ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE
ŠTUDENTSKEGA SVETA
AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE,

Seja je potekala dne 09. 11. 2016 v sejni sobi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje,
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana.
Seja se je pričela ob 15:05 uri.
Prisotni: Toni Buršić, Gregor Humar, Špela Šmid, Žiga Hančič, Rea Vogrinčič, Vid Merlak, Ana
Lucija Šarič, Teja Gerkman, dekan Boštjan Botas Kenda
Opravičeno odsotni: Nastja Budna
Ostali prisotni: Domen Karun
Konstitutivno sejo Študentskega sveta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je vodil
prejšnji – začasni predsednik, Žiga Hančič.
Dnevni red:
1. Uradni rezultati volitev (dekan);
2. Informacija o ŠSALUO;
3. Poročilo predsednika ŠSALUO v prejšnji sestavi;
4. Kandidiranje za funkcije v ŠSALUO in oblikovanje organov ŠSALUO.

Ad 1.
-

Uradni rezultati volitev (dekan)

Dekan Boštjan Botas Kenda pove, da so bile volitve ustrezno opravljene. Kandidiralo je več
kandidatov za posamezno smer, kar smatra za dobro. Potrjuje mandat izvoljenim
predstavnikom: za smer grafično oblikovanje Ana Lucija Šarič, za smer industrijsko
oblikovanje Gregor Humar, za smer slikarstvo Rea Vogrinčič, za smer unikatno oblikovanje
Špela Šmid, za smer kiparstvo Žiga Hančič, za smer video in novi mediji Vid Merlak, za smer
ilustracija Toni Buršić, za smer fotografija Teja Gerkman in za smer restavratorstvo Nastja
Budna. Čestita izvoljenim predstavnikom, sestava je sprejeta in želi uspešno delovanje.
Sklep št. 1
Študentski svet Akademije za likovno umetnost in oblikovanje potrjuje mandate izvoljenim
predstavnikom.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dekan se poslovi in zapusti sejo.

Ad 2.
-

Informacija o ŠSALUO

Žiga Hančič pove, da glede na sestavo, starim predstavnikom ni potrebe predstavljati
Študentskega sveta. Novima članoma pove, da je to organ Akademije, če bosta imela kakšna
vprašanja naj se obrneta na e- listo predstavnikov Študentskega sveta.
Ad 3.
-

Poročilo predsednika ŠSALUO v prejšnji sestavi

Žiga Hančič pove, da si je Študentski svet v preteklem mandatu prizadeval za reševanje
birokratskih zadev. Predstavništvo v upravnem odboru, kot to imajo študentski sveti drugih
članic. Letos vidi delovanje študentskega sveta v konkretnih projektih in promociji, saj so
prišla finančna sredstva. Najbolj nujna je organizacija obveščevalnega sistema, da bi imel
vsak letnik svojega predstavnika. Težavo vidi predvsem pri dostopu do nižjih letnikov.
Ad 4.
-

Kandidiranje za funkcije v ŠSALUO in oblikovanje organov

Žiga Hančič pove, da smo prejeli dve kandidaturi za predsednika, od Žiga Hančiča in Gregorja
Humarja. Sledi predstavitev kandidatur.
Žiga Hančič // Odločil sem se za podaljšanje mandata iz razloga, ker sem v študentskem
svetu zasedal že vse funkcije v komisijah in senatu, se udeležil vseh sej na študentskem svetu
Univerze v Ljubljani in sklepam, da ima podporo, zato ponovno vlagam kandidaturo.
Gregor Humar // Najprej naj poudarim, da okoliščine volitev niso bile prijetne in upam, da ne
bodo vplivale na delovanje študentskega sveta. Kandidati se ne bi smeli spuščati na
emocionalno raven, od njih se pričakuje profesionalnost saj predstavljajo študente svoje
smeri, zamere pa bi delovanju zgolj škodile. Kljub pričakovanemu vnaprej dogovorjenemu
glasovanju podajam kandidaturo. Spremljam delovanje študentskega sveta že nekaj let.
Študentski svet ne dosega nivoja ostalih članic Univerze v Ljubljani. Mandat 2014/15 je svoje
delovanje usmeril v sprejemanje pravilnikov delovanja, za katerega se je izkazalo, da
odgovarja premoči dveh najmanjšima oddelkoma in ni v skladu s poslovnikom študentskega
sveta Univerze v Ljubljani ter ne odgovarja študentskemu svetu ALUO. Zato sem pripravil
novega, na način, da ustreza ŠSUL in omogoča enakopravno zastopanost vseh smeri ALUO, ki
smo ga v mandatu 2015/16 sprejeli. Poleg nekaj plusov, je prejšnji mandat prinesel tudi
veliko minusov, predvsem zaradi problemov, ki spremljajo delovanje. Vidim priložnost za
dvig študentskega sveta na višjo raven. Izpostavi problematike pomena študentskega sveta,
administrativne in birokratske urejenosti organa in dokumentacije, kar je v prejšnjem
mandatu manjkalo. Potrebno je dosledno delovanje ŠS ALUO in njegovega natančnega in
rednega spremljanja lokalnih problematik, ki zadevajo delovanje ALUO in njenih študentov,
glavni cilj pa je povrnitev moči in vpliva ŠSALUO, predvsem v korelaciji z vodstvom
akademije, za kar je potrebna večja profesionalnost, kot je bila do sedaj. Potreba je tudi po
izboljšanju komunikacije med oddelki, še zlasti med študenti in vodstvom akademije,

