Nova Gorica, 20. 5. 2020

Zadeva: Zapisnik Konstitutivne seje Študentskega sveta Nove univerze z dne 19. 5.
2020
TRAJANJE SEJE: 15:30-16:20
POTEK SEJE: seja je zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19, potekala preko platforme
Skype
Prisotni: izr. prof. dr. Marko Novak, prorektor za študentske in študijske zadeve Nove
univerze, Matic Mlakar (EVRO-PF), Urša Ravnikar Šurk (EVRO-PF), Nastja Vodeb (EVROPF), Ivan Kramberger (FDŠ), Igor Kalabić (FDŠ), Laura Gril (FDŠ), David Trofenik
(Fizioterapevtika), Vasko Blaj (VŠGI), Kristina Slejko (strokovna sodelavka EVRO-PF).
Odsotni: Oskar Elija Černivec (FSMŠ), Nita Panduri (ESLG), Stefan Tadić (AREMA).

Predlagani dnevni red:
1. Prisotnost članov in mandati
2. Volitve predsednika, podpredsednika in tajnika
3. Razno

AD 1.
Dr. Novak preveri prisotnost članov. Dalje izpostavi problematiko članstev v ŠSNU iz
članice FSMŠ. Na fakulteto FSMŠ je namreč vpisanih 5 študentov, skladno s Poslovnikom
ŠSNU bi morali fakulteto predstavljati 3 študentje. Dr. Novak predlaga, da zaradi
razkoraka med Poslovnikom ŠSNU in dejanskim številom študentom FSMŠ, fakulteto
FSMŠ zastopa 1 študent. Člani se z navedenim strinjajo.
Dr. Novak predlaga, da bi mandati članov trajali do predvidoma 30.9.2021. V kolikor
posamezen član izgubi status študenta, oziroma članu status študenta poteče, se poišče
novega člana. Člani se z navedenim strinjajo. Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Dr. Novak napove volitev predsednika in podpredsednika ŠSNU. Pove, da smo prejeli dve
kandidaturi za predsednika, za podpredsednika pa nobene. Nato preda besedo Ivanu
Krambergerju in Maticu Mlakarju, ki sta oddala kandidaturi za predsednika. Kandidata
se predstavita in opišeta svoj načrt dela.
Matic Mlakar predlaga, da mesto predsednika ŠSNU odstopi Ivanu Krambergerju, sam
pa prevzame mesto podpredsednika ŠSNU. Vsi prisotni se z navedenim strinjajo. Ivan
Kramberger za tajnico izbere Nastjo Vodeb.
Sklep je bil sprejet.
Prvi predsednik ŠSNU je Ivan Krambereger.
Prvi podpredsenik ŠSNU je Matic Mlakar.
Prva tajnica ŠSNU je Nastja Vodeb.

AD 3.
Dr. Novak predlaga, da se za začetek posodobi spletna stran ŠSNU, na kateri bodo
objavljeni novi člani, vizija, interesi ipd. ŠSNU.
Matic Mlakar predlaga, da se vsi člani seznanijo s Poslovnikom ŠSNU.
Predsednik ŠSNU napove, da bo še v tem tednu izvedel naslednjo dopisno sejo.
Seja se zaključi.

