ZAPISNIK 1. REDNE SEJE
ŠTUDENTSKEGA SVETA
AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE,

Seja je potekala dne 25. 11. 2016 v sejni sobi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje,
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana.
Seja se je pričela ob 14:05 uri.
Prisotni: Toni Buršić, Gregor Humar, Špela Šmid, Žiga Hančič, Rea Vogrinčič, Vid Merlak, Teja
Gerkman, Nastja Budna
Opravičeno odsotni: Ana Lucija Šarić
Ostali prisotni: Teodora Švet
Sejo je vodil predsednik Študentskega sveta ALUO, Žiga Hančič.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠSALUO;
3. Poročilo predsedstva;
4. Imenovanje predstavnikov študentov v Upravni odbor ALUO, Akademski zbor
ALUO, Senat ALUO in komisije senata ALUO;
5. Izpitni pravilnik ALUO;
6. Izboljšanje obveščevalnega sistema;
7. Promocija ŠSALUO;
8. Notranja organizacija in sodelovanje z vodstvom;
9. Povezovanje z AG in AGRFT;
10. Organiziranje večdnevnih ekskurzij;
11. Mnenja o pedagoškem delu profesorjev;
12. Galerija študentov ALUO;
13. Predlogi za porabo sredstev;
14. Predlogi in pobude predstavnikov;
15. Razno.

Ad 1.
-

Potrditev dnevnega reda

Predsedujoči pove, da je prejel zahtevo za uvrstitev točke na dnevni red in predlagal novega.
Predlagan nov dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠSALUO;

3. Poročilo predsedstva;
4. Imenovanje predstavnikov študentov v Upravni odbor ALUO, Akademski zbor
ALUO, Senat ALUO in komisije senata ALUO;
5. Izpitni pravilnik ALUO;
6. Delavnica v Sazavi;
7. Izboljšanje obveščevalnega sistema;
8. Promocija ŠSALUO;
9. Notranja organizacija in sodelovanje z vodstvom;
10. Povezovanje z AG in AGRFT;
11. Organiziranje večdnevnih ekskurzij;
12. Mnenja o pedagoškem delu profesorjev;
13. Galerija študentov ALUO;
14. Predlogi za porabo sredstev;
15. Predlogi in pobude predstavnikov;
16. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 2.
-

Potrditev zapisnika konstitutivne seje ŠSALUO

Predsedujoči pove, da pripomb na zapisnik ni. Pohvali dobro zapisan zapisnik.
Sklep št. 1
Študentski svet ALUO potrjuje zapisnik konstitutivne seje ŠSALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.
-

Poročilo predsedstva

Žiga Hančič pove, da se v tem času ni zgodilo nič posebnega, vse ostale tematike pa so del
tekoče seje.
Ad 4.
-

Imenovanje predstavnikov študentov v Upravni odbor ALUO, Akademski zbor
ALUO, Senat ALUO in komisije senata ALUO

Žiga Hančič pove, da so bile prejete štiri kandidature za predsednike študentov v Senatu
ALUO. To so Ana Lucija Šarić, Teja Gerkman, Rea Vogrinčič in Gregor Humar.
Gregor Humar vpraša kandidatki ali se nameravata udeleževati sej Senata, pove tudi kdaj so
seje Senata v tem mandatu predvidene, in vpraša ali imata namen zagovarjati interese
študentov.

