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

Koper, 26. 12. 2011
ZAPISNIK

konstitutivne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je bila 23. 12. 2011.

Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Leonora Dragan,
 Jan Gamberger,
 Anastassia Kaliada,
 Jernej Medved,
 Anja Valenčič,
 Sabina Višček.
Odsotni člani:
 Vik Kovačec,
 Ariana Pašič,
 Jaka Rožac.
Drugi prisotni:
 dekanja prof. dr. Mara Cotič,
 prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
 samostojna strokovna delavka za splošne in pravne zadeve Nuša Vatovec.
Začetek seje ob 9.10.
Predsednica ŠS UP PEF je zaradi napačnega interpretiranja Pravil o delu Študentskega sveta UP in
Študentskih svetov članic UP začela sejo. Nuša Vatovec je predsednico in člane opozorila, da
konstitutivno sejo do izvolitve novega predsednika vodi dekanja prof. dr. Mara Cotič, zato je dekanja
uvodoma pozdravila vse navzoče, ugotovila sklepčnost in začela sejo z obravnavo prve točke
dnevnega reda.
K točki 1: Konstituiranje Študentskega sveta UP PEF.
Dekanja je prisotnim pojasnila, da se mora novi Študentski svet najprej konstituirati, šele nato pa lahko
veljavno sprejema odločitve. Tako je prisotnim v sprejem predlagala naslednji:

1. SKLEP
I.
Na podlagi izvedenih volitev v Študentski svet UP PEF v študijskem letu 2011/2012, ki so
potekale 14. in 16. decembra 2011, se konstituira Študentski svet UP PEF v naslednji sestavi:











Leonora Drgan,
Jan Gamberger,
Anastassia Kaliada,
Vik Kovačec,
Jernej Medved,
Ariana Pašić,
Jaka Rožac,
Anja Valenčič in
Sabina Višček.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 2: Potrditev dnevnega reda.
Po uspešnem konstituiranju študentskega sveta fakultete je dekanja prešla k obravnavi 2. točke
dnevnega reda. Prisotni so glasovali o naslednjem sklepu:
2. SKLEP
I.
Potrdi se naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituiranje Študentskega sveta UP PEF.
Potrditev dnevnega reda.
Seznanitev z uradnimi rezultati volitev ŠS UP PEF.
Poročilo predsednika ŠS UP PEF v prejšnji sestavi o delovanju ŠS UP PEF.
Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika ŠS UP PEF.
Imenovanje predstavnika v ŠS UP.
Predlog za imenovanje novega predstavnika študentov v Komisijo za študijske zadeve
Senata UP PEF.
Razno.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 3: Seznanitev z uradnimi rezultati volitev ŠS UP PEF.
Dekanja je prisotne seznanila z uradnimi rezultati volitev.

K točki 4: Poročilo predsednika ŠS UP PEF v prejšnji sestavi o delovanju ŠS UP PEF.
Sabina Višček je izpostavila glavne dogodke v delovanju Študentskega sveta v prejšnji sestavi, ki so:
organizacija dveh brucovanj, izvedba piknika v sodelovanju z društvom Sirena, organizacija
spoznavnega žura, izlet v Gardaland, obisk Gledališča Koper, sodelovanje dveh ekip na Univerzitetni

ligi… Poudarila je, da je bil ŠS UP PEF manj uspešen pri pripravi študentskega časopisa ter
pridobivanju tutorjev in izvedbi sklada za spodbujanje raziskovalno-umetniškega razvoja študentov.
Izr. prof. dr. Vida Medved Udovič je povedala, da sta se na razpis prijavila dva študenta tutorja.

