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1. UVOD 
 
Ta dokument predstavlja letno poročilo in zajema poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in 
računovodskim poročilom Univerze v Ljubljani za leto 2019. Namen dokumenta je celovit in pregleden 
prikaz dosežkov v letu 2020 ter izvedenih aktivnosti za doseganje strateških ciljev Univerze v Ljubljani.  
 
Poročila o delovanju in poslovanju v letu 2020 ni mogoče pisati, ne da bi najprej omenili pandemijo 
bolezni covid-19. Njeno pustošenje je zajelo ves svet, v razsežnosti, ki jo je po številu smrti mogoče 
primerjati z vojno.   
Kljub popolnemu šoku ob zaprtju in omejitvi javnega življenja na UL AG lahko trdimo, da smo se z 
epidemijo uspešno spopadli. Študijske procese smo zelo hitro prenesli na delovanje prek spleta in 
uporabo različnih spletnih aplikacij. Kljub omejitvam, ki jih tak način dela prinese študiju glasbe, smo 
večji del študijskega procesa izpeljali skladno z učnimi načrti. Veliko sredstev smo vložili v zaščitno 
opremo in posodobitev ter nakup nove računalniške opreme.  
 
Najbolj sta pri tem trpela delovanje naših ansamblov in naše javno delovanje, saj so bili koncerti v 
velikem delu leta 2020 zaradi varnostnih razmer odpovedani. Ko so razmere to omogočale, smo začeli 
predvajanje in organizacijo spletnih koncertov. Število sledilcev naših prireditev je bilo zelo visoko, z 
njimi smo uspešno promovirali svojo dejavnost. Zelo uspešno smo izvedli in prenovili tudi našo poletno 
šolo Academia Musicae Labacensis in izvedli predvidene koncerte cikla Soli e da camera, bili smo eni 
redkih, ki jim je to v teh razmerah uspelo. 
 
Zaradi izvedbe pouka prek spleta so nekateri običajni stroški izvedbe študijskih procesov odpadli. Gre 
predvsem za potne stroške gostujočih profesorjev oz. tujih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvedbi 
pouka, in stroške, ki so povezani z organizacijo koncertov. Pri tem gre tako za avtorske pogodbe 
strokovnjakov iz prakse kot za najem različnih dvoran, prevoz instrumentov ter tehnično podporo 
izvedbi dogodkov. Posledično smo poslovno leto prvič po dolgem času zaključili z za naše razmere 
precejšnjim presežkom prihodkov nad odhodki. Del prihranjenih sredstev smo rezervirali za nabavo 
novih instrumentov.  
 
Septembra 2020 smo z izdajo monografije dr. Darje Koter, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 
let, zaključili obeleževanje 80-letnice delovanja UL AG. Izdaja monografije pomeni dosežek tudi za naše 
založniško delovanje, ki se je v zadnjih letih nekoliko okrepilo. 
 
Epidemija covida-19 je prizadela tudi našo mednarodno dejavnost, a so kazalniki mednarodnih izmenjav 
študentov še vedno uspešni. Še naprej smo sodelovali pri mednarodnem projektu Erasmusa, SWING, in 
se uspešno priključili novemu mednarodnemu projektu Medinea. 
 
Potem ko smo ob koncu leta 2019 uspešno pridobili gradbeno dovoljenje za obnovo palače Kazina, smo 
letos po uspešno izvedenem javnem razpisu UL za izvedbo projekta začeli obnovo. Palačo Kazina 
obnavlja podjetje Makro 5, dela potekajo skladno s terminskimi načrti, pričakujemo, da bomo do 
septembra 2022 pridobili uporabno dovoljenje. S tem se bodo bistveno izboljšali materialni pogoji 
našega delovanja. 
 
Nadaljevali smo tudi prizadevanja za gradnjo prizidka ob palači Kazina, ki bo dokončno razrešil vse naše 
prostorske stiske in Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani prvič v več kot 80 letih njenega obstoja 
omogočil delovanje v primernih prostorih. V letu 2020 so se nadaljevali vsi sodni in drugi postopki za 
razčiščevanje situacije na parcelah na severni strani palače Kazina (3178/1-4). Zaradi epidemije so se 
nekateri roki podaljšali, zato trenutno čakamo na izvršbo v zadevi Lukanc – Lindič. Načrtujemo, da bomo 
lahko v letu 2021 pristopili k pripravi OPPN in natečaja za izvedbo prizidka s koncertno dvorano. 
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V letu 2020 je začel veljati Pravilnik o vrednotenju pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev UL AG, sprejeli smo tudi Smernice za vodenje izbirnega postopka za zaposlitev 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na UL AG. Uspešno smo izvedli razpise za 
visokošolskega učitelja za področje klavir in področje tolkal, polovično smo zaposlili novo delovno moč 
v knjižnici. 
 
Nadaljevali smo nadgradnjo in povezavo računalniških programov, vzpostavili smo nov sistem 
rezerviranja prostorov, ki prinaša večjo preglednost izkoriščenosti prostorov UL AG, v sistemu VIS smo 
dodali modul urnikov. 
 
Ob koncu lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo kljub veliki negotovosti, ki jo je v naše delovanje 
vnesla epidemija covida-19, leto 2020 uspešno zaključili. Seveda pa nas naše stremljenje k čim večji 
kakovosti našega delovanja zavezuje, da bomo v prihodnosti svoje rezultate še izboljševali in se še bolje 
spoprijemali z izzivi sodobnega časa. 
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2. POSLANSTVO IN VIZIJA  
 

 
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (UL AG) je edina visokošolska univerzitetna izobraževalna 
institucija za celotno področje glasbene umetnosti v državi in zato nacionalnega pomena za razvoj 
slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in glasbenopedagoške stroke. 
 
Njeno osnovno poslanstvo je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih univerzitetnih izobraževalnih 
programov prve, druge in tretje stopnje ter izvajanje izpopolnjevalnih programov in programov 
permanentnega izobraževanja za glasbenoumetniške in glasbenopedagoške poklice. 
 
Ob tem UL AG izvaja tudi glasbenoumetniško dejavnost, saj je neločljivo povezana z izvajanjem 
glasbenoizobraževalne dejavnosti. UL AG v sodelovanju z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani izvaja 
in razvija raziskovalno dejavnost na področju humanistike in družbenih ved ter si prizadeva za 
uveljavljanje umetniškega raziskovanja. 
 
S svojo dejavnostjo UL AG skrbi za razvoj slovenske glasbene stroke in primerljivost tega razvoja z 
razvojem glasbene stroke v evropskem in svetovnem prostoru. 
 
Vizija UL Akademije za glasbo 
 
UL AG bo do leta 2020 priznana kot odlična, mednarodno odprta in uveljavljena univerzitetna glasbena 
institucija. Njena dejavnost in kakovost bosta primerljivi z dejavnostjo in kakovostjo najboljših sorodnih 
ustanov v evropskem prostoru. 
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3. URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2020 po dejavnostih 
s samoevalvacijo 
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3.1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 
 

Izobraževalna dejavnost, ki želi biti učinkovita, mora imeti dober sistemski pregled nad vsebinami, cilji 

in pričakovanimi kompetencami ter tudi uvid v posamezne segmente vsakega programa, ki sestavlja 

izobraževalni sistem svoje ustanove. Temu delu je Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (v 

nadaljevanju UL AG) namenila veliko pozornosti in naporov. Ob vnosu študijskih programov v okolje EŠP 

je UL AG izvedla temeljitejši pregled vseh programov in učnih načrtov ter izvedla nekaj potrebnih 

popravkov in izboljšav študijskih programov ter učnih načrtov, kar je ustvarilo zanesljivejšo podlago za 

bodoče upravljanje celotne strukture izobraževalnih programov v njihovi vertikalni in horizontalni 

prepletenosti. 

 

Kompleksnost narave izobraževalnih vsebin, sistemsko zasnovo in zgradbo študijskih programov ter 

različnih smeri znotraj njih na UL AG prikazuje naslednja razpredelnica:  

 

III. stopnja – 4 letniki 
Interdisciplinarni doktorski 

študijski program III. 
stopnje – Humanistika in 

družboslovje 
Dve področji  

Teorija glasbe in kompozicija 
Glasbena 

pedagogika 

II. stopnja – 120 ECTS 
Podiplomski študij 

Štirje programi 

GU 
Glasbena 
umetnost 
(26 smeri) 

IPP 
Instrumentalna in 

pevska pedagogika 
(22 smeri) 

GTP 
Glasbeno-teoretska 

pedagogika 
(3 smeri) 

GP 
Glasbena 

pedagogika 
(Brez smeri) 

I. stopnja – 180 ECTS 
Dodiplomski študij 

Dva programa 

GU 
Glasbena 
umetnost 
(26 smeri) 

  

GP 
Glasbena 

pedagogika 
(Brez smeri) 

 

Razvidno je, da oba dodiplomska prvostopenjska univerzitetna študijska programa (GU – Glasbena 
umetnost s 26 smermi in GP – Glasbena pedagogika brez smeri) tvorita jedro celotne vertikale na vseh 
treh stopnjah. Poleg omenjenih treh stopenj UL AG izvaja še poseben program pedagoško-andragoškega 
izpopolnjevanja (v nadaljevanju PAI). S tem je podan oris idejne zasnove celotne izobraževalne zgradbe 
UL AG.  
 
Uvodoma je ob razpredelnici treba izpostaviti še eno vprašanje, ki je UL AG zaposlovalo že od leta 2004, 
ki pa ji ga je uspelo v preteklem letu uspešno pripeljati do konca. Gre za dejstvo, da ima tretja stopnja 
(trenutno še vedno) določen vsebinski razkorak med UL AG lastno specifiko in dosedanjo strukturo, ki je 
vpeta v izrazito znanstvenoraziskovalno zastavljen doktorski študijski program, primanjkujejo pa še 
vedno vsebine predbolonjske tretjestopenjske specializacije na umetniških smereh. Da je 
glasbenoumetniško ustvarjalno in poustvarjalno področje ključna specifika UL AG, je samo po sebi 
razvidno. To vprašanje je za UL AG več kot poldrugo desetletje trajajoča pereča problematika. Vsebine 
'tretjestopenjske umetniške specializacije' so v vseh primerljivih akademskih ustanovah po svetu nekaj 
običajnega in samoumevnega, v Sloveniji pa je bila davnega leta 1993 sicer uzakonjena (ZViS, Uradni list 
RS. št. 67/93 z dne 17. 12. 1993), vendar pa z zakonodajo leta 2004 ukinjena (ZviS-UPB2, Uradni list RS. 
št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004) brez takojšnje možnosti nadomestitve te okrnjenosti v vrhu tristopenjske 
vertikale UL AG. Izpad študija umetniških disciplin na tretji stopnji neposredno močno okrni raven 
akademske ustanove, posredno pa tudi privlačnost drugih dveh programov v vertikali, ne glede na visoko 
kakovost njune izvedbe. Akademija potrebuje na vrhu svoje zgradbe prostor, ki ga lahko napolni z 
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vsebinami in kompetencami svojega bodočega učiteljskega kadra, študentje pa potrebujejo vizijo, jasne 
cilje in vzore tistih, ki so vrhunski v vrhu te izobraževalne ustanove. Polega tega se je UL AG ves časa 
zavedala, da tak vsebinski primanjkljaj zmanjšuje vrednost in konkurenčnost UL AG tako na nacionalni 
kot evropski ravni, saj preprečuje, da bi se v Sloveniji izpopolnjevali vrhunski glasbeniki kot koncertanti 
in kot bodoči visokošolski učitelji. UL AG se je s to problematiko razumljivo že dalj časa dejavno srečevala, 
kot je razvidno v dosedanjih poročilih (npr. 2009, pogl. 2.1.3; 2010, pogl. 2.1.2, 2011, pogl. 2.1.2, 2012, 
pogl. 2.1.2 itn.), dejavno pa je poskrbel tudi za konkretne ukrepe. UL AG je bila pobudnik in dejaven 
promotor novega programa t. i. umetniškega doktorata, ki mu je pozneje (šele po 2010) sledila tudi 
zakonodaja Republike Slovenije s postavitvijo kronskega zakona. Postopek akreditacije je trenutno v 
zaključni fazi na NAKVISu. S tem bo zaključen še en segment dolgoletnega prizadevanja UL AG za 
celovitost izobraževalne zgradbe v vsej vertikali. S tem se v vseh segmentih zaključi tudi ponovna 
vzpostavitev kakovostno primerljive akademske študijske zgradbe programov UL AG v evropskem in 
svetovnem merilu. Ker so postopki v zaključni fazi, pričakujemo, da bo v tej obliki UL AG zaživela že 
naslednje študijsko leto. 
 