Rea Vogrinčič in Teja Gerkman potrdita, povesta, da jima termin odgovarja in da se bosta sej
udeleževali.
Sledi glasovanje.
Sklep št. 2
Študentski svet ALUO imenuje Ana Lucijo Šarić za študentsko predstavnico v Senatu ALUO.
Za: 7. Proti: 0. Vzdržani: 1.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 3
Študentski svet ALUO imenuje Tejo Gerkman za študentsko predstavnico v Senatu ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 4
Študentski svet ALUO imenuje Rejo Vogrinčič za študentsko predstavnico v Senatu ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 5
Študentski svet ALUO imenuje Gregorja Humarja za študentskega predstavnika v Senatu
ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič pove, je bila prejeta ena kandidatura za predsednika študentov v Komisijo za
samoevalvacijo. To je Rea Vogrinčič.
Sklep št. 6
Študentski svet ALUO imenuje Rejo Vogrinčič za študentsko predstavnico v Komisiji za
samoevalvacijo.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič pove, je bila prejeta ena kandidatura za predsednika študentov v Komisijo za
študijske zadeve. To je Gregor Humar.
Sklep št. 7
Študentski svet ALUO imenuje Gregorja Humarja za študentskega predstavnika v Komisiji za
študijske zadeve.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Žiga Hančič pove, sta bili prejeti dve kandidaturi za predsednike študentov v Disciplinski
komisiji. To je Teodora Švet in Vid Merlak.
Sklep št. 8
Študentski svet ALUO imenuje Teodoro Švet in Vida Merlaka za študentska predstavnika v
Disciplinski komisiji.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič pove, je bila prejeta ena kandidatura za predsednika študentov v Razvojnem
svetu ALUO. To je Žiga Hančič.
Sklep št. 9
Študentski svet ALUO imenuje Žiga Hančiča za študentskega predstavnika v Razvojnem svetu
ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič pove, je bila prejeta ena kandidatura za predsednika študentov v Upravnem
odboru ALUO. To je Gregor Humar.
Sklep št. 10
Študentski svet ALUO imenuje Gregorja Humarja za študentskega predstavnika v Upravnem
odboru ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič pove, je bilo prejetih deset kandidatur za predsednike študentov v Akademskem
zboru ALUO. To so Gregor Humar, Vanja Lojen, Rea Vogrinčič, Toni Buršić, Špela Šmid, Eva
Pestotnik, Teodora Švet, Ana Lucija Šarić, Teja Gerkman in Nastja Budna.
Sklep št. 11
Študentski svet ALUO imenuje Gregorja Humarja, Vanjo Lojen, Rejo Vogrinčič, Tonija Buršića,
Špelo Šmid, Evo Pestotnik, Teodoro Švet, Ano Lucijo Šarić, Tejo Gerkman in Nastjo Budno za
študentske predstavnike v Akademskem zboru ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Teodora Švet zapusti sejo.
Ad 5.
-

Izpitni pravilnik ALUO

Gregor Humar // Kot že sam Statut UL v svojem 87. členu navaja, Študentski svet članice
razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. V pripravi je nov

izpitni pravilnik ALUO. Glede na to, da se tiče tudi pravic in dolžnosti študentov akademije, bi
ga morali predstavniki v študentskem svetu tudi pregledati in preučiti morebitne
spremembe, ki se zadevajo študentov ter podati morebitne amandmaje pri sprejemanju na
senatu. Predlagam, da komisiji za študijske zadeve ter dekanu v vednost, pošljemo zahtevo
po vpogledu v nov izpitni pravilnik (ko bo ta sestavljen) pred obravnavo na senatu.
Sklep št. 12
Študentski svet ALUO od pristojnih organov UL ALUO, natančneje komisije za študijske
zadeve, zahteva pridobitev spremenjenega izpitnega pravilnika ALUO, še pred razpravo in
sprejetjem na senatu, z obzirom, da ima Študentski svet najmanj mesec dni časa za razpravo
in oblikovanje morebitnih amandmajev.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.
-

