UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠTUDENTSKI SVET
Cankarjeva 5
6000 KOPER

Koper, 20. februar 2013

ZAPISNIK
konstitutivne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je bila 19. februarja 2013.
Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
- Dajana Ćulibrk,
- Leonora Drgan,
- Jelena Lukić,
- Jernej Medved,
- Anja Valenčić,
- Daša Vukanac in
- Polona Žorž.
Odsotni člani:
- Tina Šavron,
- Vik Kovačec.
Ostali prisotni:
- namestnica predsednice Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi Anastassia
Kaliada (prisotna do vključno 6. točke dnevnega reda);
- dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič (prisotna do vključno 4. točke dnevnega reda);
- prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič (prisotna do
vključno 4. točke dnevnega reda);
- tajnik fakultete Tanja Marsič;
- samostojna strokovna delavka za splošne in pravne zadeve Nuša Vatovec.
Začetek seje ob 15.30.
Dekanja prof. dr. Mara Cotič je 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.
Namestnica predsednice Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi Anastassia Kaliada
je vodstvo fakultete vprašala, ali je možno, da bi bila člana Študentskega sveta UP PEF tudi
kandidata, ki zaradi prenizkega števila glasov zaradi omejenega števila mest na študijski
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program, na študijskem programu Razredni pouk nista bila izvoljena. Na drugih študijskih
programih je namreč ostalo nekaj mest nezasedenih.
Tajnik Tanja Marsič je pojasnila, da v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju UP PEF
sestava študentskega sveta mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno
zastopanje vseh skupin študentov, določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v
študentski svet v posameznem študijskem letu. Tako večje število mest od razpisanih za
študijski program Razredni pouk, ni možno. Namestnici predsednice Študentskega sveta UP
PEF v prejšnji sestavi Anastassi Kaliada pa je predlagala, da skupaj z drugim neizvoljenim
kandidatom Jakom Rožacem kljub temu sodelujeta pri organizaciji dogodkov, tudi če uradno
nista člana študentskega sveta.
Anja Valenčić je tako prisotne povprašala ali si res želijo sodelovati v Študentskem svetu UP
PEF in so pripravljeni hoditi seje. Prisotni so na vprašanje Anje Valenčić pritrdili.
Tako je dekanja UP PEF prisotnim v sprejem predlagala naslednji:
1. SKLEP
I.
Na podlagi izvedenih volitev v Študentski svet UP PEF v študijskem letu 2012/2013, ki
so potekale 17. in 18. januarja 2013, se konstituira Študentski svet UP PEF v naslednji
sestavi:
-

