
 

Študentski svet  

Univerze v Ljubljani,  

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje  

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana 

Ljubljana, 22.3.2022 

 

ZAPISNIK 

Seje ŠS ALUO, 8. 3. 2022 ob 13.30 v sejni sobi na Erjavčevi 23 

Univerze v Ljubljani, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje 

Prisotni člani: 

Zala Uršič (KRLD), Rok Černezel (FOTO), Dora Rupčić (GO), Meta Mramor (UO), Isidora 

Todorić (KIP), Sara Križaj (SLIK), Ajda Zupan (VANM), Anže Jenko (IO), Anamarija 

Pocrnjič (ILU) 

Odsotni člani: / 

Sejo je vodila predsednica ŠS ALUO Zala Uršič. 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo predsedstva 

2. Poročilo predstavnikov študentov v organih in delovnih telesih ALUO 

3. Evalvacija anket Komisije za kakovost in priprava predlogov za izboljšavo študijskega 

okolja 

4. Priprava letnega načrta 

5. Razno 

 

 



Točka 1: Predstavitev dnevnega reda in poročilo predsedstva 

Predsednica UL ALUO je predstavila dnevni red in poročala o novostih iz sej ŠS UL. Najbolj 

relevantna informacija se je nanašala na željo vzpostavitve povezave med tremi Akademijami 

(A3). 

Sklep 1: ŠS ALUO potrdi dnevni red. 

ZA: 9 / PROTI: 0 / VZDRŽAN: 0 

 

Točka 2:  Poročilo predstavnikov študentov v organih in delovnih telesih ALUO 

Poročilo iz Komisije za kakovost je vodila članica Sara Križaj (SLIK). Komisija se v 

zadnjem času ukvarja predvsem z zahtevami NAKVIS-a in izboljšavami splošnega 

študijskega procesa, kar je bila tudi glavna tema naslednje točke dnevnega reda. 

 

Točka 3: Evalvacija anket Komisije za kakovost in priprava predlogov za izboljšavo 

študijskega okolja 

Predsednica je prebrala vprašanja in osnutek predlaganih odgovorov za evalvacijo anket 

Komisije za kakovost. Člani ŠS so sprožili obsežno debato, ki je bila povezana z najbolj 

izpostavljenimi vprašanji iz anket: problemi na določenih študijskih smereh (slikarstvo in 

KRLD), vprašanje obštudijskih dejavnosti, kariernih centrov, funkcioniranje ŠS-ja v preteklih 

mandatih. Člani ŠS so pripravili odgovore in predlagali rešitve za nekatera vprašanja ter 

sestavili dopis za Komisijo za kakovost. 

Sklep 2: ŠS ALUO potrdi predlog dopisa z odgovori na vprašanja Komisije za kakovost. 

ZA: 9 / PROTI: 0 / VZDRŽAN: 0 

 

Točka 4: Priprava letnega načrta 

Člani so se pogovarjali o občutku ravnodušnosti med študenti in se pritožili nad 

nepovezanostjo med smermi. Predlog je bil ponovna organizacija različnih socialnih 

dogodkov. Glede na preostali čas v tekočem študijskem letu smo se odločili za sledeče 

dogodke, ki jih bo delno financiral ŠS: Svinjski žur (v organizaciji smeri Kiparstvo) in 

Fotopiknik (v organizaciji smeri Fotografija) v povezavi z umetniškim sejmom. 

Sklep 3: ŠS ALUO potrdi predlog organizacije dogodkov Svinjski žur in 

Fotopiknik+umetniški sejem. 

ZA: 9 / PROTI: 0 / VZDRŽAN: 0 

 



Točka 5: Razno 

Član Rok Černezel (FOTO) je prebral pritožbo študentke iz smeri Fotografija nad izbirnim 

predmetom Video in novi mediji, v kateri je izpostavila neujemanje opisa predmeta in 

vsebine, ki se izvaja. Študentka se je že obrnila na oddelčne profesorje. 

Člani, katerih smeri so locirani na Erjavčevi cesti, so izpostavili problematiko prostorov, saj 

jim je v zadnjem času bil odvzet slikarski atelje za voljo skladiščnega prostora. 

Pripravila: 

Anamarija Pocrnjič, 

Tajnica ŠS ALUO 

 

 

Študentski svet ALUO,  

Zala Uršič, predsednica 

 