Delavnica v Sazavi

Špela Šmid // Študentke unikatnega oblikovanja smo dobile enkratno priložnost delavnice v
Sazavi, ki bi potekala v začetku 2. semestra, kot del curicculuma, saj obsega vsebine, ki so del
učnega načrta. Stroški delavnice (3.192,25€) bi pokrili celotno vsebino hladne obdelave
stekla po programu UO ALUO za vse tri letnike posebej, glede na stopnjo zahtevnosti (s
priznanimi KT), vključno z najsodobnejšo opremo, vsem materialom in asistenco ter
predstavitvami postopkov. V ceno so vštete tudi nočitve. Stroški delavnice so primerljivi s
stroški, ki nastanejo v procesu dela na Akademiji. Za primerjavo: en sam brusilni kolut z eno
gradacijo, ki se izrabi, za naš hobby majhen brusilnik, stane 350,00€. Ker je bilo že več
predlogov smeri unikatnega oblikovanja na Upravnem odboru ALUO zavrnjenih, se tokrat
obračajo na Študentski svet ALUO, naj pozove Upravni odbor in odgovorne osebe k ugoditvi.
Žiga Hančič pove, da podpira zadevo, a vseeno predlaga, da se s tovrstnimi zadevami
predstavniki najprej obrnejo na predstojnike.
Špela Šmid pove, da je prof. mag. Tanja Pak že vložila zadevo na Upravni odbor, ki pa je
podobno kot že marsikatero prej zavrnil, zato se sedaj študentke obračajo na Študentski svet
ALUO.
Sklep št. 13
Študentski svet ALUO, na podlagi pobude študentk unikatnega oblikovanja, poziva vodstvo
akademije, natančneje upravni odbor in ostale odgovorne osebe k financiranju seminarja.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Gregor Humar pove, da bo za sklepe, ki morajo biti naslovljeni na vodstvo, pripravil dopise,
katerih sestavni del bodo tudi sprejeti sklepi.
Prisotni se strinjajo.

Ad 7.
-

Izboljšanje obveščevalnega sistema

Žiga Hančič // Kot velik problem komunikacije se kaže v izjemno težavnem dostopanju
Študentskega sveta do študentov nižjih letnikov, zato se zdi nujna vzpostavitev
obveščevalnega sistema. Na tej točki predlagam poizkusno uvedbo predstavnikov, ki bodo
služili kot most med Študentskim svetom in letniki. Dobrodošli so na vseh sejah na katere naj
bodo povabljeni kot ostali predstavniki. Prav tako bi želel predstavnike letnikov vključiti v
Google group listo kjer naj postanejo enakovredni prejemniki informacij kot predstavniki
smeri.
Prisotni se z vključitvijo v Google group ne strinjajo, saj je namenjena komunikaciji med
svetniki, se pa strinjajo s pridobitvijo kontaktov predstavnikov letnikov, ki naj bodo tudi
osebno vabljeni na seje Študentskega sveta.
Sklep št. 14
Študentski svet ALUO poziva predstavnike, da pridobijo kontakte predstavnikov letnikov ter
jih posredujejo predsedstvu Študentskega sveta ALUO do naslednje redne seje.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Žiga Hančič razdeli razpredelnice za vpis kontaktov predstavnikov letnikov.
Ad 8.
-

Promocija ŠSALUO

Žiga Hančič // Kljub relativno urejenem delovanju Študentskega sveta ALUO, bo za dobro
delovanje v prihodnosti nujnejša temeljitejša in jasno zastavljena promocija. Kot sva v
preteklosti z Gregorjem že večkrat ugotovila nemalokrat prihaja do mešanja ŠS in ŠO in to
celo v vrstah profesorjev od katerih se načeloma pričakuje jasno in dobro poznavanje
organov Akademije, kar pa ne velja nujno za študente, ki se še spoznavajo z delovanjem
ALUO. Predvsem smeri z večjim številom študentov Promocija mora biti kljub temu
usmerjena transparentno in široko tako da bo dosegla kar se da veliko število študentov saj
kot ugotavljam poznavanje delovanja ŠS zaradi večletne stagnacije ni najboljše niti med
višjimi letniki.
Gregor Humar pove, da številčnost študentov na posamezni smeri ne predstavlja nujno
težave pri dostopanju do študentov nižjih letnikov. Se mu pa zdi smiselna uvedba
semestrskih sestankov smeri in oddelkov.
Nastja Budna pove, da se ta problem kaže predvsem na restavratorstvu, saj so študentje
razdrobljeni na različnih lokacijah.