Oba programa na prvi bolonjski stopnji sta vsebinsko in po kakovosti mednarodno primerljiva s 
podobnimi glasbenimi ustanovami severnoevropskih držav, kjer je struktura prve in druge stopnje sicer 
večinoma zasnovana v razmerju 4 + 2 letnika v primerjavi z našo strukturo 3 + 2. Slovenski sistem je torej 
na prvi stopnji varčnejši za en letnik. Izpostaviti pa je treba, da je za ohranitev evropsko primerljive ravni 
kakovosti treba poleg intenzivno striktnega izvajanja triletnega prvostopenjskega programa imeti 
predvsem zelo visoko postavljene pogoje za vstop na prvo stopnjo. To velja zlasti za pogoje ob preizkusu 
glasbenoumetniške nadarjenosti (v nadaljevanju PGUN) v programu Glasbena umetnost, ki so 
postavljeni na 90/100 točk. Raven kakovosti izvedbe študijskih programov dokazuje zelo visoko 
povprečje prehodnosti, ki je znotraj UL v samem vrhu. Za obe stopnji UL AG skupaj in za zadnjih sedem 
študijskih letnikov znaša 88 %, v zadnjih štirih letnikih pa celo 90,51 %. Takšen rezultat je treba razumeti 
skozi prizmo selekcije v programu GU, kjer je sprejetih in vpisanih vsako leto med četrtino in petino vseh 
prijavljenih na PGUN. Povprečje prehodnosti je samo na prvi stopnji razumljivo nekaj nižje in znaša 84,15 
% v primerjavi z drugo stopnjo, kjer je povprečje prehodnosti 92 %. Zanimanje za študij in vpis je ustrezno 
in vsa leta zlasti v dodiplomski študijski program GU nadpovprečno, nekoliko nihajoče pa v programu 
GP, če se ozremo na obdobje zadnjih sedmih generacij. Opaža se močnejši priliv tujcev na obe stopnji, 
večinoma iz držav nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Italije in drugod. Zlasti v zadnjih nekaj letih je opaznejši 
odliv naših študentov, ki se odločajo za študij v tujini, kar razumemo kot pojav združene Evrope, ki 
omogoča tudi materialne pogoje za večjo mobilnost. Zaradi različnega povpraševanja na določenih 
smereh se pojavlja določena diskrepanca med vpisom na posamezne smeri, saj je na nekaterih zaradi 
velike količine prijavljenih potrebna večja selekcija, medtem ko na nekaterih drugih smereh kandidatov 
primanjkuje oz. jih kakšno leto sploh ni (npr. na smereh fagot, harfa, orgle). Omenjeno je posledica 
okrnjene populacije na nižjih ravneh izobraževalne vertikale, zaradi pomanjkanja zanimanja za določene 
instrumente (npr. fagot, harfa ipd.) ali pa je posledica prednostne izbire študija v tujini (orgle). S tem v 
zvezi se pojavlja vprašanje protokola sprejemanja in vpisa na UL AG, ki se postopkovno izvaja zunaj UL 
AG, na AG pa se izvaja zgolj postopek PGUN. Premisleku in morebitnemu iskanju rešitve tega 
zapletenega vprašanja je posvečen poseben ukrep. 
 
Kot je razvidno iz razpredelnice, se na drugi, magistrski stopnji UL AG izvajajo štirje študijski programi, 
in sicer Glasbena umetnost (26 smeri), Glasbeno-teoretska pedagogika (3 smeri), Instrumentalna in 
pevska pedagogika (22 smeri) in Glasbena pedagogika. Prehodnost s prve stopnje na drugo je primerljiva 
z že prej omenjeno. Ob tem je treba dodati pojasnilo, da študente, ki so se po prvi stopnji odločili za 
študij v tujini, praktično v enaki meri nadomestijo študentje, ki pridejo iz tujine na študij v Slovenijo. 
Povprečje vpisanih zato ostaja skoraj enako. Prehodnost znotraj same druge stopnje je razumljivo nekaj 
višja – 92 %, kar razumemo kot selekcijo na prehodu s prve na drugo stopnjo z ustreznim sprejemnim 
izpitom zlasti za tuje študente, ki pridejo na UL AG neposredno na magistrski študij. Na visok odstotek 
vpliva tudi izbira študentov, ki za zaključek študija – magistrsko delo (koncert in pisna naloga) – izberejo 
dodatno leto, zato je kakšno leto lahko prehodnost tudi 112 % (npr. 2020/21). Od tu naprej, kot že v 
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začetku tega poglavja omenjeno, pa nestrpno pričakujemo nov program umetniškega doktorata, ki bo 
vsaj malo nadomestil izpad tretjestopenjske umetniške specializacije (leta 2004). 
 
Kot izhaja iz statistik, so študentje pretežno usmerjeni na študij izbirnih predmetov znotraj matične UL 
AG. To si razlagamo zlasti z velikim številom izbire predmetov t. i. pedagoško-andragoškega sklopa na 
obeh stopnjah programa GU, kjer študira glavnina študentov UL AG. Oba pedagoško zastavljena 
umetniška drugostopenjska programa namreč zagotavljata manjšo količino ECTS na področju 
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti umetniških vsebin, zato študentje raje ostajajo v programu GU 
(predvsem zaradi večje teže umetniških kompetenc), pedagoško-andragoške kompetence pa si nabirajo 
v sklopu izbirnih vsebin. Obisk in opravljanje izbirnih predmetov na drugih članicah Univerze sta morda 
tudi zato nizka. V programu GTP je predlagan ukrep ustreznejše vsebinske ureditve na področju modula 
SG zlasti v odnosu do glasbenoteoretičnih vsebin, kar predvideva manjše povečanje vpisa v ta program. 
 
Program pedagoškega izpopolnjevanja PAI (Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe) ima 
Instrumentalno-pevski in Glasbeno-teoretski modul. Namenjen je diplomantom drugostopenjskih 
magistrskih smeri programa Glasbena umetnost (GU), ki si želijo pridobiti kompetence za področje 
poučevanja v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji. Večinoma se zanj odločajo študentje UL AG, ki 
jim v naboru pedagoško-andragoškega sklopa izbirnih predmetov pri programu GU manjka še kakšen 
predmet, pa tudi tisti, ki so diplomirali v tujini. V programu je bilo tako v letu 2020 vpisanih 29 študentov. 
 

Kakovost izhodiščnih kompetenc je na UL AG zelo visoka, saj številnim študentom uspeva najti zaposlitev 
tudi v najprestižnejših evropskih orkestrih. Skrbniki programov so sicer letos predlagali sistemski pregled 
pojava 'previsokih ocen' pri nekaterih predmetih, kar bo treba pozorneje pregledati in lahko – po 
predvidevanju – prispeva k dvigu kakovosti. V podobno smer gre tudi predlagani ukrep ravno tako s 
strani skrbnikov programov, da se preveri usklajenost števil ECTS z dejansko obremenitvijo študentov 
pri določenem predmetu, kar bo še izboljšalo sistem izobraževalne zgradbe UL AG v nekaterih določenih 
segmentih oz. predmetih. 
 
Prevodi študijskih programov in učnih načrtov glavnih predmetov pri obeh programih GU obetajo dvig 

prepoznavnosti UL AG v mednarodnem okolju. Za študijsko izmenjavo v tujini, študentsko tutorstvo ipd. 

ima UL AG postavljeno posebno službo, ki spremlja odhode in prihode študentov na izmenjavah. Tudi 

na splošno ima UL AG kapilarno postavljen sistem skoraj individualne spremljave študentov na obeh 

stopnjah izobraževanja. Močna individualizacija izvajanja pedagoško-izobraževalnega procesa, ki je 

večinoma na bremenih učiteljev individualnega pouka, lahko tako zelo ustrezno nadomešča veliko 

sistemsko postavljenih služb in uradov, kjer se obravnavajo npr. vprašanja študentov s posebnimi 

potrebami, tutorska svetovanja in spremljava študentov, zapleti ob krajših ali daljših bolezenskih stanjih, 

starševstvu, aktivna sodelovanja pri vrhunskih strokovnih, kulturnih in/ali umetniških dejavnostih. 

Večina vprašanj, reševanje zapletov ali problemov se tako rešuje neposredno na relaciji študent-

profesor, težja vprašanja pa zopet individualizirano obravnava Komisija UL AG za študijske zadeve, kjer 

se usklajeno z učiteljem in študentom poiščejo najustreznejše rešitve (letno opravi ta komisija tudi več 

kot 20 zasedanj) ali dekanu. 

 

Kot je razvidno iz dosedanjega izvajanja, sta v sistemu in zgradbi študijskih programov na UL AG prva in 
druga stopnja študija poudarjeno namenjena izobraževalnim dejavnostim. Teža 
znanstvenoraziskovalnih dejavnosti pa je glede na naravo vsebin vseh programov UL AG na obeh 
stopnjah obravnavana kot podpora umetniškim, ustvarjalnim, poustvarjalnim in glasbenopedagoškim 
vsebinam. Tukaj se postavlja umestitev vsebinske zgradbe UL AG v zgradbo šifrantov ARRS in drugih, 
skoraj izključno znanstvenoraziskovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Tudi to vprašanje je navzoče v 
enem od ukrepov, ki pa tukaj že posega na področje naslednjega poglavja raziskovalne dejavnosti. 
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Potek študijskega procesa je skoraj v celotnem letu 2020 močno zaznamovala pandemija covida-19. 

Vodstvo UL AG se je odzvalo hitro, v skladu s smernicami in priporočili NIJZ in UL. Sproti je spremljalo in 

usmerjalo izvajanje pedagoškega dela, za izvajanje letnih načrtov so skrbeli predstojnice in predstojniki 

oddelkov in kateder. Med prvim zaprtjem spomladi 2020 je bila večina predavanj izvedenih na daljavo, 

izvezeta pa so bila predavanja skupinske igre (komorne skupine, ansambli, orkestri). 

 

V oktobru 2020 se je študijski proces začel z izvajanjem individualnih predavanj in predavanj v manjših 

skupinah v živo v predavalnicah. Za pouk pihal in petja je UL AG nabavila plastične stene za 

preprečevanje širjenja okužbe.  

 

Individualna predavanja in predavanja v manjših skupinah se – ob upoštevanju varne fizične razdalje in 

uporabi obraznih mask – izvajajo v živo v predavalnicah. Za pouk pihal in petja je UL AG priskrbela 

prozorne plastične stene, ki preprečujejo širjenje okužbe. 

 

Večje skupine so predavatelji – če kapaciteta prostora ni dovoljevala predavanj celotni skupini – razdelili 

na dva dela in so se predavanja izvajala hibridno in na način kolobarjenja, kar je bilo storjeno že 1. 

oktobra. Pri tem so se predavatelji uskladili tako, da so vse skupinske predmete, ki so jih imeli na isti dan, 

študenti lahko obiskovali bodisi v živo bodisi preko spleta. Za izvedbo hibridnega načina predavanj je UL 

AG pristopila k nakupu ustrezne dodatne opreme (kamer). 

 

Pouk ansamblov (orkestri, zbori) se je ob začetku leta izvajal projektno, pozneje s podajanjem napotkov 

za izvajanje v manjših zasedbah. Od zaprtja države v oktobru se pedagoški proces izvaja bodisi prek 

spleta (zbori) bodisi tako, da mentorji podajajo študentkam in študentom ustrezen program za 

individualno delo. 

 

Prodekan za študijske zadeve je pripravil preglednico največje možne zasedenosti prostorov v okviru 

smernic NIJZ. 

 

Covid-19: PROSTORI 
 Štud. leto 2020/2021 

  

Lokacija Predavalnica Možno število oseb (+ = max) 

Stari trg 34 Šantlova dvorana 21 (+3) 

 AG 21 15 (+1) 

 AG 22 11 

Vegova Hubadova dvorana 21 (+3–4) 

Gosposka Lajovčeva dvorana 29 

 G03   18 (+1–2) 

 G14  10 (+2) 

Univerza Dvorana 50 (+11) 
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Vnos programov UL AG v elektronsko okolje EŠP. Sistemska izboljšava kakovosti UL AG za 
kakovostnejše delovanje na študijskem in 
organizacijskem področju ter obenem dobra podlaga 
za prihodnja posodabljanja. 

Popravki zaznanih napak v dosedanjih študijskih 
programih, posodobitev in spremembe obveznih in 
neobveznih sestavin študijskih programov. 

Sistemska izboljšava kakovosti UL AG za 
kakovostnejše delovanje na študijskem in 
organizacijskem področju ter obenem dobra podlaga 
za prihodnja posodabljanja. 

Posodobitev, popravki in spremembe obveznih in 
neobveznih sestavin učnih načrtov v vseh programih 
UL AG. 

Sistemska izboljšava kakovosti UL AG za 
kakovostnejše delovanje na študijskem in 
organizacijskem področju ter obenem dobra podlaga 
za prihodnja posodabljanja. 

Prostorsko logistična ureditev v smislu primerljivosti z 
drugimi sorodnimi ustanovami nasploh in z vidika 
razmer, ki jih je sprožila epidemija covida-19 in 
zahtevala ustrezne ukrepe. 

Sistemska izboljšava UL AG za kakovostnejše 
delovanje na študijskem, organizacijskem in 
umetniškem področju ter obenem dobra podlaga za 
prihodnje delo tudi v krizni situaciji epidemije covida-
19. 

Oktobra 2020 začetek temeljite obnove in 
prostorskega urejanja Palače Kazina, ki je predvidena 
kot novi stalni sedež UL AG.  
Uspešen zaključek upravnih postopkov na parceli 
poleg Palače Kazina, predvidene za gradnjo študijske 
dvorane in drugih nujnih prostorov za dokončno 
rešitev vprašanja desetletij prostorskih stisk UL AG. 

Dejansko uresničevanje večdesetletne hude 
prostorske stiske UL AG, da se končno in dokončno 
uresniči rešitev prostorskega vprašanja UL AG, kar bo 
lahko podlaga za nove možnosti močnejšega dviga 
kakovosti UL AG kot članice Univerze. 

Vprašanje rezervacije akustično in študijsko 
ustreznejših prostorov (večjih dvoran za vajo 
ansamblov, javne nastope, vaje večjih skupin in 
orkestra/ov) in s tem v zvezi premiki in ureditev 
urnikov predavanj. 

Študenti glasbene umetnosti morajo nujno imeti 
priložnost in pogoje za redne nastope v akustično 
primernih prostorih, kar je izboljšava v danih 
razmerah občutno izboljšala. Dokončna rešitev 
vprašanja bo možno v prenovljeni Palači Kazina. 

Nadgradnja in posodobitev spletne podobe UL AG v 
slovenščini in v angleščini ter priprava promocijskega 
tiskanega in multimedijskega gradiva študijskih 
programov, prevodi v angleščino učnih načrtov 
glavnih predmetov in objava na spletnih straneh UL 
AG. 

Večja in ustreznejša zunanja in mednarodna 
prepoznavnost UL AG. 

Delež tujih študentov se povečuje. V tem trenutku je 
20 %. 

Izboljšanje prepoznavnosti ustanove in pridobitev 
(tujih) študentov. 

Izpeljava razširjene Poletne šole kljub zahtevnim 
epidemiološkim razmeram. 

Izboljšanje prepoznavnosti ustanove in pridobitev 
(tujih) študentov. 

Partnerstvo pri prijavi projekta Medinea-on-air. Razvijanje pouka na daljavo in potencialna promocija 
v Mediteranskem bazenu. 

Podpis sporazuma o sodelovanju z Renmin University 
School of Arts. 

Izboljšanje prepoznavnosti ustanove, aktivnosti za 
pridobivanje študentov iz Azije. 

