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Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

Kraška ulica 2, 6210 Sežana  

Datum: 4. marec 2016 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA ALUMNI KLUBA VSŠ 

 

Ura začetka in kraj: 15.00, laboratorij za oblikovanje 

Prisotni: Ožbej Černe, Tina Nemec in Jelena Uršič 

Opravičeno odsotni: Andrejka Cunjac in Maruša Ličen 

Dnevni red 

1. Pregled in potrditev glasovanja 1. dopisne seje o izboru logotipa. 

2. Predstavitev Alumni kluba študentom VSŠ in poziv k včlanitvi. 

3. Predstavitve izdelave diplome in zaključka študija ter kariernih možnosti za študente 2. letnika. 

4. Prva razstava Alumni kluba VSŠ v galeriji Črni kot v Kosovelovem domu v Sežani. 

5. Računovodstvo kluba. 

6. Članarina kluba. 

7. Zbiranje pobud in želja članov. 

8. Plan dela za 2016. 

9. Drugo 

Ad 1: 

Pregledali smo število prejetih glasovnic – skupaj 14. Za prvi predlog Maruše Ličen (krogca) je glasovala 1 

članica, za drugi predlog Maruše Ličen (kvdratek) je glasovalo 8 članov, za tretji predlog Valerije Novak je 

glasovalo 5 članov. 

Sklep 1: Potrjen je drugi predlog Maruše Ličen (kvadratek). 

 

Ad 2: 

Termine predstavitev Alumni kluba VSŠ študentom VSŠ določimo kasneje. Predstavi se prednosti včlanitve 

v Alumni klub VSŠ Sežana in okvirni letni plan. Nove člane se pozove, da na mail Alumni kluba pošljejo 

predloge o aktivnostih in delovanju kluba. Predstavitev pripravita in izvedeta Tina Nemec in Andrejka 

Cunjac. 

Sklep 2: Predstavitev pripravita in izvedeta Tina Nemec in Andrejka Cunjac. 
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Ad 3:  

Po temeljitem premisleku smo predlagali, da študentom zaključnih letnikov pot do diplome in nekatere 

karierne možnosti predstavijo: 

 s področja fotografije Polona Iskra, Jerneja Kraiger ali Rebeka Bernetič. 

 Iz modula kamen se predlaga Veroniko Tišler in kot rezervo Piko Mozetič.  

Ožbej je predlagal, da izberemo koga izmed zadnjih diplomantov, ki nalog še niso zagovarjali, bodo pa to 

storili še v tem šolskem letu, saj so njihove informacije najbolj sveže. 

Sklep 3: Predloge bomo posredovali ravnatelju VSŠ in uskladili izbor. 

 

Ad 4:  

Člani UO Alumni kluba VSŠ se strinjamo s predlogom ravnatelja VSŠ, da se imenuje komisija za razstave (3 

člani s strani šole, 2 iz vrst alumni kluba), ki skupaj odloča o projektih za razstavišče Črni kot.  

VSŠ za prvo razstavo predlaga že pripravljeno razstavo Polone Iskra, s čemer smo se prisotni strinjali, saj 

do otvoritve ni veliko časa. 

Sklep 4: Izmed članov Alumni kluba VSŠ predlagamo, da sta v komisijo Maruša Ličen, predstavnica 

modula kamen in Ožbej Černe, predstavik modula fotografija. 

 

Ad 5:  

Prejeli smo dve ponudbi vodenja računovodstva za klub: 

 Ponudba Enise Princes: 10 poslovnih dogodkov mesečeno ali 120 dogodkov letno in končne 

bilance bi računala 150 eur z že vključenim DDV. Cena vključuje računovodska dela, svetovanje in 

izdelavo končnega računa (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun). 

 Ponudba Maruše Ličen, da se enostavnega knjigovodstva nauči in ga brezplčano izvaja za nas. 

Proisotni člani UO smo soglasno glasovali, da se izbere ponudba Enise Prices. 

Sklep 5: Računovodstvo Alumni kluba VSŠ Sežana bo vodila računovodkinja Enisa Princes. 

 

Ad 6:  

Člani UO smo se soglasno strinjali, da je primerna članarina 10 eur na leto.  

Sklep 6: Članarina Alumni kluba VSŠ Sežana je 10 eur na leto. 
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Ad 7:  

Pobude in želje članov kluba bomo zbirali po elektronski pošti kluba. Povprašali bomo na VSŠ, če je 

mogoče, da prek njihove spletne strani dobimo e.pošto kluba v cca. 14 dneh. Če bo postopek 

dolgotrajnejši, bomo raje naredili spletni naslov na gmailu. 

Sklep 7: V 14 dneh moramo vzpostaviti e-pošto Alumni kluba VSŠ Sežana. 

 

Ad 8:  

Ožbej je izpostavil, da on vidi poslanstvo Alumni kluba v trženju naših storitev in ne dobesedni promociji. 

Tudi ostali smo se strinjali, da je najboljša promocija šole to, da mi delamo dobro. Zato predlagamo, da: 

 se vključimo v čezmejne dejavnosti VSŠ o katerim moramo še povprašati na šoli, 

 pozovemo člane, da pripravijo programe plačljivih delavnic za zunanje na teme iz stroke ter 

 vzpostavimo co-working večere s Klubom študentov Sežana jeseni 2016. 

Tina Nemec se bo o izvedbi delavnic in povpraševanju po specifičnih delavnicah pozanimala v galeriji Tir 

Mostovna ter v Brdih, Jelena Uršič se bom o tem pozanimala pri TIC Sežana, Knjižnici Sežana, RC Divača, 

MC Podlaga, Hiša Mladih v Ajdovščini in na srednji šoli. 

Sklep 8: Do naslednjega sestanka se zadolženi člani pozanimamo o intresu in dejavnostih pri katerih bi 

sodelovali. 

 

Ad 9:  

Upravna enota nam je zavrnila statut zaradi prodobitvenih dejavnosti, ki niso bile utelmeljene. Statut sem 

dopolnila z razlago in dala članom UO v predogled. 

Sklep 8: Tehnična dopolnitev statuta je potrjena. 

 

Sestanek se je zaključil ob 16.00. 

 

Zapisala 

Jelena Uršič 

 

  

Uredila 

Andrejka Cunjac 

 


