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

Koper, 3.4.2011
ZAPISNIK

4. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je bila 30. 3. 2011.

Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete Koper, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Anastassia Kaliada
 Marinka Primožič,
 Jaka Rožac,
 Sabina Višček.
Odsotni člani:
 Vik Kovačec,
 Sanja Hribar,
 Tjaša Drabik Jug,
 Tomo Škrinjar,
 Irena Magdič,
 Marjeta Naglav,
 Anja Valenčič.

Začetek seje ob 15:00.
Predsednica Študentskega sveta, Sabina Višček, je prisotne pozdravila in uvodoma ugotovila, da ŠS
PEF ni sklepčen, saj so od 11 članov prisotnih 4 in začela sejo z obravnavo prve točke dnevnega
reda.
K točki 1 - Sprejem dnevnega reda.
Vsi prisotni so se strinjali, da pri 2. točki dnevnega reda ne govorimo o raftingu, pač pa o plezanju ter
dodamo obisk Gardalanda. K točki razno se doda sprotna refleksija delovanja ŠS UP PEF.
K točki 2 – Izvajanje interesnih dejavnosti
Jaka Rožac je predlagal, da se za delo v redakciji časopisa UP PEF prijavijo študentje UP PEF tako,
da napišejo nekaj o sebi (v kakšni vlogi se vidijo, v čem so dobri, … kot kratek življenjepis). Na podlagi
tega bo osnovana ekipa časopisa, ki bo ustvarjala. Predlogo bo sestavila Sabina Višček.
Sabina Višček je posredovala informacije Vida Kovačca o stroških plezanja. Glede na to, da bi bilo vse
skupaj (prevoz + oprema + plačilo inštruktorjev, …) predrago (okolii 1000 eurov za 30 študentov), smo
idejo ovrgli.
O možnosti ugodnega in kvalitetnega ogleda gledališče predstave v Gledališču Koper se bo
pozanimala Marinka Primožič. Predvidoma bo ogled predstave v mesecu aprilu.

Jaka Rožac se bo pozanimal pri Rižanskem avtobusnem prevozu o ceni prevoza v Gardaland in
Mirabilandijo ter vstopnici za Gardaland oz. Mirabilandijo. Anastassia Kaliada je predlagala, da bi odšli
na izlet 27. maja ali 3. junija. Prisotni so se strinjali.
Marinka Primožič je dala pobudo za izvedbo potopisnih predavanj – kolesarjenje po Nizozemskem, …
K točki 3 – Stroški študentov s študijem na UP PEF.
Točka je bila izpuščena.
K točki 4 - Popravki glede razpisa Fond za raziskovalno-umetniški razvoj študentov UP PEF.
Predsednica Sabina Višček je posredovala informacije glede potrebnih popravkov v razpisu po
predlogu Tanje Marsič.
K točki 5 – Sprotna refleksija delovanja ŠS UP PEF.
Prisotni so diskutirali o neopravičenem ponavljajočem se izostajanju nekaterih članov ŠS UP PEF na
sejah. Navkljub fizični oddaljenosti, je možnost diskusije ves čas prisotna preko medmrežja, vendar
nekateri člani ŠS UP PEF se na njo ne odzivajo.
Glede na stanje so prisotni izrazili skrb o dosegi ciljev, ki so bili postavljeni v začetku delovanja ŠS UP
PEF.
Sabina Višček je povedala, da informacije glede stroškov prevoza še čakamo.

Razen tega, 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 16:10.
Zapisala: Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________
Datum: 3.4.2011

