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Katalog informacij javnega značaja za Univerzo v Ljubljani, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana
Tel: 01 421 25 00
spletna stran: http://www.aluo.uni-lj.si
Odgovorna uradna oseba:
Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja
Datum prve objave kataloga:
30.5.2007
Datum zadnje spremembe:
9. 4. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.aluo.uni-lj.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ( v nadaljevanju ALUO) je izobraževalni, umetniški in
področja zavoda:
znanstvenoraziskovalni javni zavod, članica Univerze v Ljubljani. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL in Pravili o organizaciji in delovanju ALUO, izvaja nacionalni
program visokega šolstva.
Znanstveno raziskovalno in umetniško delo se izvaja kot del obveznega pedagoškega dela in v sklopu temeljnih
aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.
ALUO izvaja pet univerzitetnih študijske programe 1. stopnje, in sicer:
Univerzitetni študijski program Slikarstvo,
Univerzitetni študijski program Kiparstvo
Univerzitetni študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del
Univerzitetni študijski program Oblikovanje vizualne komunikacij,
Univerzitetni študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje.
ALUO izvaja pet magistrskih programov 2.stopnje, in sicer:
Magistrski študijski program Slikarstvo,
Magistrski študijski program Kiparstvo
Magistrski študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del
Magistrski študijski program Oblikovanje vizualne komunikacij,
Magistrski študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje.
ALUO izvaja doktorski študijski program, in sicer:
Družboslovje in humanistika – področje Likovne vede
Seznam vseh
notranjih
organizacijskih enot

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dekanat
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja
tel. 01 4212 500, e-naslov: dekan@aluo.uni-lj.si
Oddelek za slikarstvo
izr. prof. Bojan Gorenec, predstojnik
Oddelek za kiparstvo
Doc. mag. Metod Frlic, predstojnik
Oddelek za restavratorstvo
doc. dr. Blaž Šeme, predstojnik
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij
Doc. Emina Djukić, predstojnica
Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje
Doc. Rok Kuhar, predstojnik
Knjižnica akademije
mag. Petra Jager, vodja knjižnice
Inštitut ALUO
Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Tajništvo akademije
Matej Zonta, univ. dipl. prav., tajnik ALUO
tel: 01 421 25 11, e-pošta: tajnik@aluo.uni-lj.si

Organi UL ALUO
Dekanja: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš
Kontaktna oseba: Daša Bračko
Tel.: 01 4212 500, dekanat@aluo.uni-lj.si
Senat UL ALUO
Kontaktna oseba: Daša Bračko
Tel.: 01 4212 500, dekanat@aluo.uni-lj.si
Upravni odbor UL ALUO
doc. mag. Gregor Kokalj, predsednik

Kontaktna oseba: Matej Zonta
Tel.: 014212 511, tajnik@aluo.uni-lj.si
Akademski zbor UL ALUO
izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe, predsednik
Kontaktna oseba: Daša Bračko
Tel.: 01 4212 500, dekanat@aluo.uni-lj.si
Študentski svet UL ALUO
Ema Kapelj, predsednica, kapelj.ema@gmail.com

Pristojna oseba:

Dekan:
izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja
tel: 01 4212 500, e-pošta: dekan@aluo.uni-lj.si
Tajnik akademije:
Matej Zonta, univ. dipl. prav.
tel: 01 421 25 11, e-pošta: tajnik@aluo.uni-lj.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega
oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Najpomembnejši so:
Statut UL
Pravila o organizaciji in delovanju Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje
Izpitni pravilnik ALUO
Pravilnik o diplomskem / magistrskem delu
Pravilnik o preizkusu nadarjenosti
Pravilnik o nagradah in priznanjih študentom ALUO
Pravilnik o založništvu na UL ALUO
Pravilniki v zvezi s habilitacijami na UL ALUO:
Merila za volitve v nazive UL
Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive UL
Habilitacijska področja UL ALUO
Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL ALUO
Računovodska pravila UL ALUO
Notranji predpisi Univerze v Ljubljani so objavljeni na:
http://www.uni-lj.si
Notranji predpisi UL ALUO so objavljeni na
http://www.aluo.uni-lj.si/o-aluo/

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nacionalni program visokega šolstva RS
Zakon o zavodih
Zakon o visokem šolstvu
Odlok o preoblikovanju UL
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o računovodstvu
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o varstvu in zdravju pri delu
Kolektivna pogodba za negospodarstvo
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

P Predpisi so objavljeni na:
H http://zakonodaja.gov.si

Predpisi EU

Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje RS v programih
skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29.04.1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za
sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za
sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu
okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki
prispevajo k oblikovanju

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
-------------2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih
sklopih
Poslanstvo UL
Strategija UL 2012-2020
Objavljeno na: http://www.uni-lj.si
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih▪
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
vodi organ
▪ Postopki pri odločanju o prošnjah študentov

▪
▪

Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Habilitacijski postopek z matičnih področij ALUO

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
• Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honoraji) - ni prosto dostopna

• Evidenca o raziskovalcih - ni prosto dostopna
• Evidenca uporabnikov knjižnice - ni prosto dostopna
• Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov - ni prosto dostopna
• Evidenca osebnih kartonov študentov - ni prosto dostopna
• Evidenca zapisnikov o izpitih - ni prosto dostopna
• Evidenca o diplomantih - ni prosto dostopna
• Evidenca o priznavanju izobrazbe - ni prosto dostopna
• Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom - ni prosto dostopna
• Evidenca o zaposlenih delavcih
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Popis nepremičnin v uporabi ALUO:

▪
▪
▪
▪
▪

Poslovna stavba Erjavčeva 23, Ljubljana
Poslovni stavba Dolenjska 83, Ljubljana
Poslovni prostori Svetčeva 1, Ljubljana
Poslovni prostori, UL, Kongresni trg 12, Ljubljana
Poslovni prostor Roška cesta 2, Ljubljana

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
Večina informacij je dostopna prek spleta (http://www.aluo.uni-lj.si ) ob vsakem času.
sklopov informacij:
Informacije so osebno dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu Univerze v Ljubljani,
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
▪ O študiju in možnostih nadaljevanja študija
oziroma tematskih sklopov
▪ O priznavanju izobraževanja

▪

O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev

▪

O ceniku storitev