informiranje in povezovanje s študenti, saj večina študentov ne pozna delovanja ŠS, precej
jih sploh ne ve, kaj to je, preostanek pa ga enači s Študentsko organizacijo. Delitev na ALU in
O je ovira, ki bi jo morali odpraviti. Čeprav so ta področja morda res nezdružljiva v celoti,
nikakor ne vidim razloga, da ne bi mogli študentje bolje sodelovati med seboj, skupaj
organizirati študijske in obštudijske vsebine. Trenutno je prisoten nekakšen odpor do tega,
kar je posledica preteklih dejavnikov na Akademiji, vendar imamo možnost, da to
popravimo. Pri obštudijskih vsebinah je tu do sedaj še neizkoriščen potencial v formalnem ali
neformalnem sodelovanju ŠS in ŠO, ki lahko skupaj trajno povezujeta delovanje na
akademiji. Nujno je sodelovanje predsedstva ŠS. Kot vzorčni primer slabega sodelovanja
lahko služi zadnji mandat, saj je v prejšnji sestavi bil velik problem z vidika komunikacije in
usklajevanja. To je razvidno tudi iz številnih neljubih, dolgotrajnih sej in ostalih zapletov v
prejšnjem mandatu ter napačnega vodenja sej. ŠS potrebuje hitrejše, kakovostnejše ter
jedrnate seje. Potrebno je povečati učinkovitost dogovarjanj, kajti do sedaj je bilo delovanje
precej počasno in megleno. To vsekakor ni odraz kakovostnega dela in kliče po spremembi
vodenja. Verjamem, da delo predsednika ŠS zahteva določeno obremenitev, vendar to name
nima takšnega vpliva, da bi prihajalo do preobremenitev ter nezbranosti, informacije pa
bodo prihajale do vas, predstavnikov, pravočasno. Predstavil sem bistvene težave, ki
zadevajo ŠS in kličejo po rešitvah. Načrt, kako vse navedene težave rešiti in ponuditi
alternativo, imam, vendar ni odvisen le od mene, temveč moramo tako rešitve kot tudi
korake do njih delati skupaj, soglasno. Zavedam se, da je seznam obsežen in ga je težko
izpolniti v celoti, vendar s skupnimi močmi in vašo podporo, ne dvomim v izpolnitev velike
večine. Na tem mestu tudi zaključujem svojo kandidaturo, hvala.
Žiga Hančič // Izpostavil si ogromno pomanjkljivosti, ki se jih tudi sam zavedam. Zanima me,
zakaj si jih izpostavil šele zdaj.
Gregor Humar // Opozarjal sem tekom celega mandata. Pred kratkim sva imela tudi
sestanek, na katerem sem povedal težave in upam, da tega ne jemlješ osebno.
Žiga Hančič predlaga javno glasovanje.
Sklep št. 2
ŠS ALUO glasuje o predsedniku z javnim glasovanjem.
Za: 3. Proti: 3. Vzdržani: 2.
Sklep ni bil sprejet.
Sledi tajno glasovanje.
Žiga Hančič prejme 4 glasove, Gregor Humar prejme 3 glasove, 1 glasovnica je neveljavna.
Sledi drugi krog z javnim glasovanjem o kandidatu z večjim številom glasov.
Sklep št. 3
ŠS ALUO imenuje Žiga Hančiča za predsednika ŠS ALUO.
Za: 5. Proti: 1. Vzdržani: 2.

Sklep je bil sprejet.
Žiga Hančič pove, da smo prejeli dve kandidaturi za podpredsednika, od Gregorja Humarja in
Reje Vogrinčič. Sledi predstavitev kandidatur.
Gregor Humar // Moja kandidatura ostaja enaka z izjemo tistih zadev, ki vključujejo delo
predsednika, saj na tiste zdaj nimam več neposrednega vpliva.
Rea Vogrinčič // Ne poznam okoliščin, lansko leto sem bila v svetu prvič. Mislim hodit na
seje, poskušati izboljšati komunikacijo med oddelki in biti nevtralen člen.
Sledi tajno glasovanje.
Gregor Humar prejme 4 glasove, Rea Vogrinčič prejme 3 glasove, 1 glasovnica je neveljavna.
Sledi drugi krog z javnim glasovanjem o kandidatu z večjim številom glasov.
Sklep št. 3
ŠS ALUO imenuje Gregorja Humarja za podpredsednika ŠS ALUO.
Za: 6. Proti: 0. Vzdržani: 2.
Sklep je bil sprejet.
Gregor Humar predlaga Ana Lucijo Šarić za tajnico ŠS ALUO.
Sklep št. 4
ŠS ALUO imenuje Ana Lucija Šarić za tajnico ŠS ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič predlaga 1. redno sejo konec meseca.
Gregor Humar predlaga, da bi seja potekala prej, ker se iztekajo mandati predstavnikov
študentov, članom organov ALUO.
Žiga Hančič pove, da bo razpisal Doodle anketo s termini. Predlaga, da do 1. redne seje
izberemo namestnike, tam kjer so bili protikandidati, bi bili kar oni.
Ana Lucija Šarić pove, da to ni v redu rešitev, saj ona svoje protikandidatke sploh ne pozna.
Gregor Humar predlaga, naj svojega namestnika imenuje vsak zase, protikandidati so lahko
kvečjemu, če se tako dogovorita izvoljeni predstavnik in protikandidat.
Žiga Hančič je zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 15:55 uri.

V Ljubljani, 09. november 2016.
Zapisnik zapisal:
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