
Stran 1 od 3 
 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 

Kraška ulica 2, 6210 Sežana  

Datum: 22. februar 2016 

 

ZAPISNIK USTANOVNEGA ZBORA ALUMNI KLUBA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SEŽANA 

 

Ura začetka in kraj: 17.00, Predavalnica 

Prisotni: Andrejka Cunjac, Ožbej Černe, Matej Grižon, Polona Ipavec, Sara Kozlovič,  Tjaša Kranjec, Marko 

Krašovec, Maruša Ličen, ravnatelj VSŠ Anton Marn, Peter Medica, Tina Nemec, Valerija Novak, Matej 

Perčič, Katja Pohl, Tomaž Povodnik, Mateja Pustovrh, Ana Rojc, Katarina Sadovski, Špela Šedivy, Rok 

Verstovšek Tanšek in Jelena Uršič 

Dnevni red 

1. Sklep o ustanovitvi 

2. Sprejem statuta kluba 

3. Volitev delovnih teles 

4. Razno  

 

Ravnatelj VSŠ Sežana Anton Marn je prisotne pozdravil in jih obvestil o vseh, ki so prejeli vabilo na 

ustanovni zbor. Napovedal je pri katerih dejavnostih pričakuje pomoč in sodelovanje Alumni kluba. 

Predstavil je Festifal SEFF in prisotne povabil, da se ga udeležijo. Predstavil je delovno predsedstvo, Tino 

Nemec kot predsednico, Ožbeja Černeta kot člana in Jeleno Uršič kot zapisnikarico. 

Tina Nemec je prisotnim predstavila dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. 

Ad 1: 

Trije ustanovni člani, Tina Nemec, Ožbej Černe in Jelena Uršič, smo sprejeli sklep o ustanovitvi Alumni 

kluba. Glasovali smo javno, z dvigom rok. 

Po sprejetju sklepa o ustanovitvi so se klubu pridružili še ostali prisotni na seji. 

Sklep 1: Alumni klub je ustanovljen. 
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Ad 2: 

Pred sprejemom statuta kluba so člani kluba predstavili predloge logotipov kluba, izmed katerih smo z 

javnim glasovanjem izglasovali dva primera, ki ju morata avtorici dodelati in v kratkem ponovno 

predstaviti članom kluba. Izbrana predloga sta bila: 

 prvi predlog Maruše Ličen z desetimi glasovi za in 

 predlog Valerije Novak s sedmimi glasovi za. 

Soglasno smo sprejeli, da bodo o logotipu kluba člani glasovali naknadno prek dopisne seje. Logotip z 

največ glasovi bo potrdil upravni odbor kluba. 

Statut smo sprejeli soglasno z javnim glasovanjem z dvigom rok. 

Sklep 2: Maruša Ličen in Valerija Novak do petka, 26. 2. Pripravita dodelan predlog logotipa. 

Sklep 3: Statut je sprejet. 

 

Ad 3:  

Tina Nemec je predstavila organe kluba. Ožbej Černe je predlagal, da se glasuje tako,  kot da so kandidati 

za organe vsi prisotni. Anton Marn je dodal, da se člana z največ prejetimi glasovi potrdi za predsednika 

kluba. Oba predloga o glasovanju sta bila soglasno sprejeta. Glasovanje je izvedla tričlanska komisija v 

sestavi Peter Medica, Matej Perčič in Andrejka Cunjac. 

Pred glasovanjem so se vsi kandidati predstavili zaradi lažjega glasovanja. 

Glede na število zbranih glasov je volilna komisija razglasila, da so člani upravnega odbora: 

 Ožbej Černe, 

 Maruša Ličen, 

 Tina Nemec, 

 Andrejka Cunjac in 

 Jelena Uršič. 

Jelena Uršič in Ožbej Černe sta imela največ in enako število glasov, zato je komisija pripravila dodatne 

volilne listke prek katerih smo glasovali o predsedniku kluba. 

Z desetimi glasovi za sem Jelena Uršič izvoljena za predsednico Alumni kluba VSŠ. Ožbej Černe je prejel 

devet glasov. 

Delovno predsedstvo je na podlagi pridobljenih glasov v nadzorni odbor imenovalo: 

 Saro Kozlovič, 

 Ano Rojc, 

 Marka Kraševca, 

 Mateja Grižona in  

 Špelo Šedivy. 
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Nadzorni odbor je soglasno potrjen z dvigom rok. 

Delovno predsedstvo je na podlagi pridobljenih glasov v častno razsodišče imenovalo: 

 Tomaža Povodnika, 

 Valerijo Novak in 

 Katjo Pohl. 

Častno razsodišče je soglasno potrjeno z dvigom rok. 

Sklep 4: Izvoljena in imenovana so vsa delovna telesa kluba. 

 

Ad 4: 

Ravnatelj VSŠ povzame, da so prve zaželene naloge kluba: 

 srečanje izbranih diplomantov s študenti 2. letnika, ki bi predstavili potek diplome in karierne 

možnosti, 

 sodelovanje na razstavi v sklopu festivala SEFF v Galeriji Črni kot v Kosovelovem domu v Sežani. 

Katarina Sadovski je natančneje predstavila festival SEFF. 

Člani kluba smo se dogovorili, da komuniciramo preko e-pošte. Ustvarili pa bomo tudi Facebook skupino. 

Sklep 5: Člani kluba bomo v omenjenih akcijah sodelovali z VSŠ Sežana.  

Sklep 6: Komunikacija med delovnimi telesi kluba in člani bo potekala prek elektronske pošte. 

 

Sestanek se je zaključil ob 18.45. 

 

  

Zapisala 

Jelena Uršič 

Predsednica del. predsedstva 

Tina Nemec 

Član del. predsedstva 

Ožbej Černe 

 