Dajana Ćulibrk,
Leonora Drgan,
Jelena Lukić,
Vik Kovačec,
Jernej Medved,
Tina Šavron,
Anja Valenčić,
Daša Vukanac in
Polona Žorž.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA, 1 vzdržan.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2 - Sprejem dnevnega reda.
Po uspešnem konstituiranju študentskega sveta fakultete je dekanja prešla k obravnavi 2.
točke dnevnega reda.
Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, so člani na predlog dekanje glasovali o
naslednjem sklepu:
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2. SKLEP
I.
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Konstituiranje Študentskega sveta UP PEF.
2. Sprejem dnevnega reda.
3. Poročilo predsednika Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi o
delovanju Študentskega sveta UP PEF.
4. Imenovanje predsednika, namestnika predsednika in tajnika Študentskega
sveta UP PEF.
5. Imenovanje predstavnika v Študentski svet UP.
6. Obravnava in potrditev Poročila o interesnih dejavnosti študentov UP PEF
za leto 2012.
7. Potrditev Razpisa volitev predstavnikov študentov v Senat UP PEF.
8. Potrditev Razpisa volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor UP
PEF.
9. Imenovanje članov in predstavnikov študentskega sveta, ki bodo
sodelovali pri delu delovnih teles Senata UP PEF.
10. Predlaganje člana in njegovega namestnika v Disciplinski komisiji UP
PEF.
11. Razno.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 3 - Poročilo predsednika Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi o
delovanju Študentskega sveta UP PEF.
Namestnica predsednice Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi Anastassia Kaliada
je pojasnila, da je dela in naloge predsednice Študentskega sveta UP PEF prevzela s
študijskim letom 2012/2013, ko dotedanja predsednica Sabina Višček ni več izpolnjevala
pogojev za članstvo v študentskem svetu. Povedala je, da je Študentski svet UP PEF v
prejšnji sestavi lepo sodeloval in upa, da bo tudi nova ekipa tako sodelovala.
K točki 4 - Imenovanje predsednika, namestnika predsednika in tajnika Študentskega
sveta UP PEF.
Dekanja UP PEF je prisotne povprašala kdo želi kandidirati za novega predsednika
Študentskega sveta UP PEF. Daša Vukanac je pri tem predlagala, da bi bilo bolje, če bi
predsednik študentskega sveta bil nekdo, ki je sodeloval v študentskem svetu v prejšnji
sestavi. Kot kandidati so bili tako predlagani Jernej Medved, Anja Valenčić in Leonora Drgan.
Ker sta kandidatki Anja Valenčić in Leonora Drgan zaposleni, so se prisotni strinjali, da je
najprimernejši kandidat Jernej Medved. Jernej Medved je kandidaturo sprejel. Tako so člani
Študentskega sveta UP PEF sprejeli naslednji sklep:
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3. SKLEP
I.
Za predsednika Študentskega sveta UP PEF se imenuje Jerneja Medveda.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Nato je sledilo odločanje o namestniku ali namestnici predsednice Študentskega sveta UP
PEF. Za namestnico predsednice Študentskega sveta UP PEF je bila predlagana Anja
Valenčić. Tako so člani Študentskega sveta UP PEF na predlog predsednika le-tega sprejeli
naslednji sklep:
4. SKLEP
I.
Za namestnico predsednika Študentskega sveta UP PEF se imenuje Anjo Valenčić.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Anja Valenčić je kot tajnica Študentskega sveta UP PEF v prejšnji sestavi prisotnim pojasnila
kakšna so dela in naloge tajnika študentskega sveta. Za mesto tajnice se je javila Dajana
Ćulibrk. Tako so člani Študentskega sveta UP PEF na predlog predsednika le-tega sprejeli
naslednji sklep:
5. SKLEP
I.
Za tajnico Študentskega sveta UP PEF se imenuje Dajano Ćulibrk.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 5 - Imenovanje predstavnika v Študentski svet UP.
Anastassia Kaliada je kot namestnica predsednice Študentskega sveta UP PEF v prejšnji
sestavi ter kot predstavnica v Študentskem svetu UP pojasnila, da je predsednik
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Študentskega sveta UP PEF član Študentskega sveta UP po funkciji, drugega predstavnika
pa je potrebno imenovati. Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
6. SKLEP
I.
Za predstavnico Študentskega sveta UP PEF v Študentski svet UP se imenuje Anjo
Valenčić.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 6 - Obravnava in potrditev Poročila o interesnih dejavnosti študentov UP PEF
za leto 2012.
Tajnik fakultete Tanja Marsič je prisotnim pojasnila, da fakulteta vsako leto pripravi program
dela za naslednje koledarsko leto ter poročilo o delu za preteklo leto. Študentski svet UP
PEF mora tako pripraviti program interesnih dejavnosti študentov UP PEF za naslednje leto
ter poročilo o interesnih dejavnosti študentov UP PEF za preteklo leto ter ju potrditi na svoji
seji. Tako mora Študentski svet UP PEF na tej seji potrditi Poročilo o interesnih dejavnosti
študentov UP PEF za leto 2012, ki bo vključen v Poročilo o delu UP PEF za leto 2012.
Prisotnim je predstavila vsebino poročila.
Prisotni člani so tako na predlog predsednika glasovali o naslednjem sklepu:
7. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF potrjuje Poročilo o interesnih dejavnosti študentov UP PEF za
leto 2012.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 7 – Potrditev Razpisa volitev predstavnikov študentov v Senat UP PEF.
Prisotni so pri tej točki dnevnega reda na vpogled prejeli osnutek Razpisa volitev
predstavnikov študentov v Senat UP PEF. Tega je pripravilo tajništvo UP PEF, saj mora biti v
skladu z 20. členom Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na
Primorskem in v organe članic potrjen na konstitutivni seji novo konstituiranega študentskega
sveta članice. Med prisotnimi je nato potekala razprava o določitvi datuma za vlaganje
kandidatur. Strinjali so se, da bo datum 28. februar 2013. Nato so na predlog predsednika
glasovali o naslednjem sklepu:
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8. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF potrjuje Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat UP
PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 8 - Potrditev Razpisa volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor UP
PEF.
Prisotni so pri tej točki dnevnega reda na vpogled prejeli osnutek Razpisa volitev
predstavnikov študentov v Akademski zbor UP PEF. Tega je pripravilo tajništvo UP PEF, saj
mora biti v skladu z 30. členom Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze
na Primorskem in v organe članic potrjen na konstitutivni seji novo konstituiranega
študentskega sveta članice. Tajnik Tanja Marsič je prisotnim predstavila kako deluje
akademski zbor. Med prisotnimi je nato potekala razprava o določitvi datuma za vlaganje
kandidatur. Strinjali so se, da bo datum 29. marec 2013. Nato so na predlog predsednika
glasovali o naslednjem sklepu:
9. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF potrjuje Razpis volitev predstavnikov študentov v Akademski
zbor UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 9 - Imenovanje članov in predstavnikov študentskega sveta, ki bodo sodelovali
pri delu delovnih teles Senata UP PEF.
Tajnik fakultete je članom študentskega sveta pojasnila, da ima Senat UP PEF pet stalnih
delovnih teles. V treh komisijah, tj. v Komisiji za študijske zadeve, Komisiji za študentske
zadeve in Komisiji za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega
in umetniškega dela Senata UP PEF, je predstavnik študentov član komisije, ki ima tako
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 predstavnik študentskega sveta le
sodeluje pri delu teh dveh delovnih teles.
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Člani študentskega sveta so po prejetih informacijah, predvsem o pogostosti sej posameznih
delovnih teles, podali naslednje predloge za člane delovnih teles ter glasovali o imenovanju
naslednjih predstavnikov študentskega sveta v delovna telesa:
10. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF imenuje Dašo Vukanac za predstavnico Študentskega sveta
UP PEF v Komisiji za izvolitve v nazive Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
11. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje Polono Žorž za članico
Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
12. 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: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
13. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF imenuje Anjo Valenčić za predstavnico Študentskega sveta
UP PEF v Komisiji za znanstveno-raziskovalno delo Senata UP PEF.
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II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

14. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje Jeleno Lukić za članico
Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in
umetniškega dela Senata UP PEF.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 10 - Predlaganje člana in njegovega namestnika v Disciplinski komisiji UP PEF.
Tajnik fakultete Tanja Marsič je na kratko predstavila delo in funkcije Disciplinske komisije
UP PEF. Člani študentskega sveta so nato glasovali o naslednjem sklepu, kjer so s
strinjanjem obeh članic Študentskega sveta UP PEF predlagali v imenovanje za članico in
namestnico članice :
15. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF predlaga Senatu UP PEF, da imenuje naslednji predstavnici iz
vrst študentov UP PEF za članico oziroma namestnico članice v Disciplinski komisiji
UP PEF:
- Leonoro Drgan - za članico,
- Dajana Ćulibrk - za namestnico članice.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 9 - Razno.
Anja Valenčić je predlagala, da bi se dogovorili o datumu naslednje seje. Med prisotnimi je
potekala kratka razprava, po kateri so se odločili, da bo naslednja seja potekala v sredo 6.
marca 2013 ob 16.00.
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Poleg zgoraj obravnavane vsebine pod to točko dnevnega reda ni bilo drugih predlogov za
razpravo, zato je predsednik Študentskega sveta UP PEF Jernej Medved sejo zaključil.
Seja je bila zaključena ob 16.50.

Zapisala:
Nuša Vatovec, univ. dipl. prav.
Predsednik Študentskega sveta UP PEF
Jernej Medved

_________________________________
Datum
_________________________________

9

