorja Velichkovskega se člani odločijo, 

da mu ni potrebno pisati študentskih mnenj, vendar bo moral biti bolj aktiven v okviru ŠS UL PEF na svojih 

drugih močnih področjih. 

Poleg obveznih ciljev si vsak član zastavi še individualne cilje, o katerih bodo člani razpravljali na kolegiju 

predsednice, v okviru katerega se bo oblikovalo tudi projekte ŠS UL PEF v mandatnem obdobju 2020/21, med 

katerimi bo tudi prenova Poslovnika ŠS UL PEF. Član Miha Knific na tem mestu predlaga, da bi se za nove 

člane pripravil nabor in pregled glavnih pravnih aktov, ki so vezani na študente in delovanje UL PEF in UL. Za 

pripravo le-tega se javi članica Živa Jakšić Ivačič. 

10. SKLEP: Svetniki ŠS PEF UL se strinjajo z načinom dela in predstavljenimi cilji. 

 
Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

7. Seznanitev z letnim poročilom in samoevalvacijami študijskim programov 

11. SKLEP: ŠS UL PEF potrjuje letno poročilo UL PEF za leto 2020. 

 

Glasovanje: ZA 21 glasov 

Sklep je sprejet 

 

12. SKLEP: ŠS UL PEF potrjuje Samoevalvacijska poročila posameznih študijskih programov za leto 2020. 

 

Glasovanje: ZA 21 glasov 

Sklep je sprejet 

 

8. Volitve za mesto v upravnem odboru študentske organizacije UL PEF 

Za mesto v upravnem odboru študentske organizacije UL PEF, trenutno Najboljši pedagogi, sta kandidirali Eva 

Molek in Lara Zupanc. Študentski svet izvede volitve. 

13. SKLEP: ŠS UL PEF na mesto v upravnem odboru študentske organizacije Najboljši pedagogi izvoli Evo 

Molek. 

Glasovanje: ZA 21 glasov 

Sklep je sprejet 

 

9. Prejete pobude 

Prodekanica izr. prof. dr. Štemberger je prosila, da ŠS UL PEF naredi analizo opravljanja izpitnega obdobja na 

daljavo z vidika doživljanja študentov. Na kolegiju predsednice se bo sestavila delovna skupina za analizo 

opravljanja izpitov na daljavo. 

14. SKLEP: ŠS UL PEF se je seznanil s prošnjo prodekanice izr. prof. dr. Štemberger in bo organiziral delovno 

skupino za analizo opravljanja izpitov na daljavo. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 

 

Članica Eva Molek predstavi svoje ideje za projekte ŠS UL PEF. V luči trenutnega dogajanja v povezavi s ŠOS, 
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ŠOU in drugimi študentskimi entitetami se jih zdi pomembno, da bi se študenti izobrazili in ozavestili o pomenu, 

poslanstvu in načinu delovanja različnih načinov študentskega organiziranja. Drugi predlog je, da bi se za Spletno 

učilnico omogočilo tudi njeno uporabo preko mobilne aplikacije Moodle. Predsednica Nina Fricelj je že pridobila 

odgovor skrbnikov spletne učilnice, da bi se to ob soglasju vodstva lahko uredilo v naslednjem študijskem letu. 

Tretji predlog članice Eve Molek pa je, da bi se na spletni strani fakultete pripravil razdelek oz. prostor študentov 

UL PEF, kamor bi se objavljale njihove objave, kot so na primer izdelki, članki in druga avtorska dela. Člani se 

strinjajo s predlogi in odločijo, da bodo na kolegiju predsednice oblikovali delovne skupine tudi za izvedbo teh 

pobud. 

15. SKLEP: ŠS UL PEF se seznani s predlogi članice Eve Molek in bo organiziral delovne skupine v povezavi s 

temi predlogi. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

10. Pobude in vprašanja 

Predsednica Nina Fricelj predstavi svojo pobudo, da bi študentom UL PEF, ki si tega ne morejo privoščiti, ŠS UL 

PEF kril kotizacijo za konferenco Učitelj učitelju učitelj. Zanima jo, ali se svetniki s tem strinjajo, da to vključi v 

finančni načrt, ki bo sprejet na 1. redni seji. Svetniki se strinjajo s tem, da se sofinancira konferenco 20 študentom. 

Po sprejetju finančnega načrta na 1. redni seji, se bo oblikoval razpis za financiranje, na katerega se bodo lahko 

študenti UL PEF prijavili. 

16. SKLEP: ŠS UL PEF bo v finančnem načrtu za mandatno obdobje 2020/21 predvidel 400 € za financiranje 

konference Učitelj učitelju učitelj za 20 študentov UL PEF. 

Glasovanje: ZA 21 glasov. 
Sklep je sprejet 
 

Seja se je končala dne 15. 2. 2021 ob 20.50 

 

Zapisala:  
Tina Fabjan 
tajnica ŠS PEF 

       

        
       

Predsednica ŠS PEF 
Nina Fricelj 


