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SKLEP O ZAČETKU VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UL ALUO  ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
 

V skladu s 35. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o volitvah predstavnikov študentov 
v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter s pozivom rektorja Univerze v 
Ljubljani, da v skladu z 31. členom Pravilnika o volitvah organov UL članice pričnejo z volitvami 
študentskih svetov članic, je dekan prof. Alen Ožbolt sprejel 
 

SKLEP 
 
o pričetku volilnih opravil za izvedbo volitev Študentskega sveta UL ALUO za študijsko leto 
2022/2023. 
 
Študentski svet UL ALUO sestavlja deset (10) članov. Sestavljen je iz po enega predstavnika vsake 
študijske smeri: 

1 predstavnik smeri Slikarstvo 

1 predstavnik smeri Video in novi mediji 

1 predstavnik smeri Kiparstvo 

1 predstavnik smeri Restavratorstvo 

1 predstavnik smeri Grafično oblikovanje 

1 predstavnik smeri Ilustracija 

1 predstavnik smeri Fotografija 

1 predstavnik smeri Industrijsko oblikovanje 

1 predstavnik smeri Unikatno oblikovanje 

1 predstavnik smeri Likovne vede 
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Razpis volitev v Študentski svet UL ALUO za študijsko leto 2022/2023 se javno objavi 24. 10. 2022 na 
oglasni deski akademije, na spletni strani akademije in pošlje vsem študentom preko sistema VIS.  
 
Vlaganje kandidatur bo potekalo med 25. 10. 2022 in 31. 10. 2022.  
 
Kandidati pošljejo prijavo na e-mail naslov ssvetaluo@gmail.com. Prijava za kandidaturo mora 
vsebovati naslednje podatke:  

- ime in priimek,  

- letnik in smer študija in mesto kandidature,  

- enotno univerzitetno študentsko identiteto,  

- soglasje za obdelavo osebnih podatkov,  

- lastnoročni ali digitalni podpis ter  

- datum vlaganja kandidature.  

Za predstavnika smeri lahko kandidirajo vsi študentje UL ALUO, ki tudi sami študirajo na smeri, za 
katero kandidirajo in so vpisani v študijskem letu 2022/2023. 
 
Objava kandidatne liste  
Kandidatne liste bodo objavljene na oglasni deski UL ALUO in poslane vsem študentom UL ALUO 
preko sistema VIS 2. 11. 2022. 
 
 
Volitve za člane ŠS UL ALUO 
 
Elektronske volitve v ŠS UL ALUO se bodo izvedle dne 9. 11. 2022. Volitve bodo potekale med 9.00 
in 16.00 omenjenega dne. Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo 
študentske identitete.  
 
Člane Študentskega sveta UL ALUO se voli na neposrednih volitvah, s tajnim glasovanjem.  
 
Na podlagi predloga ŠS UL ALUO za člane volilnega odbora UL ALUO imenujem:  
 
- Inja Prebil, predsednica, 
- Januš Suša, 
- Natalija Premk Jerič. 
 
 

 

prof. Alen Ožbolt, 
dekan     
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