UL AG z Oddelkom za muzikologijo pripravlja vpeljavo 
interdisciplinarnega programa Muzikološka 
pedagogika. 

Pomoč študentom muzikologije pri vstopu na trg 
dela. 

Priprava pripravljalnega in izpopolnjevalnega 
programa v angleškem jeziku. 

Promocija ustanove in pridobitev tujih študentov. 
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KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST  

Nejasen in nedorečen 

način dostopnosti do 

učnih načrtov (so 

avtorsko delo in avtorska 

last UL AG), ker gre za 

privilegirane informacije 

interne narave. Trenutna 

javna dostopnost tudi 

konkurenčnim 

ustanovam (če bodo vsi 

učni načrti prevedeni v 

angleščino) je vprašljiva z 

več vidikov.  

Sistemski pristop k 

ureditvi mednarodne 

prepoznavnosti na 

področju učnih načrtov 

in postavitev jasnejših 

kriterijev pri objavljanju 

na spletu stvari, ki 

spadajo pod avtorsko 

lastnino UL AG. 

Prenos učnih načrtov na 

zaprti del in priprava ter 

javna objava na spletu 

samo povzetkov 

posameznega predmeta 

v vseh programih UL AG. 

Skrbniki programov, 

predstojniki, vodstvo. 

Nekateri programi so 

stari že deset let. Med 

vnosom in urejanjem za 

EŠP se je zaznala potreba 

po pregledu in ureditvi 

nekaterih smeri, 

mestoma tudi 

neustrezno ovrednotenje 

(previsoko ali prenizko) 

obremenitve študentov 

pri nekaterih predmetih, 

izraženo s točkami ECTS. 

Pregled in morebitne 

spremembe obveznih 

sestavin študijskih 

programov UL AG z 

vidika ustreznejšega 

vrednotenja 

obremenitve, izražene z 

ECTSi, in zaznave 

morebitnih nepopolnosti 

programov. Cilj je, da se 

sproži sistemski 

razmislek in pristopi k 

pripravi pregleda tega 

področja. 

Pregled študijskih 

programov po vzoru UL 

FF v 2019/20 in priprava 

evidentiranih sprememb 

obveznih in neobveznih 

sestavin študijskih 

programov in učnih 

načrtov UL AG. 

Skrbniki programov, 

predstojniki, vodstvo. 

Na področju ocenjevanja 

se zaznavajo določeni 

odkloni, dajejo se 

previsoke ocene pri 

večini predmetov. Kaže 

se smiselnost 

sistemskega 

taksonomskega 

premisleka o potrebi po 

zavestnejši objektivnosti 

in realističnosti 

ocenjevanja. 

Organizacija 

taksonomskega 

premisleka (npr. 

seznanitev s kriteriji 

Bloomove taksonomije) v 

obliki seminarja in 

uzaveščenje jasnejših 

kriterijev pri učiteljih pri 

postavljanju in 

opredelitvah specifičnih 

taksonomskih 

parametrov pri 

ocenjevanju. 

Organizirati seminar 

strokovnjakov o 

taksonomiji pri 

postavljanju in 

opredelitvah specifičnih 

taksonomskih 

parametrov pri 

ocenjevanju. 

Predstojniki oddelkov in 

kateder, Akademski zbor 

UL AG, vodstvo. 

Nadgradnja in 

posodobitev spletne 

podobe UL AG v 

slovenščini in v angleščini 

ter dopolnjevanje in 

urejanje promocijskega 

tiskanega in 

multimedijskega gradiva 

Celovitejša sistemska 

izboljšava UL AG za 

kakovostnejše delovanje 

na študijskem, 

organizacijskem in 

umetniškem področju ter 

obenem permanentna 

izboljšava zunanje in 

Zadolženi za podobo 

spletne strani v soglasju z 

odgovornimi spremljajo 

in nadgrajujejo spletno 

stran.  

Vodstvo zadolži skrbnike 

študijskih programov, 

vodjo Komisije za 

Skrbnik študijskega 

programa, predstojniki, 

vodja Komisije za 

znanstvenoraziskovalno 

delo in doktorski študij 

(KZRD AG), vodstvo. 
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študijskih programov 

potrebujejo stalen 

nadzor in skrb za 

posodabljanje. 

Potrebno pa je tudi 

načrtno nadaljevanje že 

začetih aktivnosti pri 

prevodih v angleščino 

ostalih učnih načrtov oz. 

njihovih strnjenih 

povzetkov o vsebini 

predmeta in objav na 

spletnih straneh UL AG. 

mednarodne 

prepoznavnosti UL AG. 

znanstvenoraziskovalno 

delo in doktorski študij 

(KZRD AG), ki skupaj s 

predstojniki oddelkov 

pripravijo strnjene 

povzetke učnih načrtov 

za prevod v angleščino in 

objavo na spletnih 

straneh UL AG.  

Zaradi neustrezno 

usklajene časovnice 

izvedbe dveh praks v 

istem študijskem letu se 

kaže velika obremenitev 

študentov v času 

opravljanja pedagoških 

praks v istem obdobju na 

dveh ravneh glasbenega 

šolstva – nižja in srednja 

stopnja.  

Da se ob pogovoru z 

visokošolskimi učitelji 

obeh pedagoških praks in 

študenti GTP ustrezno 

uskladijo časovnice 

izvedbe dveh praks v 

istem študijskem letu. 

Uskladiti časovnice 

pedagoških praks na 

ravni članice in s 

posameznimi šolami 

nižje in srednje stopnje 

na terenu na ravni 

študijskega leta. 

Predstojniki oddelkov za 

kompozicijo, dirigiranje 

in sakralno glasbo, 

skrbnik programov GTP.  

Trenutno še vedno 

neustrezni materialni in 

finančni pogoji, ki 

znižujejo motiviranost 

zaposlenih, vplivajo na 

študijski proces ter 

(ne)zadovoljstvo 

študentov. Finančna 

podhranjenost, ovire in 

problemi pri ureditvi 

prostorskih razmer na 

lokaciji Kazina. 

Izboljšava materialnih in 

finančnih pogojev za delo 

in posledično dvig 

kakovosti UL AG. 

Budno spremljanje in 

reševanje vprašanj 

finančne podhranjenosti 

ter ovir in tekočih 

problemov pri ureditvi 

prostorskih razmer na 

lokaciji Kazina (vključno z 

načrtovanjem in 

izgradnjo prizidka. 

Vodstvo. 

Večina tujih študentov je 

s področij nekdanje 

Jugoslavije. 

Povečanje števila tujih 

študentov iz drugih delov 

Evrope in sveta. 

Izboljšanje promocije UL 

AG v tujini z izboljšanjem 

spletne strani ter 

aktivnim sodelovanjem v 

mednarodnih mrežah. 

Vodja mednarodne 

pisarne, koncertna 

služba, prodekan za 

kakovost in mednarodno 

dejavnost. 

 

  



 
16 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST  

Slovenski državljani, ki 

niso bili uspešni pri 

opravljanju PGUN na 

ULAG, AGZG itd. in so 

nazadnje pristali ter 

diplomirali na manjših 

avstrijskih deželnih 

konservatorijih, 

praviloma prioritetno 

dobijo službo na 

glasbenih šolah v RS v 

primerjavi z diplomanti 

UL AG. Razlog je v tem, 

da zaradi sistemske 

anomalije ne potrebujejo 

strokovnega izpita za 

poučevanje v RS, 

medtem ko je za 

diplomante UL AG 

obvezen. Posledica je 

neupravičena 

degradacija diplomantov 

UL AG; kandidati za študij 

se ne bodo preferenčno 

odločali za UL AG; odliv 

domačega znanja in 

kakovosti; 

nemotiviranost in 

vdanost v usodo 

aktualnih študentov UL 

AG. 

Enakovredni pogoji pri 

zaposlovanju. 

Sestava delovne skupine, 

ki bo zajela deležnike iz 

celotne vertikale 

glasbenega šolstva v RS 

in pravne strokovnjake 

ter izdelala in vladi RS 

predstavila konkretne 

predloge, ki bodo skladni 

z zakonodajo. 

Vodstvo. 

Izpad finančnega 

vrednotenja in 

nekompenzacija 

visokošolskih učiteljev in 

korepetitorjev pri 

individualnih predmetih 

pri poučevanju 

študentov, ki pridejo na 

izmenjavo po programu 

Erasmus. 

Problematika izhaja iz 

nerazumevanja, da 

študent na izmenjavi na 

UL AG zaradi 

individualnega pouka 

pomeni popolnoma 

Zagotavljanje kakovostne 

ponudbe tujim 

študentom, zadovoljstvo 

in motivacija zaposlenih 

in študentov programa 

Erasmus. 

Pojasniti problematiko na 

pristojnih organih UL, da 

imajo mednarodne 

izmenjave več plati, da je 

pri tem vprašanju treba 

najti sistemsko rešitev, ki 

bo zagotavljala fond za 

tovrstne primere za 

korepetitorje in 

visokošolske učitelje.  

Vodstvo. 
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drugo specifiko kot v 

drugih članicah.  

Določeno število 

kandidatov za 

prvostopenjski študij na 

UL AG, ki po oceni 

komisije na PGUNu (1. 

STOPNJA) dosežejo 

oceno za še vedno 

uspešno opravljen 

preizkus 

glasbenoumetniške 

nadarjenosti (PGUN), 

vendar jih UL AG zaradi 

omejitve vpisa ne more 

sprejeti, zaradi pravil 

celotnega postopka na 

UL in MIZŠ mora 

obveščati AG s formulo 

»ni opravil«, saj postopek 

dokončnega sprejemanja 

ne opravi AG. 

Ustrezneje urediti 

postopek na ravni UL in 

MIZŠ RS ter preveriti 

možnost evidentiranja 

kandidatov v neki obliki 

čakalne liste. 

Npr. poleg sporočila 

»opravil/ni opravil« ipd. 

uvesti še kategorijo kot 

npr. »čakalna lista« 

pozitivno ocenjenih 

kandidatov na PGUN v 1. 

roku, ki lahko vstopi v 

postopek v primeru 

odpovedi prvoizbranih 

kandidatov. 

Preveriti in po možnosti 

urediti postopek 

evidentiranja pozitivno 

ocenjenih kandidatov na 

PGUNu (1. STOPNJA) na 

ravni UL in MIZŠ RS, 

obenem pa preveriti 

možnost evidentiranja 

teh na PGUNu pozitivno 

ocenjenih kandidatov v 

neki obliki »čakalne 

liste«. 

Vodstvo. 

Preslabe možnosti za 

štipendiranje tujih 

zainteresiranih 

študentov. 

Pridobiti možnosti za 

štipendiranje tujih 

študentov. 

Iskanje novih možnosti 

štipendiranja za tuje 

študente. 

Mednarodna pisarna, 

prodekan za kakovost in 

mednarodno dejavnost. 
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3.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Raziskovalna skupina UL AG je vpeta v univerzitetne dodiplomske in podiplomske študijske programe 

glasbe. Njeni člani aktivno sodelujejo s člani raziskovalnih skupin drugih strok in s priznanimi umetniki 

ter s tem dopolnjujejo specifično strokovno znanje z znanjem drugih strok in neposrednimi umetniškimi 

izkušnjami. Vključujejo se v slovenske in mednarodne programske skupine in raziskovalne mreže, 

sodelujejo na mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah in simpozijih ter v glasbenoizvajalskih 

projektih. Raziskovalci svoje raziskovalne izsledke objavljajo v znanstvenih in strokovnih monografijah 

ter v drugih publikacijah, umetniške stvaritve pa predstavljajo javnosti v živo ter na različnih nosilcih 

zvoka in slike. Raziskovalna skupina UL AG ima devet članov, med katerimi je v smislu publiciranja 

znanstvenih del dejavnih sedem članov, dva člana pa delujeta predvsem v polju umetniške dejavnosti in 

umetniškega raziskovanja. V povezavi z izvajanjem Interdisciplinarnega doktorskega študijskega 

programa Humanistika in družboslovje raziskovalno delo izvajajo tudi študenti doktorskega študija na 

področjih glasbena pedagogika ter kompozicija in glasbena teorija. UL AG si že vrsto let prizadeva, da bi 

bili zagotovljeni tako zakonski kot akreditacijski pogoji za uvedbo umetniškega doktorskega študija. 

  

Popularizacija znanosti 

V letu 2019 je med 18. in 22. 11. 2019 potekal mednarodni simpozij Formalno in neformalno učenje in 

poučevanje glasbe na oddelku za glasbeno pedagogiko. V okviru mednarodnega tedna pod naslovom 

Gradnja mostov med formalnim in neformalnim učenjem glasbe (Building bridges between formal and 

informal music learning) je paralelno potekal dvodnevni študentski forum, na katerem smo gostili 

študente z Univerze v Würzburgu. Z izvedenim mednarodnim tednom so tako domači in tuji študenti bili 

spodbujeni k mednarodnim izmenjavam ali študiju pri nas in v tujini. Povratne informacije, pridobljene 

skozi anketne vprašalnike ob zaključku dogodka, so izražale, da je dosegel študentski forum pri študentih 

visoko mero zanimanja in pozitivno odmevnost, obenem tudi razmisleke o nadaljnjih povezavah in 

načrtovanju nadaljnjih skupnih dejavnosti. 

 

V študijskem letu 2019/20 je bila popularizacija znanosti okrnjena zaradi nastalih izrednih razmer. Konec 

leta 2020 je bil načrtovan simpozij, posvečen skladatelju in pedagogu Lucijanu Mariji Škerjancu, ki pa je 

bil prestavljen na poznejše. 

 

Po dolgoletnih prizadevanjih je Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani 

(The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana) doživel svojo prvo spletno objavo 

v sozaložništvu z Znanstveno založbo Univerze na Primorskem. To je pomemben mejnik pri umeščanju 

revije, ob njeni trenutni umestitvi v bibliografskih bazah – RILM, EBSCO ProQuest, Cobiss – v 

pomembnejše mednarodne bibliografske baze, s tem pa vključevanje širšega kroga avtorjev. Promocija 

znanstvenoraziskovalnih dosežkov bo dosegla širok krog bralcev in potencialnih avtorjev. 

