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

Koper, 1.5.2011
ZAPISNIK

5. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je bila 22. 4. 2011.

Seja je potekala v predavalnici P1 Pedagoške fakultete Koper, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Marinka Primožič,
 Jaka Rožac,
 Sabina Višček.
Odsotni člani:
 Anastassia Kaliada,
 Vik Kovačec,
 Sanja Hribar,
 Tjaša Drabik Jug,
 Tomo Škrinjar,
 Irena Magdič,
 Marjeta Naglav,
 Anja Valenčič.
Drugi prisotni:
 Matej Štokelj.
Začetek seje ob 14:00.
Predsednica Študentskega sveta, Sabina Višček, je prisotne pozdravila in uvodoma ugotovila, da ŠS
PEF ni sklepčen, saj so od 11 članov prisotnih 3 in začela sejo z obravnavo prve točke dnevnega
reda.
K točki 1 - Sprejem dnevnega reda.
Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom.
K točki 2 – Izvajanje interesnih dejavnosti
a) Dogovor o organizaciji piknika Pedagoške fakultete Koper.
Prisotni so si razdelili naloge, da preverijo ceno za avtobusni prevoz (pozanimala se bo Sabina Višček,
ceno za najem prostora (ponudbe bo pregledal Jaka Rožac). Matej Štokelj se bo pozanimal glede
fotografa, kuharja in ozvočenja. Pred dogodkom bodo poslana vabila. Predlagan termin piknika je 17.
oz. 18. Maj. Vse ostale zadeve se bodo reševale na naslednjih sestankih, ko bo zbranih več
informacij.

b) Poročilo o zbiranju kandidatov za uredniški odbor časopisa Pedagoške fakultete Koper
Sabina Višček je povedala, da sta se na razpis odzvali dve študentki, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri
pripravi časopisa. Prisotni so se strinjali, da študente ponovno obvestimo in povabimo k uredniški
ekipi.
c) Odločitev o odhodu v Gardaland oz. Mirabilandijo.
Prisotni so se strinjali, da izberemo cenovno ugodnejši izlet, to je Gardaland.
d) Preložitev predavanj o prvi pomoči za otroke na mesec september.
Sabina Višček je poročala, da sta predavateljici prve pomoči prosili, če se predavanja prestavijo na
september. Ker je datum ugoden tudi za študente UP PEF, so se prisotni strinjali s predlogom.
K točki 3 – Razno.
Matej Štokelj je odprl diskusijo glede sodelovanja na Šoupovi tržnici. Po premisleku so jo prisotni
zavrnili.
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 15:30.
Zapisala: Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________
Datum: 1.5.2011

