
Ljubljana, 10. 12. 2022

Z A P I S N I K

1. redne seje ŠS UL PEF,

z dne 10. 12. 2022

Prisotni: Lea Arzenšek, Nika Bedek, Nina Češnovar, Deja Dekleva, Tina Fabjan, Lara Gašpar, Ema Hajdenkumer,
Živa Jakšić Ivačič, Viktorija Kvas, Liza Lozar Zajec, Katarina Novak, Maja Otič, Domen Perovšek,
Patricija Primožič, Hana Rožman, Bor Stepišnik, Nina Stropnik, Zala Tostovršnik

Vabljeni: Lea Arzenšek, Nika Bedek, Nina Češnovar, Vitjan Črešnar Štaus, Deja Dekleva, Tina Fabjan, Lara
Gašpar, Ema Hajdenkumer, Živa Jakšić Ivačič, Nina Kranjec, Viktorija Kvas, Liza Lozar Zajec, Katarina
Novak, Maja Otič, Domen Perovšek, Patricija Primožič, Hana Rožman, Bor Stepišnik, Nina Stropnik,
Klemen Šparemblek, Zala Tostovršnik, Metka Knez, Viktor Velichkovski, Timotej Savelli, Alja Alijagić, Lara
Zupanc, Ana Milanič, Meta Pregelj, Petra Žvikart, Zoja Anžur, Andreja Dunović, Špela Naglič, Anže Marucelj, Alja
Dobnik, Ines Bejek, Lana Leskovšek, Tjaša Osredkar, Klara Hribar.

Opravičeno odsotni: Klemen Šparemblek, Nina Kranjec, Vitjan Črešnar Štaus,
Neopravičeno odsotni: /

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje in 7. redne seje v mandatu 2021/22
3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF
4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF
5. Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete
6. Finančni načrt za mandatno obdobje 2022/23
7. Promocijski material
8. Pregled projektov
9. Študentska mnenja
10. Pobude in vprašanja
Seja se je pričela ob 13.15 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 7. redne seje ŠS UL PEF v mandatu 2021/22

2. SKLEP: ŠS UL PEF potrdi zapisnik konstitutivne seje in 7. redne seje ŠS UL PEF v mandatu 2021/22.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

3. Poročilo predsedstva ŠS UL PEF

Predsednica Lara Gašpar seznani ŠS UL PEF z dogajanjem na Senatu UL PEF. Pogovarjali so se o projektu

EUTOPIA, ki pa med študenti ni ravno zaživel, saj verjetno niso bili dobro obveščeni. Potekal je tudi teden

Univerze. V sredo, 21. 12. 2022, bo organizirano novoletno druženje, na katerega smo vabljeni tudi člani ŠS UL

PEF in predstavniki komisij Senata UL PEF, za katerega smo že prejeli vabilo. Naša fakulteta je prejela tudi

fizični certifikat “športniku prijazna fakulteta”. Potrdili so tudi predmetnik za izredni študij za štud. leto 2022/23

in spremembe datumov terenskih vaj za štud. leto 2022/23.

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

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

4. Poročilo predstavnikov komisij Senata UL PEF

Metka Knez poroča o dopisni seji Komisije za doktorski študij UL PEF, ki je potekala v novembru. Potrjene so

bile tri ocene primernosti dispozicij doktorskih nalog, ki so jih pripravile pristojne Komisije za spremljanje

doktorskih študentov. Ker so bile vse tri ocene potrjene, se je postopek nadaljeval z obravnavo na Senatu UL

PEF. Za enega študenta je bila imenovana nova Komisija za spremljanje doktorskega študenta zaradi spremembe

sestave komisije. Drugi sklop se je nanašal na prošnje študentov. Obravnavana je bila ena prošnja za nadaljevanje

in dokončanje študija ter ena prošnja za podaljšanje roka za izdelavo doktorske disertacije. Prošnja za

nadaljevanje in dokončanje študija je bila zavrnjena. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi prošnje je bilo zapisano, da

kandidatka ni pravočasno oddala prošnje za vpis v višji letnik brez doseženih KT preko študentskega

informacijskega sistema VIS ter da je zaradi zamujenih rokov v študentski informacijski sistem VIS oddala

napačno prošnjo, in sicer prošnjo za nadaljevanje in dokončanje študija. V obrazložitvi sklepa je zapisano tudi, da

doktorandki le te še ni potrebno vložiti, saj od prekinitve študija še nista minili več kot dve leti (128. člen Statuta

UL). V času pavziranja (do dve leti) lahko doktorandka v skladu s pravnimi akti UL in UL PEF opravlja

manjkajoče študijske obveznosti brez posebnega sklepa. Druga prošnja, t.j. prošnja za podaljšanje roka za

izdelavo doktorske disertacije, je bila odobrena. Tretji sklop se je nanašal na ocene doktorskih disertacij in

imenovanje komisij za zagovor, pri čemer je bila potrjena ena pozitivna ocena doktorske disertacije in imenovana

komisija za zagovor doktorske disertacije. Poročilo s seje komisije za vprašana študentov UL