Ena članica izmed članov znanstvene raziskovalne skupine je prejela Zlato plaketo za izjemne zasluge pri 

razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v 

Ljubljani. 
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KAKOVOST RAZISKOVALNEGA DELA 

Učinki covida-19: Nastale izredne razmere so imele negativne učinke na mobilnost in izmenjave 

raziskovalcev, medtem ko se stopnja objavljanja znanstvenoraziskovalnih prispevkov ni bistveno znižala. 

Slednje je razvidno v bibliografskih bazah SICRIS. Konec leta 2020 je bil načrtovan simpozij, posvečen 

skladatelju in pedagogu Lucijanu Mariji Škerjancu, ki pa je bil prestavljen na poznejše. 

  

UPOŠTEVANI IZRAČUNANI KAZALNIKI IN STATISTIČNI PODATKI 

Raziskovalci (število, izmenjave): V študijskem letu 2019/20 je na UL AG aktivno delovalo devet 

raziskovalcev, ki so vpisani v ARRS. Zaradi nizkega števila si UL AG prizadeva povečati članstvo z 

vključevanjem doktorandov, ki bi okrepilo njeno znanstvenoraziskovalno delovanje. 

 

Izmenjave: V študijskem letu 2019/20 je en član raziskovalne skupine izvedel izmenjavo po programu 

Erasmus+ (Srbija). Zaradi nastalih izrednih razmer so bile ostale mednarodne dejavnosti, povezane z 

izmenjavami, ustavljene. 

 

Projekti: V preteklem študijskem letu so bili člani raziskovalne skupine vključeni v dva nacionalna 

projekta: Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti (1. 4. 2017–30. 9. 2020) in Razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM, 18. 8. 2017–30. 6. 2022). Oba 

projekta sta financirali Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. V okviru 

projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti je bil posodobljen predmet Specialna 

glasbena didaktika s pedagoško prakso na oddelku glasbene pedagogike. Posodobitve imajo pomembne 

učinke na študijski proces z uporabo IKT in prenosa teh na razvoj digitalnih kompetenc pri študentih. 

Model pilotne posodobitve je bil predstavljen v tujini in v slovenskem prostoru ter je doživel pozitivne 

odzive javnosti. V okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo 

(SKUM) (trajanje projekta 18. 8. 2017–30. 6. 2022), ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada, so bili spodbujeni modeli dobrih praks na področju vzgoje in 

izobraževanja, s poudarkom na timskem delu učitelja/vzgojitelja in glasbenega umetnika. Modeli dobrih 

praks iz prve faze projekta so bili predstavljeni v slovenskem in mednarodnem prostoru in so naleteli na 

pozitivne odzive. Izvajanje projekta ima pomembno vlogo pri razvoju kakovostnih povezav med 

sodelovalnimi partnerji na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti. 

 

Bibliografska raziskovalna uspešnost: Raziskovalna skupina AG UL je dosegla v letu 2019/20 v skupnem 

seštevku 1286 upoštevanih točk (ocena 3,43), od tega 16,38 točke (ocena 0,01) za izjemne dosežke (A’’), 

602,64 (A') za zelo kakovostne dosežke (ocena 0,40) in 982,46 (A1/2) za pomembne dosežke (ocena 

0,65).  

 

Raziskovalna uspešnost skupine A1 je bila ovrednotena s 4,49. Število čistih citatov znanstvenih del v 

zadnjih 10 letih (2010–2020) je 7, najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2010–2020) je 1, h-indeks v 

zadnjih 10 letih (2010–2020) je 1. V primerjavi s študijskim letom 2019/20 je opazen rahel upad 

raziskovalne uspešnosti. V bazi faktorjev vpliva je bilo citiranih 8 čistih citatov, od tega 4 citati v bazi 

WoSin, 4 citati v bazi Scopus. Številčna zastopanost bibliografskih enot je nizka zaradi nizkega števila 

članov skupine. V skupino so vključeni tudi posamezniki, ki delujejo na drugih področjih, ki niso 

neposredno povezana z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, temveč umetniškim delovanjem, zato bi 

bilo smiselno razmisliti o njihovi večji vpetosti pri pripravi prispevkov na slednjem področju ali pa skupino 

povečati z novimi člani, ki izkazujejo rezultate na znanstvenem področju. 
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 
  

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo UL je doživel 
svojo prvo spletno objavo v sozaložništvu z Znanstveno založbo 
Univerze na Primorskem.  

Pomembna prelomnica pri umeščanju 
revije v pomembnejše mednarodne 
bibliografske baze. Vključevanje širšega 
kroga avtorjev, doseganje širšega kroga 
bralcev. 

  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

ZNOTRAJ ČLANICE 

Majhno število 

visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, habilitiranih 

na 

znanstvenoraziskovalne

m področju, omejena 

možnost uspešnega 

kandidiranja za projektne 

razpise na ARRS. 

Razpisne zahteve in 

pogoji za prijavo 

projektov na ARRS, ki 

onemogočajo uspešno 

kandidiranje glede na 

strukturo in možnosti 

delovanja raziskovalne 

skupine Akademije za 

glasbo 

Širjenje raziskovalne 

skupine z vključevanjem 

novih članov z ustreznimi 

referencami, 

prizadevanja za 

povečevanje objav v 

visoko vrednotenih 

revijah. 

Načrtno pridobivanje 

novih učiteljev, delujočih 

na 

znanstvenoraziskovalne

m področju, pobuda 

ARRS za sistemsko 

možnost vključevanja 

doktorandov UL AG v 

raziskovalno skupino. 

Vodja in člani komisije za 

znanstvenoraziskovalno 

dejavnost in doktorski 

študij UL AG, dekan UL 

AG in ARRS. 
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3.3. UMETNIŠKA DEJAVNOST 

           
Gibanje kazalnikov umetniške dejavnosti v kontekstu zunanjih in notranjih dejavnikov   

Umetniška dejavnost je bila v letu 2020 zaradi aktualnih razmer v zvezi s covidom-19 in na predlog 

Skupine za koordinacijo covida-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, od marca 

2020 onemogočena, večina predvidenih koncertov je bila prestavljena za nedoločen čas.  

 

Doseganje strateških ciljev umetniške dejavnosti      

Strateški cilji se zaradi situacije s covidom izvajajo počasneje, kot bi želeli. Z mednarodnimi in domačimi 

partnerji se vseeno intenzivira umetniško sodelovanje, kar prispeva k dvigu umetniške ravni študentov 

in predavateljev ter alumnov, ki sodelujejo pri umetniški dejavnosti ustanove (kot dirigenti, člani 

profesionalnih orkestrov, substituti v ansamblih ipd.)  

 

Interdisciplinarnost, povezovanje med članicami in z drugimi univerzami, institucijami   

V koncertnem ciklu Tutti sta do marca sodelovala Orkester Slovenske filharmonije in Simfonični orkester 

RTV Slovenija, koncerta Simfoničnega orkestra SNG Maribor in Orkestra SNG Opera in balet Ljubljana pa 

sta bila zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa prestavljena za nedoločen čas.  

V Narodni galeriji je bilo do marca izvedeno pet koncertov iz ciklov Solo e da camera in Nedeljske 

matineje. Radio Slovenija je nekatere od teh koncertnih dogodkov UL AG posnel in predvajal.  

 

Sodelovanje z okoljem in razvoj področja v povezavi z razvojem relevantnega okolja    

Zaradi aktualnih razmer v zvezi s covidom-19 so bila vsa predvidena domača gostovanja odpovedana oz. 

prestavljena za nedoločen čas.  

 

Povezovanje umetniškega dela s pedagoškim delom       

Vključevanje študentov v umetniška dela/projekte je na prvi, še bolj pa na drugi stopnji študija 

nepogrešljiv del študijskega procesa, študentje so o dogodkih in dosežkih informirani na spletni strani 

ter FB-profilu ULAG, prav tako tudi o vseh drugih projektih ter možnostih za vključevanje vanje. Glede 

na zatečeno zdravstveno situacijo, ob omejenem številu poslušalcev in ob upoštevanju varnostnih 

navodil glede telesne razdalje, so se v Veliki dvorani palače Kazina in v atriju zgradbe na Starem trgu 34 

predstavile študentske komorne zasedbe s tremi koncertnimi sporedi v mini ciklu Poletni spletni koncerti 

Akademije za glasbo UL (prestavljeni iz cikla Solo e da camera). V sodelovanju z Radiem Slovenija smo te 

dogodke z živim pretokom slike in zvoka predvajali na našem profilu na Facebooku, predvajani so bili 

tudi na programu Ars. 

 

Šesto Poletno šolo Academia Musicæ Labacensis nam je zelo uspešno uspelo izvesti kljub razmeram, 

medtem ko so podobne dogodke po svetu večinoma odpovedovali. Zadnji teden avgusta in prvi teden 

septembra so pod vodstvom naših pedagogov in povabljenih mednarodnih umetnikov potekali naslednji 

seminarji oz. tečaji: seminar za violončelo in komorno igro, orgelski seminar, Kitarski festival, »Zbirna 

točka« za violo in komorno glasbo ter pevski seminar. Poletno šolo za jazz, big band, vokalni in godalni 

inkubator ter Jazz festival smo zaradi povečane stopnje tveganja prenosa novega koronavirusa prestavili 

na poznejši termin. Ob 42 prijavljenih mladih glasbenikih se jih je poletne šole uspelo udeležiti 35, 

nekaterim so žal prihod v Ljubljano preprečile koronske razmere. 
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Povezovanje umetniške in raziskovalne dejavnosti       

V tem segmentu je še veliko rezerv, delovanje bo treba izpopolniti in intenzivirati. Primer dobre prakse 

je izid monografije avtorice prof. dr. Darje Koter, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let, ki je 

izšla v sozaložbi z Znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Povezovanje z raziskovalno dejavnostjo se sistematično ne evidentira, saj na trenutni stopnji zajema 

zgolj individualne parametre, ki vzporedno nastanejo ob izvedbi določenih umetniških projektov. Te 

zadevajo predvsem zgodovinsko-geografsko specifiko, repertoar in kulturno antropologijo. 

 

Druga mednarodna umetniška dejavnost       

Zaradi aktualnih razmer v zvezi s covidom-19 so bila vsa predvidena mednarodna gostovanja 

odpovedana oz. prestavljena za nedoločen čas. 

 

Odzivnost pri pridobivanju sredstev       

Glede pridobivanja projektov in dodatnih sredstev so bili navezani stiki z Ministrstvom za kulturo RS z 

namenom spremembe zakonodaje in pravil, ki bi univerzitetnim umetniških projektom omogočala 

sodelovanje pri projektnih in drugih razpisih Ministrstva za kulturo RS. V ta namen je bilo decembra 

ustanovljeno Društvo Academia Musicæ Labacensis. 

 

Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju     

UL AG redno informira univerzitetne službe o svojih umetniških dogodkih, ki so objavljeni na forumih UL 

(Univerzitetnik, spletna stran UL ipd.). Želi si še boljše odzivnosti, da bi informacije dosegle čim večji krog 

študentov in zaposlenih UL.  

 

Refleksija    

Umetniška dejavnost na UL AG je po strukturi in vsebini primerljiva z abonmaji največjih slovenskih 

profesionalnih koncertnih organizacij. Po kakovosti in profesionalni ravni je v samem vrhu med 

mednarodnimi univerzitetnimi izobraževalnimi ustanovami. Vsebina, organizacija in izvedba dogodkov 

študentom omogočajo pristop k bistvu študijskega programa na visokem profesionalnem nivoju in jih 

kali s prepotrebnimi izkušnjami za poklicno življenje.  

 

Koncerti so solidno ali preslabo obiskani. Potrebna bi bila večja spodbuda študentov s strani pedagogov 

UL AG. Ti bi morali z lastno udeležbo dajati dober zgled in pri študentih spodbujati interes za poklic, ki 

ga opravljajo. Poleg tega si mora UL AG nenehno prizadevati za vzbujanje interesa javnosti in povečanje 

obiska. Sodelovanje s slovenskimi mediji je dobro, prostora za izboljšave je še precej.  

    

 

Sodelovanje z okoljem, predvsem vsemi slovenskimi profesionalnimi institucijami, je edinstveno v 

mednarodnem merilu in na študente dolgoročno zelo koristno vpliva. Avdicije za solistične nastope z 

orkestri so eden od draguljev UL AG, ki najboljšim domačim študentom dajejo prednost pred 

mednarodno konkurenco in jih delajo visoko kompetentne. Mednarodno sodelovanje je dobro. Skupni 

ali sestrski projekti se izvajajo z glasbenimi univerzami in institucijami vseh sosednjih držav in Nemčije. 

UL AG k sodelovanju vabi priznane tuje umetnike.  

 

Meduniverzitetno in medistitucijsko sodelovanje se izraža predvsem v navezi z Oddelkom za 

muzikologijo UL FF, katerega študenti sodelujejo pri pisanju koncertnih listov, in Oddelkom za 

dramaturgijo na AGRFT, ki sodeluje pri pisanju libretov za opere ter pri produkciji teh. Prakso 

sodelovanja bi bilo smiselno razširiti na druge članice UL (ALUO, FA itd.)     
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

V pripravo orkestrskih projektov so vključeni 
pedagogi glavnih predmetov instrumentalnih smeri, 
ki vodijo sekcijske vaje in študente pripravijo na 
skupne vaje. 

Bistveno boljša kakovost izvedbe, časovna 

ekonomičnost, manj stresa in obremenitev za 

študente, profesionalizem. 

Ustanovljeno je bilo društvo znotraj UL AG. Poenostavljeni postopki pri administriranju koncertov 

in nastopov, manj papirologije, časovna optimizacija. 

Izvedbe spletnih koncertov.  Doseženo veliko število poslušalcev, izvajanje dela 

koncertne sezone kljub pandemiji. 

Izvedba t. i. (mednarodnih) tednov oddelkov, katerih 
nastanek je spodbudila 80. obletnica UL AG/100. 
obletnica UL. V veliki meri se bodo nadaljevali v 
prihodnjih sezonah. 

