UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠTUDENTSKI SVET
Cankarjeva ulica 5
6000 KOPER

Koper, 28. 2. 2012
ZAPISNIK

2. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je bila 22. 2. 2012
Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Jan Gamberger,
 Anastassia Kaliada,
 Jaka Rožac,
 Anja Valenčič,
 Sabina Višček.

Odsotni člani:
 Leonora Dragan,
 Jernej Medved,
 Vik Kovačec,
 Ariana Pašič,
Drugi prisotni:
 prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
Začetek seje ob 16.15
Predsednica ŠS UP PEF Sabina Višček je uvodoma pozdravila vse navzoče, ugotovila sklepčnost in
začela sejo z obravnavo prve točke dnevnega reda.

K točki 1: Potrditev dnevnega reda.
Predsednica je predlagala, da se pod točko razno doda še točke:
- Sofinanciranje Bele čiste destke
- Predlog imenovanja kandidatke za pedaogoško in znanstveno odličnost
- Potrditev poročila Letnega delovnega načrta UP PEF
Prisotni so glasovali o naslednjem sklepu:
1. SKLEP
I.
Potrdi se naslednji dnevni red:
2.
3.

Volitve študentov UP PEF v Akademski zbor
Prireditev »Študentje se predstavijo«

4.
5.
6.

Bowling za študente UP PEF
Srečanje s predstavniki letnikov
Razno
a) Sofinanciranje Bele Čiste destke
b) Predlog imenovanja kandidatke za pedaogoško in znanstveno odličnost
c) Potrditev poročila Letnega delovnega načrta UP PEF
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2: Volitve študentov UP PEF v Akademski zbor
Predsednica ŠS UP PEF je navzoče opozorila, da moramo pridobiti sedemnajst članov za volitve
študentov UP PEF V Akademski zbor. Nato je Anastassia Kaliada predlagala, da bi člani ŠS UP PEF
osebno nagovorili študente. Sklenili smo, da bomo s spodbujanjem pričeli v ponedeljek, 27. 2. 2012.
K točki 3: Prireditev »Študentje se predstavijo«
Sabina Višček je izpostavila, da moramo pričeti z organizacijo prireditve »Študentje se predstavijo«.
Seznanila nas je, da so se je za pomoč javila študentka edukacijskih ved, da bi organizirala gledališko
predstavo. Anastassia Kaliada je predlagala, da povabimo tudi OPP in jim zagotovimo organiziran
prevoz. Ostali člani so se strinjali. Jan Gamberger je predlagal, da bi lahko povabili tudi pevski zbor
pod mentorstvom enega od profesorjev, ki poučuje glasbeno vzgojo. Sabina Višček je člane opozorila,
da moramo točno določiti potek dogodkov in poslati okoliškim vrtcem in šolam vabila na prireditev. Izr.
prof. dr. Vida Medved Udovič je predlagala, da bi za vrtčevske otroke priredili dejavnosti, šolske otroke
pa povabili na dogodek (ogledali bi si gledališko predstavo, poslušali pevski zbor…). S predlogom so
se strinjali vsi navzoči. Sledil je pogovor o prostoru, kjer bi potekala prireditev. Člani so se pogovarjali,
da bi prireditev potekala v Taverni, ampak zaradi prevelikega prostora in šumov, ki bi motili otroke, so
raje odločili, da bi prireditev potekala v prostorih Pedagoške fakultete v Kopru. Dogodek bi potekal od
9.30 do 11.30.
Izr. prof. dr. Vida Medved Udovič je predlagala, da bi v tem tednu povabili Vasjo Pegana, ki bi se
predstavil kot lirik. Strinjali smo se in odločili, da bo le to potekalo v učilnici Burja na FHŠ. S predlogom
so se strinjali vsi navzoči. Anastassia Kaliada je opozorila, da moramo dogodek tudi dokumentirati,
zato je predlagala, da bi ga posneli in fotografirali.
K točki 4: Bowling za študente UP PEF
Člani so se dogovorili, da bi bowling za študente UP PEF organizirali 29. 2. 2012, vendar so datum
spremenili, in se odločili za 13. 3. 2012. Anastassia Kaliada je predlagala, da bi se študenti predhodno
prijavili na dogodek, ter bi šele nato rezervirali bowling v Planetu Tuš Koper. Dogovorili so se tudi za
datum, do katerega bodo možne prijave, tj. 6. 3. 2012.
K točki 5: Srečanje s predstavniki letnikov
Izr. prof. dr. Vida Medved Udovič je opozorila, da moramo določiti datum za srečanje s predstavniki
letnikov. Dogovorili smo se za datum 8. 3. 2012, ob 16. 30.
Izr. prof. dr. Vida Medved Udovič je po tej točki sejo zapustila.

K točki 6: Razno.
Sabina Višček je člane seznanila s prošnjo ŠOUP-a, da bi SŠ UP PEF sofinanciral ali financiral Belo
čisto desetko. Nato je predlagala, da SŠ UP PEF dogodka ne bi v celoti financiral, ampak, da bi lahko
sofinancirali prispevek za prvih pet študentov, ki bi se prijavili na dogodek, ter vsakemu dali 20 EUR.
Jan je nato predlagal, da bi sofinancirali tiste študente, ki bi se dogodka radi udeležili, vendar se ga
zaradi finančne stiske ne morejo. Jaka Rožac je opozoril, da to ni naš dogodek, zato tega ni potrebno
financirati. Nato je bilo soglasno odločeno, da dogodka ne bo financiral ŠS UP PEF.
2. SKLEP
Člani Študentskega sveta so izrazili mnenje za podelitev nagrade pedagoške odličnosti ddr. Jožici
Bezjak. Na podlagi priložene dokumentacije je SŠ UP PEF izrazil pozitivno mnenje.
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoškem delu kandidatke doc. ddr. Jožice
Bezjak, ki je predlagana kot kandidatka za nagrado za pedagoško odličnost za
študijsko leto 20010/2011, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
3. SKLEP
I.
Člani Študentskega sveta so potrdili poročilo letnega delovnega načrta za leto 2011.
II.
ŠS UP PEF potrjuje poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Po tej točki je predsednica Študentskega sveta UP PEF Sabina Višček sejo zaključila.
Seja je bila zaključena ob 17.50.
Zapisala: Anja Valenčič,
tajnik ŠS UP PEF
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