Metka Knez poroča tudi o seji komisije za vprašanja študentov. Na njej so bile izpostavljene naslednje točke:

poročilo o poteku obiskov članov komisije za vprašanja študentov po članicah, kjer so izpostavili, da so bili

obiski uspešni in konstruktivni. Zato se bodo obiski nadaljevali tudi v tem akademskem letu. Obiščejo se

posamezne članice kjer se sestanejo koordinatorji za ŠPP, za študente športnike ter za študente umetnike. Večji
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poudarek je na ŠPP kjer se pogleda kje ima posamezna članica težave, medsebojna izmenjava izkušenj z drugimi

člani iz drugih članic ipd. Naslednja točka je bila poročilo o zbiranju finančnih sredstev za projekt Srčna UL ter

zbiranje vlog študentov, ki bi potrebovali socialno pomoč. Izpostavljeno je bilo, da finančna sredstva pritekajo, a

da pa je precej manj zanimanja med študenti, saj je do 30. 11 prispelo le 23. vlog. Izmed članov komisije so se z

glasovanjem izbrali dve članici komisije, ki se bosta priključili k komisiji Srčna UL ki bo pregledala prejeta

sredstva ter izvedla izbirni postopek med prispelimi vlogami socialno ogroženih študentov. Poleg dveh članic

komisije, bodo še ljudje iz rektorata in en ali dva študenta iz ŠS UL.

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

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

5. Volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor Pedagoške fakultete

V Akademski zbor UL PEF kandidirajo Metka Knez, Timotej Savelli, Alja Alijagić, Lara Zupanc, Ana Milanič,

Meta Pregelj, Petra Žvikart, Zoja Anžur, Andreja Dunović, Špela Naglič, Anže Marucelj, Alja Dobnik, Ines

Bejek, Lana Leskovšek, Tjaša Osredkar in Klara Hribar. Študentski svet izvede volitve. Vsi kandidati so prejeli vse

glasove.

5. SKLEP: ŠS UL PEF za predstavnike študentov v Akademskem zboru izvoli vse kandidate, to so: Metka Knez,

Timotej Savelli, Alja Alijagić, Lara Zupanc, Ana Milanič, Meta Pregelj, Petra Žvikart, Zoja Anžur, Andreja

Dunović, Špela Naglič, Anže Marucelj, Alja Dobnik, Ines Bejek, Lana Leskovšek, Tjaša Osredkar in Klara

Hribar.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

6. Finančni načrt za mandatno obdobje 2022/23

Na računu iz vpisnin imamo verjetno okoli 7000-8000 € (iz računovodstva še nismo prejeli točnega zneska). Niso

še poračunani zneski za izvedbo delovnega vikenda. Na računu iz MIZŠ imamo verjetno okoli -165 € (iz

računovodstva še nismo prejeli točnega zneska).

V letošnjem mandatu bo šel denar za honorar vodstvu (425 €), za študentska mnenja (pribl. 250 €), za

promocijski material za bruce (pribl. 1500 €), za promocijski material za člane ŠS UL PEF (pribl. 500 €), za

delovni vikend (pribl. 1500 €), za projekte ŠS UL PEF, ki jih bomo letos izvedli, in za financiranje izobraževanj

študentom.

6. SKLEP: ŠS UL PEF je seznanjen s finančnim načrtom za mandatno obdobje 2022/23.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.
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7. Promocijski material

Predsednica Lara Gašpar vpraša člane, kakšen promocijski material bi imeli letos. Predlaga se majice, hoodieje in

flaške oziroma termovke. Člani se bomo do naslednje seje odločili, kateri promocijski material bi imeli.

7. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja z naročilom promocijskega materiala za člane za promocijo.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

8. Pregled projektov

Članica Liza Lozar Zajec poroča o projektu Podporna skupina za predstavnike letnikov, kjer se je ustvarila

Facebook skupina za lažjo komunikacijo, z naslednjim semestrom pa se bodo izvajala tudi srečanja v živo enkrat

na mesec.

Katarina Novak poroča o projektu Letaki PEF, ki jih bomo napisali na delovnem vikendu.

Lara Gašpar poroča o projektu Pohvale pedagogom, ki so že skoraj končane in se bodo kmalu podeljevale.

Na delovnem vikendu bodo člani podali pobude za nove projekte, ki jih bomo sprejeli na naslednji seji.

8. SKLEP: ŠS UL PEF  je seznanjen s pregledom projektov.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.

9. Študentska mnenja

Ta točka je zaprta za javnost.

10. Pobude in vprašanja

Katarina Novak pove, da bomo ponovno sodelovali na Informativi, ki bo potekala 20. in 21. 1. 2023. Člani se

javijo za delo na stojnici.

Predsednica Lara Gašpar predlaga, da bi mail študentskega sveta iz gmail domene (@gmail.com) prestavili na

uradno domeno fakultete (@pef.uni-lj.si). Pozanimala se bo o možnosti realizacije predloga.

11. SKLEP: ŠS UL PEF se strinja s podanimi pobudami.

Glasovanje: ZA 18 glasov.

Sklep je sprejet.
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Seja se je končala dne 10. 12. 2022 ob 13.50.

Zapisala:
Tina Fabjan
tajnica ŠS UL PEF
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