Bogato medoddelčno sodelovanje, pretok novih 
konstruktivnih idej, dvig motivacije zaposlenih in 
študentov, pestrost nabora umetniške ponudbe. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Pritožbe študentov, da se 

na nekaterih smereh 

dodeljevanje v nekatere 

orkestre UL AG tretira 

kot pedagogova kazen. 

Posledično je kakovost 

umetniških projektov 

slabša. Slab vpliv na 

strokovnost, 

profesionalno zavajanje. 

Profil diplomanta s 

širokim znanjem 

področij. Celovitost 

poklica. 

Zaposlene ustno soočiti s 

problematiko in podati 

jasno stališče UL AG. 

Vodstvo. 

UL AG še vedno nima 
podpisanih pogodb za 
mednarodno 
sodelovanje z nekaterimi 
uglednejšimi evropskimi 
institucijami. To ji daje 
videz drugorazredne 
fakultete v 
mednarodnem prostoru. 

Enakopraven ugled med 
sorodnimi institucijami v 
Evropi in po svetu. 

Spodbujati študente in 
pedagoge, da dajejo 
pobude za mednarodno 
sodelovanje. Uvedba 
spletnega obrazca, s 
katerim bi se tovrstne 
spodbude vnašale, 
beležile in bile na 
vpogled. Podjetnost 
vodstva UL AG pri 
pridobivanju 
mednarodnih 
sporazumov. 

Prodekan za kakovost in 
mednarodno 
sodelovanje. 
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KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Zaradi prenove Kazine je 

UL AG ostala brez 

prostora za vaje velikih 

instrumentalnih zasedb. 

To vnaša negotovost 

glede logistike izvedbe 

koncertnih ciklov, ki 

zajemajo velike zasedbe. 

Izvedba projektov, ki se 

terminsko prekrivajo, 

čeprav delno, je do 

nadaljnjega popolnoma 

neizvedljiva. 

Kakovostna in nestresna 

priprava koncertne 

sezone. 

Sestava jasnega načrta 

koncertnih dejavnosti, ki 

bo premišljena in ki bo 

zajemala vse časovno-

prostorske specifike. 

Pravočasen dogovor in 

rezervacija ustreznih 

prostorov pri drugih 

institucijah. 

Prodekan za um. 

dejavnost, vodja službe 

za koncertno dejavnost 

in prireditve. 

Epidemija je hudo 
prizadela umetniško 
dejavnost. Študijski 
proces je močno okrnjen, 
kaže se pomanjkanje 
strokovnih kompetenc 
pri študentih, odmik 
povezanosti z javnostjo 
na ravni UL AG. 

Ponovna vzpostavitev 
dejavnosti in nemotenost 
študijskega procesa. 

Vztrajanje pri odgovornih 
deležnikih, da bo UL AG 
zagotovila in izvedla vse 
potrebne varnostne 
ukrepe. Uvedba merjenja 
telesne temperature in 
hitrih testov. Nadzor nad 
spoštovanjem varnostnih 
ukrepov. Zagotavljanje 
'mehurčkov'. Tesnejše 
sodelovanje z 
avdiovizualnimi mediji. 

Vodstvo. 
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3.4. PRENOS IN UPORABA ZNANJA 
 
Prenos in uporaba znanja, pridobljenega v okviru študijskega procesa AG, potekata na umetniškem in 

pedagoškem področju prek sodelovanja s partnerji v okolju. Ta sodelovanja so za študente zelo 

pomembna in so vanje aktivno vključeni. Pomagajo jim pri zviševanju njihovih kompetenc, nabiranju 

dragocenih izkušenj, oblikovanju ter razvoju njihove karierne poti med študijem in po njegovem 

zaključku. Prav tako so ta sodelovanja pomembna za partnerje, saj bogatijo njihovo delovanje.  

 

Najprej se s prenosom in uporabo znanja študentje srečajo že znotraj Akademije, na primer pri 

povezovalnih predmetih, kot so komorna igra, orkester in zbor, oz. pri raznovrstnih umetniških projektih, 

ki temeljijo na znanju, pridobljenem pri pouku glavnega predmeta. Vsekakor pa poteka prenos znanja v 

obe smeri, saj tudi znanje, pridobljeno pri povezovalnih predmetih in projektih, nato bogati kompetence 

glavnega predmeta. Študentje se v okviru Akademije za glasbo lahko predstavijo v okviru koncertnih 

ciklov (npr. Solo e da camera) in številnih drugih koncertnih ter opernih projektov. V koncertnem ciklu 

Solo e da camera imajo študentje možnost umetniškega soustvarjanja z mentorji/profesorji. 

 

Mnogo študentov se predstavi v okviru koncertnih ciklov Glasbene mladine ljubljanske in Glasbene 

mladine Slovenije, ki podpirata mlade umetnike. Akademija za glasbo uspešno sodeluje z različnimi 

institucijami, kot so RTV Slovenija, Slovenska filharmonija, Cankarjev dom, Festival Ljubljana, SNG Opera 

in balet Ljubljana in Maribor, Orkester Slovenske vojske, Orkester Slovenske policije, Glasbena matica ... 

Diplomanti UL AG pa se pogosto pri njih tudi zaposlijo.  

 

Tudi na pedagoškem področju najdemo pomemben prenos in uporabo znanja študentov AG v okolje. 

Tu je pomembno sodelovanje z glasbenimi šolami, umetniškimi gimnazijami in konservatoriji, kjer se 

diplomanti AG tudi zaposlujejo. Študentje se vključujejo v delovanje glasbenih šol v okviru pedagoške 

prakse. Mnogi pa med svojim študijem že poučujejo na glasbenih šolah, kjer nabirajo nove izkušnje. 

Kompetence, ki jih pridobijo v okviru študija, jim omogočajo uspešno pedagoško delovanje po zaključku 

študija.     

 

Akademija za glasbo sodeluje tudi z umetniškimi institucijami v tujini. Poteka mednarodno sodelovanje 

z visokošolskimi institucijami, kot so Akademija za glasbo Franza Liszta, Budimpešta, Glasbena akademija 

Univerze v Zagrebu (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu), Konservatorij za glasbo Giuseppa 

Tartinija Trst (Conservatorio di musica Giuseppe Tartini Trieste), Umetniška univerza Gradec 

(Kunstuniversität Graz), isa – Mednarodna poletna akademija Univerze za glasbo in gledališko umetnost 

Dunaj (isa – Internationale Sommerakademie der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien) v obliki koncertnih gostovanj, izmenjevalnih koncertov in pedagoških izmenjav. Podobno se tako 

študentje kot tudi pedagoški kader v okviru seminarjev, delavnic, poletnih akademij in izmenjav 

udejstvuje v mednarodnem okolju. Našteti modeli, ki so primarno vezani na pedagoški proces, se kažejo 

v porastu števila študentov UL AG v mednarodnih mladinskih orkestrih (EUYO, GMJO, Mediterranean 

Youth Orchestra, Nei suoni dei luoghi, Ceeman, EUphony ...). V 2020 se je UL AG pridružila tudi 

konzorciju Medinea, kjer bo sodelovala pri ustvarjanju vsebin. 

 

Od marca do decembra 2020 so ukrepi zaradi covida-19 precej vplivali na izvedbo večine procesov 

prenosa in uporabe znanja na UL AG. Onemogočena je bila izvedba orkestrskih projektov, otežena je 

bila izvedba vseh vrst pouka, pri katerem sta zvok in akustika sestavna dela vsebine. 
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST  

Spoznavanje in optimizacija izvedbe pedagoškega 
procesa na daljavo (zaradi pandemije). 

Izkušnje poučevanja na daljavo v preteklem letu so 
prispevale k inovativnosti v pedagoškem procesu. 

Ločitev predstavitve (zagovora) magistrske naloge 
(eseja) in izvedbe orkestrskih izvlečkov od izvedbe 
magistrskega koncerta. 

Izboljšana izkušnja študentov, ki se lahko na vsak 
element zaključka magistrskega študija osredotočijo 
posamezno in posledično predstavijo magistrski 
koncert kot zaključeno umetniško celoto. 

Sodelovanje študentov in profesorjev/mentorjev v 
koncertnem ciklu Solo e da camera v povečanem 
obsegu (izvedba nekaterih programov je bila 
onemogočena zaradi pandemije). 

Praktične izvajalske izkušnje študentov, umetniško 
soustvarjanje študentov z izkušenimi mentorji. 

Izvedba delavnice za študente godal – priprava na 
orkestrske avdicije. 

Povečana praktična izkušnja, poglobljen študij 
orkestrskih izvlečkov, možnost internega preizkusa 
veščine nastopanja na orkestrski avdiciji, ki se 
razlikuje od nastopanja na javnem koncertu. 

Priprava pripravljalnega in izpopolnjevalnega 
programa. 

Dodatne oblike praktičnega in vseživljenjskega 
izobraževanja, ki v pedagoškem procesu vključujejo 
elemente prenosa in uporabe znanja, bodo 
študentom zagotovile dodatne možnosti za 
izpopolnjevanje. 

 

KLJUČNE SLABOSTI  CILJ(I)  PREDLOGI UKREPOV  ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ ČLANICE 

Raven priprave 
študentov na orkestrsko 
igro in avdicije za 
delovno mesto v 
orkestrih je različna. Kot 
obvezni del študija se 
izvaja samo kot del 
učnega načrta glavnega 
predmeta. Diplomanti 
nekaterih smeri niso 
konkurenčni na avdicijah 
za delovna mesta na 
uglednejših umetniških 
ustanovah v Sloveniji. 

Izboljšanje 
konkurenčnosti 
diplomantov UL AG na 
avdicijah za delovna 
mesta na uglednejših 
umetniških ustanovah v 
Sloveniji. 

Nov predmet: Orkestrska 
igra in priprava na 
orkestrske avdicije. 
Vzpostavitev orkestrske 
akademije (tesnejše 
sodelovanje med UL AG 
in Slovensko 
filharmonijo). 

Nosilci predmetov, 
predstojniki oddelkov in 
kateder, vodstvo. 
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3.5. USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 
 

3.5.1 Knjižnična in založniška dejavnost 2020 
 

Z aprilom 2020 je v knjižnici zaposlena bibliotekarka za polovični delovni čas. Zaposlitev je ključna 
izboljšava, saj bo zdaj delo v knjižnici lahko doseglo pričakovano raven: pomoč pri katalogiziranju gradiv 
darovanih zapuščin, sistemski vpis starega gradiva, pregled doniranih partitur I. Dekleve, izbor in obnova 
redkih partitur, ki komercialno niso več na voljo.  

Epidemija je žal preprečila nadaljnje izboljšave knjižničnega delovanja. 

Za letno nabavo novih gradiv je namenjeno 7.000 evrov, kar seveda ni veliko. Kljub temu zanimanja za 
posodobitev materiala na nekaterih oddelkih ni. Prav tako še vedno ni transparentnega stalnega sklada 
znotraj finančnega načrta UL AG za nakup nove strokovne literature ter pomembne ločnice med naročili 
za potrebe koncertne dejavnosti in naročili dejanske posodobitve knjižničnega gradiva. Pred selitvijo v 
nove prenovljene prostore v Kazini bo treba nujno opraviti selekcijo starega gradiva ter narediti izbor 
predvidenih posodobitev glede na posamezne oddelke in finančne zmožnosti. Stalni sklad bi pripomogel 
tudi k rezervaciji finančnih sredstev do dejanske selitve. 

Pomemben korak pri izboljšavi elektronskih gradiv in vpisu v različne bibliografske baze je sodelovanje 
založniške dejavnosti AG z Založbo Univerze na Primorskem. 
 
Tako je novembra v novi elektronski podobi izšel 32. zvezek Glasbenopedagoškega zbornika Akademije 
za glasbo v Ljubljani. Na povezavi http://www.hippocampus.si/issn/2712-3987/32-2020/ je prosto 
dostopen tako v posameznih prispevkih kot tudi kot celota v formatu pdf in kot Flip Book. Vsak prispevek 
ima svoj Doi, prav tako ima Doi tudi celoten zvezek. 
 
Bibliografski pregled vseh izdanih zvezkov in prispevkov v njih je objavljen v prispevku Branke Rotar 
Pance, Bibliografija Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani 1995–2019:  
https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/32-2020/2712-3987.16(32)85-146.pdf  
 
Novi izidi: 
1. priročnik Marine Bizjak: PETJE V OBDOBJU MUTACIJE (https://www.hippocampus.si/issn/2712-4576/) 
 
2. Faksimile L. v. Beethovnove Simfonije v F-duru, opus 68: »ljubljanski« prepis  
https://www.hippocampus.si/isbn/muzikologija/simfonija-v-f-duru/  
https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/9406/9035 
 
3. monografsko znanstveno delo avtorice prof. dr. Darje Koter z naslovom Akademija za glasbo Univerze 
v Ljubljani – 80 let (1939–2019). 
E-izvod monografije je na povezavi https://doi.org/10.4312/9789610603672 
 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 

OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Polovična zaposlitev bibliotekarke. Pomoč in nemoteno kakovostno delovanje na področju 
knjižnice. 

Sodelovanje z Založbo Univerze na Primorskem. Prisotnost gradiv UL AG v izboljšani elektronski obliki, 
sozaložništvo. 

Izid 32. zvezka Glasbenopedagoškega zbornika, vsi 
prispevki in celota imajo svoj Doi. 

Vpis v različne bibliografske baze, širša dostopnost in 
prepoznavnost. 

http://www.hippocampus.si/issn/2712-3987/32-2020/
https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/32-2020/2712-3987.16(32)85-146.pdf
https://www.hippocampus.si/issn/2712-4576/
https://www.hippocampus.si/isbn/muzikologija/simfonija-v-f-duru/
https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/9406/9035
https://doi.org/10.4312/9789610603672
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Izid bibliografskega pregleda vseh izdanih zbornikov 
GP: Branka Rotar Pance: Bibliografija 
Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v 
Ljubljani 1995–2019. 

Pomemben prispevek k razvoju glasbenopedagoške 
znanosti in z njo povezanih glasbenih ved ter k razvoju 
slovenske glasbene terminologije. 