Žiga Hančič predlaga predstavnikom smeri organizacijo neobveznih semestrskih sestankov
na smeri za obravnavo aktualne tematike. Kot del promocije Študentskega sveta pa predlaga
izdelavo kratkega animiranega video posnetka, katerega namen bo predstavitev delovanja
Študentskega sveta.
Sklep št. 15
Do konca prvega semestra se v režiji Študentskega sveta ALUO v sodelovanju s smerjo video
in novi mediji ustvari kratek animiran promocijski video za nazornejše predstave o nalogah in
delovanju Študentskega sveta. Študentski svet je o izvedbi sprotno obveščen in podaja
mnenja ter ob zaključku promocijskega videa odloča o njegovi uporabi.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Gregor Humar predlaga vzpostavitev Facebook strani, katere namen bi bil promocija in
obveščanje o sklicih, zapisnikih in aktualnih problematikah ter njihovem reševanju.
Sklep št. 16
Študentski svet ALUO odpre stran na socialnem omrežju Facebook, za katero skrbi
predsedstvo. Na njej se objavlja aktualno problematiko in sklice ter zapisnike sej
Študentskega sveta ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9.
-

Notranje sodelovanje in komunikacija z vodstvom

Žiga Hančič // Kljub temu, da se je komunikacija z vodstvom glede na preteklo obdobje
precej izboljšala še vedno obstaja določena mera neefektivnosti pri komunikaciji katere
vzrok je navadno preobremenitev predsedniške funkcije ter nejasni naslovi za reševanje
posameznih težav. Nujno potrebno je tudi imenovanje namestnikov za predstavnike v
senatu zlasti zaradi navzkrižja interesov pri glasovanju v primerih ko predstavnik v senatu
predstavlja študente tudi v komisiji o katerih odločitvah odloča senat na drugi stopnji. Večja
organiziranost bo potrebna tudi znotraj delovanja samega ŠS kjer se mora reševanje
posameznih nalog razdeliti med predstavnike, napredek pri reševanju pa je potrebno
preverjati sprotno tekom leta na rednih sejah in predstavnikom omogočati vso potrebno
podporo za učinkovito delovanje. Predlagam da ŠSALUO prosi vodstvo, da se v kolegij
dekana in sestanke z dekanom poleg predsednika ŠS vključi tudi podpredsednika ŠS z
možnostjo nadomeščanja in možnost imenovanja namestnikov predstavnikov študentov v
senatu ALUO. Predlagam tudi, da se reševanje nalog v okviru ŠS porazdeli med pooblaščene
posamezne predstavnike katerim ŠS kot celota nudi podporo pri reševanju tekom celega
mandata.
Sledila je krajša razprava, prisotni se z zadnjim predlogom niso strinjali, saj vnaprej ne
moremo vedeti kakšne problematike bodo prišle in kdo bo imel največ časa in volje za
njihovo reševanje tekom študijskega leta.

Sklep št. 17
Študentski svet ALUO naproša vodstvo, da se v kolegij dekana in sestanke z dekanom poleg
predsednika Študentskega sveta ALUO vključi tudi podpredsednika Študentskega sveta ALUO
in možnost njunega nadomeščanja.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 18
Študentski svet ALUO naproša vodstvo za možnost imenovanja namestnikov predstavnikov
študentov v senatu ALUO, ki bi bili vnaprej določeni – imenovani na funkcijo.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10.
- Povezovanje z ostalimi akademijami
Žiga Hančič // Že v preteklosti je živelo povezovanje med ALUO, AGRFT in AG le, da smo letos
v duhu načrtovane triade predstavniki vseh treh akademij začeli razmišljati, da bi
sodelovanje dvignili na novo raven. Povezovanje za zdaj vidimo kot možnost načrtovanja
skupnega dogodka za vse študente ob koncu študijskega leta vendar vsekakor ni izključeno
da se bo pojavil še kakšen tehtnejši in boljši predlog. Dekan je že seznanjen z možnostjo
našega srečanja in jo trdo podpira, zagotavlja tudi, da bodo v primeru srečanja zagotovljeni
potrebni prostori in podpora obveščevalnih medijev ALUO (spletna stran, facebook itd..). Ne
vemo pa še v kakšno smer bo to šlo.
Rea Vogrinčič vpraša čemu točno je namenjeno srečanje, ali gre za izvedbo kakšnega
projekta.
Teja Gerkman vpraša, ali nima sestanek že postavljenega termina v prihodnjem tednu.
Žiga Hančič pove, da bi se na tem sestanku odločalo o prihodnjem sodelovanju in kakšen
projekt bi skupaj izvedli. Sestanek že ima postavljen termin, sklepno pa sprašuje, če bi se kot
celota ŠS udeležili in ne le on sam, kot predstavnik kiparstva.
Gregor Humar pove, da se s predlogom strinja, bi pa poudaril, da je vedno govora o
povezovanju akademij. Potrebno bi bilo razmišljati tudi o povezovanju z ostalimi članicami,
na primer Fakulteto za arhitekturo ali Ekonomsko fakulteto, s katerima že v študijskem
procesu dobro sodelujemo. Če se vrne na tematiko in predlagan sklep, pa bi imel popravek,
naj se odločanje na sestanku zamenja z razpravljanjem, odločal pa bo na koncu ŠS v polni
zasedbi.
Žiga Hančič se s predlogi strinja in predlaga naslednji sklep.