K točki 5: Izvolitev predsednika, podpredsednika in tajnika ŠS UP PEF.
Sabina Višček je za novo predsednico ŠS UP PEF predlagala Anastassio Kaliada, vendar ta predloga
ni sprejela. Željo za kandidiranje za predsednika ŠS UP PEF je izrazil tudi Jan Gamberger.
Anastassia Kaliada je povedala, da bi še naprej opravljala delo podpredsednice. Za tajnika pa je bila
predlagana Anja Valenčič. Izvedeno je bilo glasovanje. Člani Študentskega sveta UP PEF sprejeli
naslednji sklep:
2. SKLEP
I.
Predsednika, podpredsednika in tajnika Študentskega sveta UP PEF se izvoli na podlagi
javnega glasovanja.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Na podlagi glasovanja je bilo ugotovljeno, da je za Sabino Višček glasovalo 5 članov Študentskega
sveta UP PEF, za Jana Gambergerja pa en član. Tako je bil v sprejem predlagan naslednji sklep:
3. SKLEP
I.
Za predsednico Študentskega sveta UP PEF se imenuje Sabino Višček.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA in 1 glas VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Nato so člani glasovali o namestniku predsednika.
4. SKLEP
I.
Za namestnico predsednice Študentskega sveta UP PEF se imenuje Anastassio Kaliada.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA in 1 glas VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Člani so glasovali še o tajniku ŠS UP PEF:
5. SKLEP
I.
Za tajnico Študentskega sveta UP PEF se imenuje Anjo Valenčič.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA in 1 glas VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 6: Imenovanje predstavnika v ŠS UP.
Člani Študentska sveta so glasovali glede imenovanja predstavnika v ŠS UP. Interes sta izkazala
Anastassia Kaliada in Jan Gamberger. Po glasovanju so člani sprejeli naslednji sklep.
6. SKLEP
I.
Za predstavnico Študentskega sveta UP PEF v Študentskem svetu UP se imenuje Anastassio
Kaliada.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA in 1 glas VZDRŽAN.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 7: Predlog za imenovanje novega študenta v Komisijo za študijske zadeve Senata UP
PEF.
Sabina Višček je prisotne obvestila o smrti predstavnika študentov v Komisiji za študijske zadeve
Senata UP PEF Toma Škirnjarja, ter razložila, da mora Študentski svet predlagati v imenovanje
novega člana v Komisijo za študijske zadeve Senata UP PEF. Na predlog članov se je odzval Jernej
Medved. Študentski svet je sprejel naslednji sklep:
7. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje Jerneja Medveda za člana
Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.

Glasovanje: 6 glasov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Sejo so zapustile prof. dr. Mara Cotič, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič ter samostojna strokovna
delavka za splošne in pravne zadeve Nuša Vatovec. Prof. dr. Mara Cotič in izr. prof. dr. Vida Medved
Udovič sta člane pozvali k sodelovanju s fakulteto ter uspešnemu nadaljevanju svojega dela.
K točki 8: Razno.
Nuša Vatovec se je vrnila nazaj ter prinesla izpise sklepov seje Senata UP PEF, v zvezi z izvolitvijo
predstavnikov študentov ter seznanitvijo z imenovanjem predstavnikov študentskega sveta v delovna
telesa senata v preteklem študijskem letu.
Med prisotnimi je potekala kratka razprava o imenovanju in predlaganju predstavnikov študentskega
sveta oz. predstavnikov študentov, ki bodo sodelovali pri delu delovnih teles Senata UP PEF.
Nuša Vatovec je članom študentskega sveta pojasnila, da ima Senat UP PEF pet stalnih delovnih
teles. V treh komisijah, tj. v Komisiji za študijske zadeve Senata UP PEF, Komisiji za študentske
zadeve Senata UP PEF in Komisiji za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,
raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF, je predstavnik študentov član komisije, ki ima
enake pravice kot ostali člani te komisije.
V Komisiji za izvolitve v nazive Senata UP PEF in v Komisiji za znanstveno-raziskovalno delo Senata
UP PEF pa študent ni član komisije, temveč kot predstavnik študentskega sveta le sodeluje pri delu
teh dveh delovnih teles.
Prisotni člani Študentskega sveta UP PEF so sprejeli naslednje sklepe:
8. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF imenuje Anastassio Kaliada za predstavnico Študentskega sveta UP
PEF v Komisiji za izvolitve v nazive Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

9. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF imenuje Jana Gambergerja za predstavnika Študentskega sveta UP
PEF v Komisiji za znanstveno-raziskovalno delo Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.

Sklep je bil sprejet soglasno.
10. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje Jako Rožaca za člana Komisije za
študentske zadeve Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
11. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje Vika Kovačca za člana
Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in
umetniškega dela Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Anastassia Kaliada je poudarila, da je potrebno po novem letu čim hitreje pridobiti predstavnike
letnikov, s čimer so se vsi strinjali. Jan Gamberger je predlagal organizacijo manjših študijskih skupin,
ki bi jih vodili študentje višjih letnikov, zato da bi poučevali mlajše na področjih, kjer bi želeli, npr.
glasba ali besedišče tujega jezika.
Sabina Višček je predlagala, da bi po novem letu organizirali ogled gledališke predstave in/ali pozvali
študente k ogledu filmske predstave v eni izmed učilnic fakultete.
Po razpravi so člani odločili, da bodo vodstvo fakultete opozorili, na delo računalničarja, saj sta
računalnika v atriju nenehno v okvari. Jan Gamberger je še predlagal, da bi se vsaj na enem
računalniku v atriju fakultete namesto Linuxa namestil Windows.
Po tej točki je predsednica Študentskega sveta UP PEF Sabina Višček sejo zaključila.
Seja je bila zaključena ob 10.30.
Zapisala: Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

