UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠTUDENTSKI SVET
Cankarjeva 5
6000 KOPER

Koper, 6. marec 2013

ZAPISNIK
1. redne seje
Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je potekala v sredo, 6. 3. 2013 ob 16.00,
na Pedagoški fakulteti, v sejni sobi (I. nadstropje).
Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
- Dajana Ćulibrk,
- Jelena Lukić,
- Jernej Medved,
- Daša Vukanac in
- Polona Žorž.
Odsotni člani:
- Tina Šavron,
- Vik Kovačec,
- Leonora Drgan
- Anja Valenčič.
Ostali prisotni:
Ostalih pristonih ni bilo.
Začetek seje ob 16.05.
Predsednik študentskega sveta je uvodoma pozdravil vse navzoče, ugotovil sklepčnost, ter
začel sejo.
K točki 1 – Potrditev dnevnega reda.
Predsednik je vsem navzočim predstavil dnevni red, ki so ga soglasno potrdili.
1. SKLEP
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje SŠ UP PEF.
3. Priprava programa interesnih dejavnosti študentov UP PEF za leto 2013.
4. Izvolitev predstavnikov študentov v Senat UP PEF.
5. Pridobitev predstavnikov študentov za Akademski zbor UP PEF.
6. Razno.
Glasovanje: 5 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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K točki 2 – Potrditev zapisnika konstitutivne seje SŠ UP PEF.
Ker ni bilo nobenih pripomb so prisotni sprejeli naslednji sklep:
2. SKLEP
I.
Zapisnik Konstitutivne seje Študentskega sveta UP PEF, ki je potekala 19. februarja
2013, se potrdi.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno
K točki 3 - Priprava programa interesnih dejavnosti študentov UP PEF za leto 2013.
Vsi prisotni so podajali predloge za interesne dejavnosti študenov za leto 2013. Predlogi so
bili naslednji:
-

-

Jelena Lukić: predlaga več večerov bowlinga, več zabav, obisk gledališča,
organiziranje skupine študenotv PEF KP za krvodajalsko akcijo in obisk
zabaviščnega parka Gardaland.
Jernej Medved: predlaga zabave z različnimi temami, zaključni piknik, šolo gledališča,
delavnice za timsko delo, donacije za zavetišča in karaoke.
Daša Vukanac: praznične delavnice, več zabav s temo »beach party«
Dajana Ćulibrk: delavnice za dobrodelne namene

K točki 4 - Izvolitev predstavnikov študentov v Senat UP PEF.
V skladu s 23. členom Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na
Primorskem in v organe članic je potrebno na seji imenovati tričlansko volilno komisijo izmed
članov ŠS članice. Predsednik Študentskega sveta UP PEF je tako v sprejem predlagal
naslednji sklep:
3. SKLEP
I.
SŠ UP PEF imenuje volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Dašo Vukanac - predsednica
2. Polona Žorž - članica
3. Jelena Lukić - članica
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Prisotni so nato izvedli volitve predstavnikov študentov v Senatu UP PEF. Po izvedenih
volitvah je zgoraj imenovana volilna komisija pregledala glasovnice ter razglasila volilne
rezultate. Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
4. SKLEP
I.
Študentski svet ugotavlja, da sta bila za predstavnika študentov v Senatu UP PEF
izvoljena Anastassia Kaliada in Jaka Rožac.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 5 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 5 - Pridobitev predstavnikov študentov za Akademski zbor UP PEF.
Študenski svet se je dogovoril kako bo bo potekalo iskanje predstavnikov študentov za
Akademski zbor UP PEF.
K točki 6 – Razno.
Pri tej točki so se prisotni dogovorili o naslednjih srečanjih SŠ UP PEF.
Seja je bila zaključena ob 17.10.

Zapisala:
Dajana Ćulibrk
Predsednik Študentskega sveta UP PEF
Jernej Medved

_________________________________
Datum
_________________________________
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