Izid priročnika Marine Bizjak: Petje v obdobju mutacije. Obogatitev pristopa do vokalne tehnike pri mladih 
pevcih. 

Izid faksimila L. van Beethovnove Simfonije v F-duru, 
opus 68: »ljubljanski« prepis. 

Rokopis z izčrpnimi komentarji dostopen svetovni 
strokovni in ljubiteljski javnosti. 

Izdaja monografskega znanstvenega dela Darje Koter: 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let 
(1939–2019). 

Prva sistematična in zaokrožena zgodovina institucije. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Prostorska problematika. Selitev v nove prostore 
Kazine. 

Kataloška ureditev 
zapoznelih zapisov, 
sistemski vpis starega 
gradiva, posodobitev 
gradiva. 

Komisija za tisk, založništvo 

in knjižničarstvo UL AG, 

dekan UL AG. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Netransparentnost 
zagotovljenih sredstev za 
knjižnično gradivo. 

Stalen, transparenten sklad 
za nakup novih gradiv. 

Nadzor nad skladom, 
racionalna izbira novega 
gradiva preko Komisije za 
TZK. 

Vodja knjižnice, vodstvo UL 

AG. 

 

3.5.2. Karierni in osebni razvoj študentov; obštudijska dejavnost in interesna dejavnost, storitve 
za študente, študenti s posebnim statusom, tutorski sistem 

 
Pri načrtovanju kariernih poti študentov pomaga cikel delavnic raznovrstnih zaposlitvenih veščin (CV in 

motivacijsko pismo …) v sodelovanju s KC UL. 

 

Pomoč pri samopromociji študentov po končanem študiju in pripravi na samostojno kariero pot že med 

študijem je ponujena prek aktualnih tem organiziranih predavanj: podjetnost v kulturi/umetnosti in 

pomen socialne mreže, status samozaposlenega v kulturi, management v kulturi, poslovni bonton, 

priprava na nastop/premagovanje treme. 

 

Uvedena je bila nadgrajena oblika študentskega tutorstva za tuje študente, t. i. Buddy program. Podpora 

je najbolj potrebna oz. zaželena v prvem mesecu po prihodu študenta na UL AG. Študentke in študenti 

tutorji so pripravili spletno predstavitev za nove študente v oktobru. 

 

Tuji študenti/izmenjalni študenti se povežejo z domačimi oz. rednimi študenti, gre za vrstniško podporo, 

tako študijsko kot socialno, kjer pridobita oba, domači in tuji študent, slednji spozna akademsko in 

študentsko življenje v Ljubljani in na UL AG. Oba pridobita jezikovne, kulturne in socialne kompetence. 

Mreženje je pomembno tudi za morebitno poznejše tkanje kariernih vezi in povezav. 
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Predmetno tutorstvo, ki je potekalo v manjšem številu zaradi primanjkljaja tutorjev za specifična 

področja, se je po prenovi organizacije v študijskem letu 2020/21 dvignilo na bistveno boljšo raven. 

V sodelovanju in morebitnem dogovoru s Cankarjevim domom bi bilo treba pridobiti več vstopnic za 

študente. 

 

V času epidemije se je pokazalo, kako pomembna je kakovostna snemalna oprema. Ustrezni kameri je 

treba dodati še odlične mikrofone. Na posnetkih, ki jih naredi AG, je žal kakovost zvoka relativno slaba. 

Z ustrezno opremo bi bili posnetki naših koncertov lahko primerni za mednarodno predstavljanje. Prvi 

premiki so bili že storjeni. 

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 

OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Vpeljava Buddy programa tutorstva za tuje študente. Mreženje, pridobitev jezikovnih, kulturnih, socialnih 
kompetenc. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Pomanjkljiva snemalna 
oprema. 

Prenos uspešnih koncertov 
UL AG na mednarodni 
oder. 

Nakup kakovostnih 
mikrofonov za izboljšanje 
zvoka prenosa koncertov 
in arhiviranja. 

Vodstvo UL AG. 
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3.6. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI 
 

3.6.1. Delovanje sistema kakovosti 
 

Skrb za kakovost je kot prva med vrednotami in jedro vizije zapisana v Strategiji UL AG 2016–2020. V 

Komisijo za kakovost UL AG so poleg pedagoških delavcev vključeni skrbniki programov, predstavnica 

Študentskega sveta UL AG, predstavnica strokovno administrativnih in tehničnih delavcev ter prodekana 

za študijske zadeve in za umetnost, vodi jo prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost. Dokumente 

zbira, ureja in usklajuje sodelavka, zadolžena za pripravo poročil. Članice in člani odbora Komisije za 

kakovost spremljajo vsa področja delovanja ustanove in vse leto predstavljajo ugotovitve ter podajajo 

predloge za izboljšave. Prodekan za kakovost je zadolžen za posredovanje predlogov in pobud v vodstvo. 

 

Sistem zagotavljanja kakovosti je vzpostavljen v skladu s smernicami in procesogrami kakovosti Univerze 

v Ljubljani, upošteva specifike umetniške akademije in sledi strateškim dokumentom UL AG in UL. Sledi 

razvoju spremljanja kakovosti v Evropi in svetu ter vpeljuje merila AEC oziroma MusiQuE. 

V skladu s sistemom spremljanja kakovosti Komisija za kakovost UL AG ob koncu koledarskega leta 

pripravi Poročilo o kakovosti, ki je sestavni del Letnega poročila institucije. Predlogi ukrepov so vključeni 

v Letni načrt dela in Akcijski načrt za naslednje leto, s čimer je zanka kakovosti zaprta. Predloge ukrepov 

obravnavata in sprejemata Senat in Upravni odbor ustanove, v posebnem dokumentu in nato še v 

Letnem poročilu so posredovani UL in AJPES. Letno poročilo s Poslovnim poročilom, Poročilom o 

kakovosti in Računovodskim poročilom je objavljeno na spletni strani UL AG. 

Kakovost študijskih programov spremljajo njihovi skrbniki, ki tudi posredujejo pri odpravljanju težav. 

Udeležujejo se izpopolnjevanj in delavnic, ki jih pripravlja USKAP, in spremljajo razvoj področja kakovosti 

v okviru UL. K izboljševanju sistema kakovosti na ustanovi prispevajo tudi delavnice in usposabljanja, ki 

jih pripravlja Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje. Tudi lani je potekala 

implementacija nekaterih predlogov, ki jih je skupina tujih strokovnjakov podala na srečanjih s 

predstavniki umetniških akademij v septembru 2019, ki jih naslavlja in vključuje tudi pričujoče poročilo. 

 

UL Akademija za glasbo je bila ena od 14 članic UL, ki so v oktobru 2020 s svojimi predstavniki sodelovale 

na srečanjih s strokovnjaki NAKVIS. Od julija 2020 poteka tudi vzorčna evalvacija dodiplomskega 

študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika ter magistrskega študijskega programa druge 

stopnje Glasbena pedagogika. Vsi pripadajoči dokumenti bodo oddani v januarju 2021. 

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uspešna prilagoditev vseh procesov na delovanje v 

razmerah pandemije. 

Izpeljava študijskega in drugih procesov na najvišji 

možni ravni. 

Uspešna izpeljava postopkov v zvezi s podaljšanjem 

akreditacije UL. 

Potrditev dosežene kakovostne ravni in pridobitev 

nasvetov za nadaljnje izboljšave. 

Uspešna priprava dokumentov za vzorčni evalvaciji 

dodiplomskega in magistrskega programa Glasbena 

pedagogika. 

Potrditev dosežene kakovostne ravni in pridobitev 

nasvetov za nadaljnje izboljšave. 

Sodelovanje s Centrom za družboslovno informatiko. Izboljšanje rezultatov študentskih anket – pridobitev 

ocen za posamezne izvajalce (slednje so bile do zdaj 

združene za vse izvajalce pri predmetu). 

 KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 
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Šibka administrativna 

podpora. 

Izboljšanje 

administrativne podpore. 

Dodatne zaposlitve 

strokovnih sodelavcev. 

Vodstvo v sodelovanju z 

UL. 

 

  

3.6.2. Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti 
 

Spremljanje in evalvacija kakovosti študijskega procesa in njegovih rezultatov na UL AG se izvaja na štiri 

načine. 

Prvi kazalnik kakovosti so ocene poslušalk in poslušalcev, strokovnjakov, glasbenih kritikov in (na 

področju glasbene pedagogike) učencev in pedagogov. Naslednji kazalnik so uspehi študentk in 

študentov na različnih tekmovanjih na nacionalni in mednarodni ravni. V obeh primerih gre za 

neformalne, a v umetniškem okolju bistvene prakse ocenjevanja študijskih procesov. Celo v pričujočem 

pandemskem letu so študentke in študenti UL AG dosegli nekaj vrhunskih mednarodnih uvrstitev na 

tekmovanjih in s tem dokazali, da je kakovost umetniških in pedagoških dosežkov študentk in študentov 

UL AG na zelo visoki ravni in primerljiva z najboljšimi ustanovami v evropskem prostoru.  

 

Sicer izjemno tesno sodelovanje z okoljem – z vodilnimi glasbenimi institucijami v Sloveniji in v 

mednarodnem prostoru, ki (kot drugi kazalnik) v normalnih razmerah omogoča sprotno preverjanje 

kakovosti izvedbe študijskih programov in njihove vsebine, je v letu 2020 (razen prvih dveh mesecev in 

pol) skorajda zamrlo. To prinaša veliko škodo študijskemu procesu, saj bo očitno več kot ena generacija 

študentov prikrajšana za solistično igranje z orkestri, za izvajanje njihovih del in dirigiranje. Praktičnih 

izkušenj si niso mogli pridobivati niti kot substitutke in substituti v profesionalnih orkestrih. Omejeno 

vrzel bo žal nemogoče nadomestiti. 

 

Študentske ankete so tretji bistveni element spremljanja kakovosti ustanove. Analiza in komentar 

rezultatov študentske ankete sledi v zadnji točki (6.4.) tega poglavja. Študentski svet UL AG je seznanjen 

z rezultati anket in te upošteva pri oblikovanju mnenj o napredovanju v nazive pedagoškega kadra. 

 

Četrti element spremljanja kakovosti so samoevalvacijska poročila in Poročilo o kakovosti, ki predstavlja 

del letnega poročila ustanove. Članice in člani Komisije za kakovost izsledke in pobude s področij, ki jih 

pokrivajo, vodstvu podajajo vse leto, s čimer se povečuje učinkovitost in pospešuje krog zanke kakovosti. 

V letu 2020 sta bila imenovana nova skrbnika drugostopenjskega magistrskega študijskega programa 

Glasbena umetnost in drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Instrumentalna in pevska 

pedagogika. 

 

Kakovost študijskega procesa je skoraj celotno leto 2020 močno zaznamovala pandemija covida-19. 

Pedagogi so bili z 'Anketnim vprašalnikom o izvajanju študija na daljavo' povprašani o načinih, 

komunikacijskih programih in učinkovitosti dela prek spleta. 34 od 69 sodelujočih je napisalo, da jim je 

učne vsebine uspelo izvesti v celoti, 19 je navedlo odgovor delno (75 %), 5 delno (50 %), 3 delno (25 %) 

in le 1 pouka na daljavo ni mogel izvajati. Realizacija po oddelkih in katedrah je bila odvisna od potreb 

in načinov poučevanja na vsakem in je pokazala naslednje rezultate: 
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 kompozicija dirigiranje petje, 
instrumenti 

glasbena 
pedagogika 

sakralna glasba stara glasba 

100 % 25–50 % 75–100 % 75 % 50–100 % 100 % 

  

glasbena teorija korepeticije klavir ABC jazz 

50–100 % 0–75 % 100 % 100 % 

 

Komentarji kolegic in kolegov so kot negativne vplive na kakovost pedagoškega procesa največkrat 

navajali težave pri prenosu zvoka in slike prek spleta, pomanjkanje pristnih človeških stikov ter 

izpostavljali potrebo po časovno večjem angažmaju. Pozitivni komentarji so izpostavljali dobro odzivnost 

in delavnost študentov, redne začetke predavanj in bolj sprotno opravljanje nalog in vaj. 

 

Kot sredstva komunikacije s študenti so največkrat navajali elektronsko pošto (sporočila, komentiranje 

posnetkov in posredovanje lastnih posnetkov), Skype, Zoom, WhatsApp in Viber. Manj jih je uporabljalo 

spletne učilnice, Microsoft Teams, FaceTime, Google Duo, Google Hangouts, Webex in Facebook Group. 

Največkrat navedena spletna orodja so bila YouTube, Google Drive, WeTransfer, Dropbox, v manjši meri 

pa še Moodle. 

 

3.6.3. Komentar rezultatov študentske ankete 
 

Študentska anketa za leto 2019/20 naslavlja leto, v katerem je bila vrsta področij študentske ankete 

izvajana (bistveno) drugače kot prej. Rezultati sicer v večini primerov ne odstopajo pomembno od 

preteklih.  

 

Najnižja ocena tokrat pripada postavki 'prostor za individualno učenje', in sicer 2,4. Razumeti jo je treba 

v luči, da je bila UL AG, ki ima že sicer na tem področju velik problem (bistveno premalo prostora in 

izjemno slabe vadnice na podstrešju zgradbe), nekaj mesecev zaprta in študentke in študenti sploh niso 

mogli dostopati do njih. 'Ustreznost prostorov' z oceno 3,0 in 'Ustreznost opreme' z oceno 3,2 sta – 

morda bo zvenelo paradoksalno – relativno visoki. Postavke, povezane s prostori in opremo, so namreč 

v preteklih letih v večini primerov prejemale slabše ocene. Relativno izboljšanje je treba najverjetneje 

pripisati temu, da je bila uporaba prostorov v časih, ko je bila možna, jasno predpisana, varna in 

izmerjena, oprema pa je bila izrabljena dovolj dobro. Tudi v letu pandemije so študenti dejavnik 

'Razpored ur' znova ocenili s srednjo oceno (3,8), kar je treba razumeti, da tudi spletna in hibridna 

izvedba nista poslabšali izhodiščnega stanja. Začetek obnovitvenih del v Palači Kazina vliva upanje, da se 

bo področje prostorov in opreme povzpelo iz rdečih ocen študentskih anket. 