Sklep št. 19
Študentski svet ALUO organizira in gosti srečanje delegacij vseh treh akademij na katerem se
bo razpravljalo o prihodnjem sodelovanju in povezovanju med študenti.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11.
- Organiziranje večdnevnih ekskurzij
Žiga Hančič // V preteklosti je veliko pritožb letelo na ne transparentno in selektivno
organizacijo večdnevnih ekskurzij, ki so bile omogočene zgolj za študente določenih smeri
medtem ko študentje ostalih smeri velikokrat niti niso dobili možnost za pristop, donosno
udeležba zaradi tematske obarvanosti ni bila zares smiselna. Problem sem izpostavil na
kolegiju dekana kjer so mi predstojniki smeri zagotovili, da je vse stvar dogovora vendar, da
bi si želeli vedeti kakšni so interesi med študenti njihovih smeri.
Potekala je krajša razprava z naslednjimi smernicami: tematske ekskurzije za določene smeri
naj so namenjene določenim smerem, v primeru prostih mest se ponudijo ostalim
študentom, ekskurzije bi bilo potrebno predvideti vsaj semester prej, sploh v mesta, ki imajo
stalne razstave in so znane že toliko časa prej.
Gregor Humar pove, da lahko pride do povratnega udarca, ker dokler so tematsko obarvane
v tolikšni meri, so ciljni publiki tudi zanimive, ko bo preveč posplošena, mogoče ne bo več
tolikšnega interesa. Tam kjer so težave, je treba apelirati na predstojnike, naj pričnejo
komunicirati na smereh kjer so te težave. Na industrijskem oblikovanju so ekskurzije
navadno polno zasedene in če gremo v manj tematsko obarvane, bo lahko negativno.
Špela Šmid pove, da imajo več ekskurzij letno. To je predvsem odvisno od profesorjev in
študentov, kolikšen interes pokažejo.
Nastja Budna pove, da je na restavratorstvu problem s premalo prijavami.
Žiga Hančič pove, da profesorji plačujejo sami ekskurzije in predvideva, da je to en bistvenih
problemov, zakaj prihaja do teh težav.
Rea Vogrinčič pove, da vsakoletna ekskurzija v New York študentom ni v interesu pa jo vsako
leto organizirajo.
Žiga Hančič pove, da so smeri postavljene brez vsake logike. Ilustracija in slikarstvo so
podobne, kiparstvo in unikatno oblikovanje. Znašli smo se pred tem problemom zaradi
razparceliranosti.
Teja Gerkman pove, da bi to morali obravnavati na posebni točki, ne pod tekočo.

