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

Koper, 15.2.2011
ZAPISNIK

2. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je bila 14.2. 2011.

Seja je potekala v učilnici P1 na Pedagoški fakulteti Koper, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Anastassia Kaliada,
 Jaka Rožac,
 Sabina Višček.
Odsotni člani:
 Tjaša Drabik Jug,
 Vik Kovačec,
 Irena Magdič,
 Marinka Primožič,
 Tomo Škrinjar,
 Sanja Hribar,
 Anja Valenčič,
 Marjeta Naglav.
Ostali prisotni člani:
 Branka Vulič,
 Živa Kaligarič,
 Matej Štokelj.
Začetek seje ob 17:05.
Predsednica študentskega sveta je prisotne pozdravila in uvodoma ugotovila, da ŠS PEF ni sklepčen,
saj so od 11 članov prisotni 3.
K točki 1 - Sprejem dnevnega reda
Predsednica študentskega sveta, Sabina Višček, je zaradi prisotnosti članov Društva Sirena
predlagala, da se 6. točka dnevnega reda prestavi na začetek.
K točki 2 - Društvo Sirena in Študentski svet PEF UP (njune funkcije, sodelovanje, itd.)
Prisotni člani ŠS PEF in člani Društva Sirena so se pogovorili o njunih funkcijah ter oblikah
sodelovanja. Strinjali so se, da študenti Pedagoške fakultete Koper niso dovolj ozaveščeni o njunih
funkcijah.
Prisotni člani ŠS so poudarili, da delujejo v skladu s pravilnikom o organizaciji in delovanju UP PEF ter
v skladu s pravilnikom o interesnih dejavnosti študentov UP. Način sodelovanja med ŠS PEF in
Društvom Sireno poteka na neformalni ravni v obliki pomoči, kot npr. pomoč pri sestavi programa
brucovanja, predlaganju idej. V kolikor bo Društvo Sirena predlagalo izvedbo projekta ali dogodka, ki

bo v korist študentom UP PEF, bodo člani ŠS PEF glasovali, in v primeru sklepčnosti tudi omogočili
financiranje kot to dovoljuje pravilnik o interesnih dejavnosti študentov UP.
K točki 3 - Določitev aktivnosti članov ŠS PEF UP za večji interes študentov za Volitve
predstavnika študentov v Senat UP PEF in Volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor
UP PEF.
Člani ŠS so se dogovorili, da bodo v ponedeljek in torek, 21.2. in 22.2.2011 odšli v razrede, kjer bodo
študente s kratko predstavitvijo vloge in delovanja Akademskega zbora in Senata pozvali študente k
udeležbi na volitve. S seboj bodo imeli natisnjene obrazce, ki jih bodo interesenti lahko izpolnili. Hkrati
bodo študentje povabljeni na brucovanje. Omenjena jim bo še idejna zasnova časopisa Nova trščica
(časopisa študentov UP PEF).
K točki 4 - Določitev nalog in obveznosti glede vsebine in poteka programa brucovanja 2011.
Anastassia Kaliada in Jaka Rožac sta prevzela odgovornost za dokončanje programa. Pomoč je
ponudilo tudi Društvo Sirena. Storiti je potrebno še naslednje:
- sestaviti program,
- določiti osebo ali par, ki bo skrbel za razdelitev šalov na samem brucovanju,
- razdeliti zapestnice predstavnikom razreda,
- polepiti je potrebno plakate.
K točki 5 - Oblikovanje okvirnega vsebinskega koncepta revije študentov UP PEF in predlogi za
pridobitev članov.
Prisotni so se dogovorili o nekaterih rubrikah v časopisu (imena niso dokončna). Ta bo vseboval:
urednikov nagovor, literarni kotiček, staro-novo, mednarodne izmenjave, didaktične ideje, ... Iskanje
interesentov bo potekalo po brucovanju.
K točki 6 - Oblikovanje vsebinskega koncepta in kriterijev Sklada za raziskovalno-umetniško
delo študentov.
Sabina Višček je pred sejo govorila s tajnico fakultete, Tanjo Maršič, ki je opozorila na nekatere vidike
omenjenega koncepta (ime, kriteriji). Dogovorjeno je, da ji po 28.2.2011 pošljemo dokončno oblikovan
razpis, ki ga bo pregledala, da bo pravno korekten.
K točki 7 - Potrditev nove obštudijske dejavnosti za šolsko leto 2010/11 – Predavanja Prva
pomoč za otroke v vrtcu in osnovni šoli.
Predloga zaradi nesklepčnosti nismo potrdili. Izvedena bo dopisna seja.
K točki 8 - Določiti datum ogleda gledališke predstave za študente UP PEF.
Prisotni so izrazili alternativo k določitvi ogleda v naprej določene gledališke predstave, in sicer
predlagali so, da bi študent UP PEF ob ogledu predstave, ki bi jo plačal sam, naslednjič dobil
brezplačno karto. Potreben je dogovor s UP PEF in Gledališčem Koper.
Poleg zgoraj obravnavnih vsebin pod to točko dnevnega reda ni bilo drugih predlogov za razpravo,
zato je predsednica Študentskega sveta UP PEF, sejo zaključila.
Seja je bila zaključena ob 18:00.
Zapisala: Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