 

Ocene delovanja knjižnice so se rahlo – večinoma za desetinko točke – povečale, a sta vsaj dve še vedno 

bistveno prenizki. Ocena 'Obseg literature je ustrezen' (3,9) se je zvišala, ocena 'Dostopnost literature 

je ustrezna' pa se je s 3,6 znižala za desetinko točke, obe torej ostajata na skorajda enaki, povprečni 

ravni. Relativno slabo založenost knjižnice gotovo rešuje internetni dostop do vrste spletnih virov, poleg 

manjšega števila nabav pa predstavljajo pomembne obogatitve donacije literature s strani nekdanjih 

profesorjev, v zadnjem letu npr. profesorja Igorja Dekleve. Dejavnika 'Osebje knjižnice ima ustrezen 

odnos do uporabnika' (3,0) in 'Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature' (3,1) sta 

od lanske ankete padla, prvi za tri in drugi za dve desetinki točke. Razlog za slednje so gotovo težave 

zaradi pandemije, izboljšanje vseh dejavnikov s področja 'Knjižnica' pa bi se moralo ob normalizaciji 
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razmer izboljšati najprej zato, ker je knjižnica pridobila polovično delovno mesto, še bolj pa ob selitvi v 

Kazino. 

 

Za desetinko točke sta se znižali oceni 'Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito' (na 3,8) 

ter 'Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov' (na 3,7). Dejavnik 'Uradne ure 

študentskega referata so ustrezne' je prav tako ocenjen s 3,7. V prihodnjem letu bo treba trend obrniti 

in ocene vsaj malo izboljšati. Dejavnika 'Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje' (3,1) ter 

'Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem' (3,3) ostajata popolnoma enaki kot lani in kličeta 

k izboljšanju. Vsaj področje tutorstva je z oktobrom dočakalo bistvene organizacijske izboljšave in upati 

gre na izboljšanje ocene. Karierno svetovanje pa je bilo v preteklem letu zaradi pandemije zelo prizadeto 

oziroma je bilo težko doseči izboljšanje in bo zahtevalo večjo pozornost v prihodnje. 

 

Ocena dejavnika 'Spletna stran vsebuje vse informacije, ki jih kot študent potrebujem' se je spustila za 

desetinko točke na 3,7, kar je najbrž posledica bistveno večjega iskanja informacij na spletu. Del teh je 

bil študentom posredovan tudi po spletni pošti. Razširitev spletne strani v angleškem jeziku je že v teku 

in bo izpeljana v januarju 2021, s čimer je treba pričakovati izboljšanje ocene. Ocena 'Z brezžičnim 

omrežjem sem zadovoljen/zadovoljna' se je dvignila na 3,6, kar je gotovo posledica zamenjave 

požarnega zidu in montaže novih dostopnih točk. Po realizaciji omenjenega bi se morala ocena izboljšati. 

Dejavnik 'Informacije o študijskem procesu sem dobil/-a pravočasno' je bil ocenjen s 3,7, kar je enako 

kot lani. Glede na povečanje potrebo po informiranju gre upati, da se bo ocena ob normalizaciji razmer 

popravila. 

 

Ocena krovnega dejavnika o zadovoljstvu s študijem 'V splošnem sem s študijem zadovoljen' se je od 

lani dvignila za dve desetinki točne na 4,3. Že ob normalnem stanju bi bilo omenjeno izboljšanje dober 

kazalnik, v razmerah, ki smo jim bili priča, pa je potrditev naporov, vloženih v karseda uspešno delovanje 

ustanove v izrednih pogojih. Zagotovo ga je treba tudi razumeti predvsem kot zadovoljstvo študentov z 

izpeljavo študijskega procesa in njegovimi rezultati. 

 

Študentke in študenti še vedno zelo dobro ocenjujejo delo mednarodne pisarne, kar je predvsem zasluga 

sodelavke, ki jo vodi z vso predanostjo in zavedanjem o odgovornosti do študentov. Dejavniki 'Na voljo 

imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih izmenjavah', 'Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo', ’Spodbuja in podpira se izmenjavo', 'Strokovna podpora mednarodni 

mobilnosti je ustrezna', 'Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini' ter 'Priznavanje v tujini 

opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno' so podobno kot lani ocenjeni z ocenami med 4,0 in 4,3. 

 

Osnovno raven odličnosti dosega tudi dejavnik 'Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih 

fakultet/akademij UL' (4,2), ki je ocenjen enako kot lani. Dejavnik 'V okviru študija mi je omogočena 

dobra izbira športnih aktivnosti' je tokrat ocenjen dve desetinki točke nižje (3,8), kar je treba pripisati 

posledicam pandemije. S 4,2 je za dve desetinki točke bolje kot lani ocenjeno delovanje Študentskega 

sveta UL AG. Ocena dejavnika 'Med študijem sem spoznal ustrezno število zunanjih institucij (z 

ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.)' je padla za desetinko točke na 3,4, kar v 

razmerah pandemije, ko so bila mednarodna potovanja otežena ali nemogoča, ne gre ocenjevati preveč 

kritično. Povečanje intenzivnosti tovrstnega povezovanja bi bilo sicer potrebno tudi v normalnih 

razmerah – stiki s sorodnimi ustanovami v tujini so bogati – vendar bi bilo v ta namen treba pridobiti več 

finančnih sredstev. 
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Dvig ocene krovnega dejavnika o zadovoljstvu s 

študijem 'V splošnem sem s študijem zadovoljen' za 

dve desetinki točke na 4,3.  

Izboljšanje ocene potrjuje, da ustanova uspešno sledi 

viziji in strategiji tudi v težkih razmerah pandemije. 

Relativno izboljšanje dejavnika zadovoljstva z 

informacijskim sistemom. 

Stabilno delovanje sistema in boljši internetni signal 

omogočata kakovostnejše in bolj kontinuirano delo. 

  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Veliko predmetov ostaja 

neocenjenih kljub dvigu 

minimalnega numerusa 

za pridobitev ocen. 

Povečanje števila 

študentov pri anketah. 

Pregled predmetov, ki 

imajo zadostno število 

študentov, in pogovor s 

pedagogi ter povabilo 

študentom k 

izpolnjevanju anket. 

Prodekan za študijske 

zadeve, prodekan za 

kakovost in mednarodno 

dejavnost. 

Relativno slaba ocena 

delovanja študentskega 

tutorstva (3,3.) 

Izboljšanje sistema 

delovanja študentskega 

tutorstva. 

Vzpostavitev enovitega 

vodenja in jasna 

predstavitev delovanja 

študentskega tutorstva. 

Koordinatorji 

študentskega tutorstva, 

vodstvo. 

Relativno slaba ocena 

predstavljanja in 

posledično poznavanja 

tujih institucij med 

študijem. 

Popestritev seznanjanja 

študentov s tujimi 

institucijami. 

Analiza stanja in 

vzpostavitev pregleda ter 

predstavljanja 

mednarodnih 

partnerskih ustanov in 

omrežij. 

Vodja službe za dogodke, 

vodja informacijske 

službe, referat, 

Mednarodna pisarna, 

predstojniki oddelkov, 

prodekan za kakovost in 

mednarodno dejavnost, 

prodekan za študijsko 

dejavnost. 

Relativno slabi oceni 

odnosa (3,0) in 

svetovanja (3,1) v 

knjižnici. 

Izboljšanje odnosa in 

načina svetovanja. 

Analiza stanja in 

vzpostavitev načrta za 

izboljšanje stanja. 

Vodja knjižnice. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Tudi v tem letu je UL AG 

pridobila rezultate 

študentskih anket veliko 

prepozno. 

Zgodnejša pridobitev 

rezultatov študentskih 

anket. 

Predstavitev še zadnjih 

potreb za izboljšave 

Centru za družboslovno 

informatiko. 

Študentski referat, 

prodekan za kakovost in 

mednarodno dejavnost, 

prodekan za študijske 

zadeve, Center za 

družboslovno 

informatiko. 
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3.6.4. Mednarodne evalvacije in akreditacije 
 

UL AG je agencija za kakovost v visokem glasbenem šolstvu MusiQuE izrekla vabilo k predstavitvi načrtov 

za pristop k postopku mednarodne akreditacije. Akreditacija bo izpeljana (najverjetneje v sodelovanju z 

NAKVIS) po izvedeni obnovi in selitvi v prostore Kazine. 
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3.7. POSLOVANJE 
 

3.7.1 Vodenje in upravljanje UL AG 
 

UL AG deluje skladno z zastavljenimi cilji: dvig kakovosti delovanja in povečevanja mednarodne 

prepoznavnosti. 

  

UL AG je na kadrovskem področju v letu 2020 sprejela naslednje dokumente: 

1. Smernice za vodenje izbirnega postopka za zaposlitev visokošolskih učiteljev in visokošolskih 

sodelavcev na UL AG je dekan sprejel 27. 9. 2020. Smernice za vodenje izbirnega postopka za zaposlitev 

VU in VS, pripravljene na podlagi Navodil za izvajanje kadrovskih postopkov za visokošolske učitelje, 

znanstvene delavce in sodelavce, ki jih je sprejel UO UL na 15. seji dne 18. 7. 2019, so bile objavljene na 

spletni strani UL AG. 

V skladu z navedenimi smernicami je postopala komisija za izbiro kandidata za razpisano delovno mesto 

visokošolski učitelj za področje klavirja in za razpisano delovno mesto za visokošolskega učitelja za 

področje tolkala. 

  

2. Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Akademije za glasbo 

Univerze v Ljubljani, ki se uporablja od 1. 10. 2020.  

Pravilnik je bil pripravljen v skladu s Pravilnikom o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 4. 1. 2018. 

  

3. Za študijsko leto 2020/2021 je senat UL AG sprejel seznam ansambelskih predmetov kot dopolnilo k 

8. členu (Tabela 5, zap. št. 4) Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev UL AG z dne 22. 9. 2020 in način izvedbe glede na velikost skupine, in sicer: 

duo = 1 ura, 

trio = 1,5 ure, 

kvartet ali več = 2 uri. 

  

4. V razpravi na oddelkih so Merila za določanje pedagoške obveze pri predmetih vseh študijskih 

programov UL AG (sestavni del Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev UL AG). 

  

5. Pravilnik o delovnem času UL AG velja od 1. 12. 2020. 

UL AG je sprejela nov Pravilnik o delovnem času in pristopila k skupnemu javnemu razpisu UL za izbiro 

izvajalca za registracijo delovnega časa. 

  

6. Pravilnik o rezervaciji prostorov velja od 1. 12. 2020. 

 

Vse dejavnosti, kar jih je bilo mogoče zajeti, so v preteklem, pandemskem letu potekale prek spleta. 

Koncertno dejavnost je bilo mogoče spremljati prek spleta. Vsa vodstvena opravila, sestanki, seje, 

kolegiji, so potekali prek aplikacije Zoom in MS Teams. V ta namen je bila kupljena nova računalniška 

oprema, posledično opredeljena z novimi, neplaniranimi stroški. 
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KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uvedba novega sistema za rezervacijo prostorov. Boljši nadzor nad zasedenostjo prostorov. 

Uvedba mesečne izdaje Novičnika UL AG. Boljša informiranost vseh deležnikov. 

Sprejetje smernic za vodenje izbirnega postopka za 

zaposlitev visokošolskih učiteljev. 

Transparentno vodenje izbirnega postopka. 

Sprejetje Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL AG. 

Jasno določene in opredeljene vse delovne in 

pedagoške obveznosti visok. učiteljev in sodelavcev 

UL AG. 

Sprejetje dopolnila k Pravilniku o delovni in pedagoški 

obveznosti – seznam ansambelskih predmetov. 

Jasno opredeljene pedagoške ure glede na 

ansambelski sestav. 

Prehod na elektronske plačilne liste. Preglednost, ažurnost, ekološka smotrnost. 

Sprejetje Pravilnika o delovnem času. Jasna registracija, evidenca, jasnejši vpogled v 

prisotnost zaposlenih. 

  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Nepovezanost različnih 

informacijskih 

programov.  

Povezati različne 

informacijske programe.  

Pregledati možnost 

izvedbe preprostih in 

cenovno dovolj ugodnih 

rešitev pred pridobitvijo 

programa APIS. 

Tajnik, vodja informatike. 

Pomanjkljivost 

individualne nastavitve 

parametrov gesla 

uporabniških računov 

Strožje zahteve za vse 

uporabniške račune, 

redno pregledovanje 

uporabniških pravic 

Nastavitve gesel skladna 

z notranjo politiko 

Univerze ter z dobrimi 

praksami. 

Tajnik, vodja informatike. 

Slaba komunikacija med 

pisarnami. 

Sodelovanje med 

različnimi pisarnami. 

Organizacija rednih 

delovnih srečanj med 

posameznimi pisarnami, 

izboljšanje kakovosti 

dela. 

Tajnik, dekan. 

UL AG nima sprejetih 

politik ali pravilnikov 

glede e-hrambe 

dokumentov 

Sprejem usmeritev za 

področje e-hrambe, 

uvedba sistema za 

upravljanje 

dokumentacije oz. RMS. 

Priprava Pravilnika v 

sodelovanju z UL. 

Tajnik. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Epidemija covida-19. Čim manj moteno 

delovanje študijskega 

procesa. 

Priprava različnih 

scenarijev delovanja in 

izvedbe pouka. 

Dekan, delovna skupina. 

Okrnjeno financiranje s 

strani MIZŠ. 

Neokrnjeno delovanje. Priprava tržnih 

programov. 

Dekan, prodekan za 

študijsko dejavnost, 

prodekan za kakovost in 

mednarodno dejavnost. 

Nestabilno financiranje. Analiza in nadzor 

prihodkov in odhodkov. 

Priprava trimesečnih 

poročil analize 

računovodstva. 

Tajnik, vodja FRS. 
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Preveliko število 

honorarnih sodelavcev. 

Zmanjšanje števila 

honorarnih sodelavcev. 

Priprava najav 

predvidenih honorarnih 

sodelavcev v juniju za 

naslednje študijsko leto. 

Prodekan za študijsko 

dejavnost, tajnik, dekan. 