Gregor Humar se strinja in pove, da je s tovrstnimi mnenji potrebno apelirati na predstojnike
in vodstvo. V primeru restavratorstva je smiselno odpreti prijave za vse študente. Predlaga
analizo problematike na smereh in reševanje tega za vsako smer posebej, saj so očitno
potrebni različni pristopi na vsaki smeri. Vsi predlogi in težave se zberejo na Google drive
dokumentu ŠS.
Sklep št. 20
Predstavniki Študentskega sveta ALUO analizirajo problematiko ekskurzij s predstojniki,
organizatorji ekskurzij in študenti. O rezultatih poročajo sprotno v Google drive dokument
Študentskega sveta ALUO.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 12.
- Mnenja o pedagoškem delu
Žiga Hančič // Mnenja predstavljajo precejšnjo težo v delovanju ŠSALUO, kljub temu pa
njihova vloga ni zares efektivna zlasti nezmožnosti polnega dostopa do anketnega gradiva, ki
je trenutno zgolj numeričen in dejstvu, da so redni profesorji izvzeti iz evalvacijskega
procesa. Najustreznejši naslov za uvedbo evalvacije rednih profesorjev bo verjetno
študentski svet v Ljubljani, ŠSALUO pa naj se izreče o smiselnosti pobude. Obravnavane
profesorje pa bi vabili na sejo ŠS na kateri bi se mnenje sprejemalo, v kolikor je negativno.
Potekala je krajša razprava na temo anket.
Sklep št. 21
Študentski svet ALUO, po zgledu ostalih članic Univerze v Ljubljani, naproša vodstvo za
popoln dostop do anketnega gradiva kot nujnega predpogoja za kvalitetno pisanje mnenj o
pedagoškem delu.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 22
Študentski svet ALUO predlaga Študentskemu svetu Univerze v Ljubljani, da se redne
profesorje vključi v proces evalvacije in pisanja mnenj o pedagoškem delu.
Za: 8. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 13.
- Galerija študentov ALUO
Žiga Hančič // Bil je podan predlog študentov kiparstva o ustanovitvi galerije študentov
ALUO za vse smeri in oddelke po zgledu ostalih evropskih akademij. Predlagatelja se pa
danes nista odzvala na vabilo, da bi predlog predstavila.

Rea Vogrinčič pove, da se s stvarjo že ukvarjajo določeni profesorji zato bi situacijo kazalo
raziskati.
Gregor Humar pove, da so se v ŠO že dogovarjali o tovrstnem projektu. Smiselno bi bilo
povprašati na vodstvu kaj se s tem dogaja, če ni nič, se bo treba odločiti ali to izpelje ŠS ali
ŠO.
Žiga Hančič pove, da bi lahko bil zadržek, če bi projekt organizirala ŠO, potem bi profesorji
lahko bili proti.
Rea Vogrinčič in Gregor Humar povesta, da gre zgolj za organizacijo prostora in ponuditi
študentom. Najprej pa bi bilo potrebno videti kaj se na ALUO v tej smeri dogaja.
Teja Gerkman zapusti sejo.
Ad 14.
- Predlogi za porabo sredstev
Žiga Hančič pove, da je poslal višino sredstev in predloge.
Gregor Humar izlušči neprimerne predloge in argumentira neprimernost. Poda generalni
predlog, kako se bi sredstva najbolj transparentno in tehtno porazdelila, in sicer glede na
število študentov na posamezni smeri. Toliko bi dobila posamezna smer, v primeru združitve
v večji projekt več smeri pa se lahko sredstva združujejo. Predlaga, da vsak predstavnik svoje
smeri zbere predloge svojih študentov za porabo sredstev na svoji smeri. Ko bodo predlogi
jasni, smiselni in argumentirani, se bo za te predloge namenilo sredstva.
S predlaganim se vsi prisotni strinjajo.
Sklep št. 23
Študentski svet ALUO porazdeli sredstva po smereh glede na število vpisanih študentov na
posamezni smeri in pozove predstavnike k podajanju predlogov za porabo sredstev na svoji
smeri.
Za: 7. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 15.
- Predlogi in pobude predstavnikov
Žiga Hančič pove, da ni prejel nobenega predloga ali pobude.
Ad 16.
- Razno

Žiga Hančič pove, da se je po tehtnem premisleku, glede na situacijo, odločil, da na naslednji
seji ne bo več predsednik. To se je odločil zaradi osebnih razlogov, saj ima polno obveznosti
in ugotavlja, da ne bo mogel kvalitetno opravljati predsedniškega dela. Pripravljen je prevzeti
kakšno drugo pozicijo, če se bo za to pokazala priložnost.
Ker ni bilo nadaljnje razprave se je seja zaključila.
Seja je bila zaključena ob 16:25 uri.
V Ljubljani, 25. november 2016.
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