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

Koper, 12. 5. 2012
ZAPISNIK

4. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je potekala
v sredo, 9. 5. 2012, ob 18:00,

Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Leonora Dragan,
 Jan Gamberger,
 Jaka Rožac,
 Anja Valenčič,
 Sabina Višček
 Ariana Pašić.

Odsotni člani: Anastassia Kaliada,
 Jernej Medved,
 Vik Kovačec.
Začetek seje ob 18.05
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.
Prisotni so glasovali o naslednjem sklepu:
1. SKLEP
I.
Potrdi se naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Mnenje Študentskega sveta o napredovanju kandidatke v naziv
Organizacija piknika za študente in zaposlene UP PEF
Umetnica se predstavi
Razno
II.

Ta sklep začne veljati takoj.

Glasovanje: 5 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 2: Mnenje Študentskega sveta o napredovanju kandidatke v naziv
Prisotni člani SŠ PEF so na podlagi pridobljenih rezultatov ankete za študente izrazili negativno
mnenje o napredovanju dr. Mojce Kompare, ki je prosila za prvo izvolitev v naziv visokošolska
učiteljica – docentka za jezikoslovje.
K točki 3: Organizacija piknika za študente in zaposlene UP PEF
Prisotni člani SŠ PEF seje so se dogovarjali o datumu ter kraju piknika za študente in zaposlene UP
PEF. Jaka Rožac in Sabina Višček sta predlagala, da bi se piknik odvijal v Ankaranu na Sv. Katarini.
Ostali člani so se s predlogom strinjali. Sabina Višček je v nadaljevanju predlagala dva datuma za
piknik in sicer 23. 5. 2012 in 24. 5. 2012. Člani so se kasneje dogovorili za 24. 5. 2012. Anja Valenčić
je predlagala, da bi za piknik pobirali tudi prijave ter bi tako lažje načrtovali potek piknika. Ostali člani
so se s predlogom strinjali. V nadaljevanju so si člani SŠ PEF razdelili naloge in opravila, ki so
potrebni za organizacijo piknika.
K točki 4: Umetnica se predstavi
Sabina Višček je predstavila umetnico Katarino Kleibencetl ter predlagala, da bi ji nudili priložnost, da
se predstavi študentom Pedagoške fakultete v Kopru. Jaka Rožac je predlagal, da bi se umetnica
predstavila v naslednjem tednu (14. 5. 2012 – 18. 5. 2012). Sabina Višček je nato sklenila, da se bo z
Katarino Kleibencetl dogovorila glede datuma in kraja predstavitve.

Po tej točki je predsednica Študentskega sveta UP PEF Sabina Višček sejo zaključila.

Seja je bila zaključena ob 19. 05.
Zapisala: Anja Valenčič, tajnik ŠS UP PEF
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