 

3.7.2. Kadrovski razvoj in kadrovski načrt 
  

V letu 2020 je bilo na UL AG zaposlenih 59 visokošolskih učiteljev, od tega je bil en visokošolski učitelj 

zaposlen za polovični delovni čas ter štirje za 20-odstotni delovni čas. Visokošolskih sodelavcev je bilo 

15, od tega je bil en visokošolski sodelavec zaposlen za polovični delovni čas ter 16 strokovno 

administrativnih delavcev, od tega je bil en strokovno administrativni delavec zaposlen za polovični 

delovni čas. Pri izvajanju študijskega procesa je sodelovalo še 97 pogodbenih sodelavcev, od tega 70 

visokošolskih učiteljev ter 27 visokošolskih sodelavcev. 

  

Na UL AG je tehničnemu delavcu zaradi upokojitve prenehalo delovno razmerje. Izvedena sta bila razpis 

in zaposlitev tehničnega delavca II za določen čas za polni delovni čas do 30. 12. 2020. V oktobru je 

visokošolski sodelavki strokovni svetnici za področje korepeticij zaradi upokojitve prenehalo delovno 

razmerje. 

 

Na delovno mesto samostojne strokovne delavke v knjižnici je bila izvedena zaposlitev za polovični 

delovni čas za nedoločen čas. 

  

Razpisani sta bili delovni mesti visokošolski učitelj za področje klavir in delovno mesto za visokošolskega 

učitelja za področje tolkala. Komisiji za izbiro kandidata za razpisano delovno mesto visokošolski učitelj 

za področje klavir in za razpisano delovno mesto za visokošolskega učitelja za področje tolkala sta v 

skladu s smernicami izvedli postopka in predlagali kandidata za sklenitev rednega delovnega razmerja 

na UL AG. Na podlagi podpisanega sklepa o izbiri sta bili kandidatoma posredovani v podpis pogodbi o 

zaposlitvi. 

  

Razpisano je bilo tudi delovno mesto za visokošolskega sodelavca – asistenta z doktoratom za čas 

nadomeščanja odsotnega delavca. 

  

Na sobotnem letu je bil en visokošolski učitelj. 

Za izvolitev v naziv je bilo 12 zaključenih postopkov. 

Pet zaposlenih se je udeležilo usposabljanj v obliki seminarja in predavanja. 

  

V okviru mednarodne dejavnosti, izmenjave po programu Erasmus+ je 12 tujih profesorjev delovalo na 

UL AG. Pet visokošolskih učiteljev UL AG se je udeležilo mednarodne izmenjave. 

 

V okviru Bilateralne izmenjave je en visokošolski učitelj UL AG deloval na Akademiji za glasbo Univerze v 

Zagrebu ter en profesor Akademije za glasbo Univerze v Zagrebu na UL AG. 

 

V okviru programa Swiss-European mobility (SEMP) je en tuji profesor deloval na UL AG. 
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UL AG je pristopila k modulu GC Osebne mape, kar je prvi pogoj za uvedbo Apisa na članici. Kadrovski 

dokumenti, ki bodo kreirani v Apisu, se bodo hranili v GC na ustrezni klasifikacijski številki v ustrezni 

zadevi in bodo vidni prek 'Osebne mape'. Če modul ne bi bil vpeljan, se kadrovski dokumenti, ki se 

kreirajo iz podatkov iz Apisa, ne bi mogli hraniti. Po uvedbi modula GC Osebne mape, ki zahteva, da so 

dokumenti zajeti v elektronsko obliko na certificiranih skenerjih, tako hranjeni dokumenti v celoti in 

pravno formalno nadomestijo fizične dokumente. Načrtujemo, da bomo dokumente v modul začeli 

vnašati v januarju 2021. 

  

UL AG za redno zaposlene pridobiva spletno digitalno potrdilo. 

  

Vsa kadrovska opravila v smislu kontaktiranja so zaradi epidemije covida-19 potekala prek spleta, na 

daljavo. Uvedeno je bilo delo od doma. 

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Zaposlitev visokošolskega učitelja za področje tolkala. Pridobitev nosilca za področje bo prinesla razvoj 

kakovosti izvedbe študijskega procesa. 

Zaposlitev visokošolskega učitelja za področje klavir. Hitra nadomestitev pokojnega kolega bo študentom 

omogočila nemoteno napredovanje; pridobitev 

uglednega mednarodno uveljavljenega 

visokošolskega učitelja za področje klavir bo 

prispevala k razvoju področja. 

Pridobitev računalniške opreme za izvedbo pouka na 

daljavo. 

Izboljšani pogoji za izvedbo pouka na daljavo in pouka 

v razredu. 

Zaposlitev tehničnega delavca. Nemoteno delovanje, nadomestitev upokojenega 

delavca. 

Zaposlitev samostojne strokovne delavke na področju 

knjižnice. 

Pomoč in nemoteno kakovostno delovanje knjižnice. 

Pridobitev spletnega digitalnega potrdila za 

zaposlene. 

Varno delovanje. 

Uvedba modula GC Osebne mape. Tako hranjeni dokumenti pravno formalno 

nadomestijo fizične dokumente, jasnejši in hitrejši 

vpogled v dokumentacijo. 

Spletno pošiljanje plačnih listov in plačil AH. Hitrejši dostop do plačnih listov in izpisov AH. 

  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Načrt usposabljanja 

pedagoških in strokovno 

administrativnih ter 

tehničnih delavcev še ni 

pripravljen. 

Vzpostavitev pregleda 

izobraževanja in 

usposabljanj na spletni 

strani in redno 

osveževanje tega. 

Priprava načrta 

kadrovskega razvoja 

pedagoških in strokovno 

administrativnih ter 

tehničnih delavcev. 

Tajnik, kadrovska služba, 

vodstvo. 

Veliko število honorarnih 

sodelavcev. 

Nova sistemizacija 

delovnih mest na UL AG. 

Dopolnitev sistemizacije 

delovnih mest na UL AG. 

Vodstvo. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Epidemija covida-19. Čim manj moteno 

delovanje. 

Fleksibilno spletno 

delovanje. 

Vodstvo. 
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3.7.3. Informacijski sistem 
  

V letu 2020 je Akademija za glasbo UL uspešno implementirala nova omrežna stikala in dostopne točke, 

nekaj namiznih in prenosnih računalnikov ter uspešno prenesla poštne predale v oblak O365. Pokritost 

s signalom omrežja Eduroam je nihala oziroma ni bila ustrezna, zato je UL AG pristopila k celostni 

zamenjavi dostopnih točk in stikal za potrebe povečanja zanesljivosti, dostopnosti in varnosti omrežja. 

S tem so se povečale zanesljivost, dostopnost in varnost omrežja, uporabnost in hitrost poslovanja. Na 

UL AG smo uspešno implementirali naprave za projekcijo v treh učilnicah. 

  

Cilj Akademije za glasbo v letu 2021 je stabilno in varno delovanje informacijske infrastrukture ter razvoj 

in vzdrževanje informacijske podpore za gospodarno in učinkovito delovanje.  

  

Ključna pomanjkljivost obstoječega informacijskega sistema UL AG je nepovezanost posameznih 

komponent, kar pomeni večkratni vnos istih podatkov, večji obseg nepotrebnega dela in posledično 

slabšo kakovost uporabe informacijskega sistema. Smo v predpripravi za vpeljavo novega 

informacijskega sistema APIS, ki bo združeval kadrovsko in finančno računovodsko aplikacijo. Za potrebe 

kakovostnega izvajanja študijskih dejavnosti je treba nadaljevati zamenjavo zastarelih delovnih postaj. 

  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Nakup namiznih in prenosnih računalnikov, 

predstojniki, referat, mednarodna dejavnost. 

Povečanje zanesljivosti, dostopnosti in varnosti 

omrežja. 

Nakupu in namestitev dostopnih točk za brezžično 

omrežje in stikal. 

Povečanje kakovosti dostopa do brezžičnega omrežja. 

Stabilno in varno delovanje informacijske 

infrastrukture. 

Nakup in namestitev naprednih naprav za projekcijo v 

učilnicah. 

Povečanje kakovosti predavanj in predstavitev. 

Implementacija novega sistema za rezervacijo 

prostorov in povezava z urniki na spletni strani ter 

programom za študijsko informatiko. 

Možnost več izpisov in funkcionalnosti. 

Nakup opreme za projekcijo za projekt SWING. Nadgradnja funkcionalnosti projekcije za potrebe 

projekta. 

Nakup IT-opreme za knjižnico. Povečanje zanesljivosti, dostopnosti in varnosti 

omrežja. 

Ureditev dela urnikov v programu za študijsko 

informatiko. 

Možnost več izpisov in funkcionalnosti. 

Prenos elektronskih sporočil v oblak O365. Povečanje zanesljivosti, dostopnosti in velikosti 

poštnih nabiralnikov. 

  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

ZNOTRAJ ČLANICE 

Zastarela strojna 

oprema. 

Višje zagotavljanje 

storitev. 

Dobava in zamenjava 

strojne opreme. 

Služba za informatiko, 

vodstvo. 

Nepovezanost lokacij. Zagotavljanje istih 

storitev na vseh 

lokacijah. 

Povezava z optiko do 

lokacij Vegova/Gosposka 

in Palača Kazina v 

omrežje 'Metulj'. 

Služba za informatiko, 

vodstvo. 

 KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST  
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Segrevanje sistemskega 

prostora. 

Višje zagotavljanje 

storitev. 

Zamenjava klimatske 

naprave v sistemskem 

prostoru. 

Služba za informatiko, 

vodstvo. 

 

3.7.4. Komuniciranje z javnostmi 

  
Služba za odnose z javnostmi je aktivno sodelovala pri koordinaciji, realizaciji in promociji večine 

dogodkov in projektov UL AG. Dejavnosti službe za odnose z javnostmi Akademije za glasbo smo 

prilagodili omejitvam zaradi covida-19. Kljub temu so bili z obsežno publikacijo, koncertnimi listi in 

celostno podobo predstavljen Oddelek za sakralno glasbo, mojstrski tečaji Oddelka za pihala, trobila in 

tolkala, koncerti ciklov Solo e da camera, ki so potekali prek spleta ter uspešno promocijsko pospremili 

dogodke ter potek Poletne šole Academia Musicæ Labacensis 2020. 

 
Poteka prenova spletne podobe UL AG, zlasti angleške strani, v nastajanju je nova in modernejša spletna 
podoba Poletne šole Academia Musicæ Labacensis 2021.  
 
Novost je priprava e-mesečnika AG Novičnik, do zdaj je izšlo že šest številk, z namenom obveščanja 

zaposlenih in študentov o aktualnih dogodkih, tekmovanjih, uspehih zaposlenih in študentov, o razpisih 

... Izšla je predstavitvena knjižica UL AG v angleškem jeziku. 

 
Za boljšo prepoznavnost sta pomembni tudi stran UL AG na Facebooku ter objava dogodkov na plazmah 
na Starem trgu in Vegovi ulici. 
 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Izid nove mesečne e-publikacije AG Novičnik. Obveščanje zaposlenih in študentov o novostih, 

delovanju UL AG, koncertih, tekmovanjih, uspehih ... 

Izid predstavitvene knjižice UL AG v angleškem jeziku 

ter posodabljanje angleške spletne strani UL AG. 

Promocija UL AG v tujini, primerljivost UL AG z 

najboljšimi evropskimi institucijami. 

Privlačna podoba publikacij UL AG (Koncertna 

knjižica, knjižice tednov posameznih oddelkov, 

plakati, koncertni listi, zgibanke ...). 

Izboljšava celostne podobe in boljša prepoznavnost. 

Objava dogodkov na spletnih straneh Napovednika, 

STA, Sigic, Dekanat UL … 

Objave omogočajo obveščanje o dogodkih UL AG, 

strani so zelo dobro obiskane. 

 

KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE 
NEVARNOSTI  

CILJ(I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 

Epidemija covida-

19 je močno 

posegla 

v umetniško 

dejavnost in 

okrnila dostop do 

javnosti. 

Javnost povabiti na 

spletne koncerte 

oziroma 

nemudoma, ko bo 

možno, 

povabiti poslušalce 

na koncerte in 

druge dogodke v 

živo.  

UL 

AG mora zagotoviti vse 

potrebne varnostne 

ukrepe ter zagotoviti 

čim kakovostnejše 

spletne koncerte.  

Vodstvo, služba za 

koncertno 

dejavnost, služba 

za odnose z 

javnostmi. 

Epidemija covida-

19 je močno 

posegla 

v umetniško 

dejavnost in 

okrnila dostop do 

javnosti. 

Nepopolni podatki 
na angleških 
spletnih straneh 

Posodobitev videza 

in zmožnosti 

spletne podobe UL 

Dogovor s snovalcem 
spletne podobe in 
postopno dodajanje 

Pogodbena 
zunanja sodelavca 
za stike z 

Nepopolni podatki 
na angleških 
spletnih straneh 
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UL AG, koncerte in 
dogodke je možno 
objavljati le na 
slovenski. 
Posledično slaba 
prepoznavnost UL 
AG v 
mednarodnem 
prostoru. 

AG v slovenskem in 

angleškem jeziku 

vsebin in 
posodabljanje. 
Oblikovanje nove 
spletne 
podobe Poletne šole 
UL AG.  

javnostmi in 
koncertno 
dejavnost, 
vodstvo, služba za 
informatiko UL 
AG, vodstvo UL 
AG.  

UL AG, koncerte in 
dogodke je možno 
objavljati le na 
slovenski. 
Posledično slaba 
prepoznavnost UL 
AG v 
mednarodnem 
prostoru. 

 

 

3.7.5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
  
V letu 2020 so potekala in še potekajo obnovitvena dela na objektu Palače Kazina.  
  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Nakup in namestitev treh el. klavirjev (klavinov) v 

predavalnice, kjer poteka pouk klavirja A, B, C. 

Zagotovitev vaje študentom, posledično dvig 

kakovosti pouka. 

Najem dveh klavirjev in dveh pianinov. Zagotovitev kakovostne izvedbe študijskega 

programa. 

Popravilo čembala. Zagotovitev kakovostne izvedbe študijskega 

programa. 

Nakup ustreznih omar za hrambo instrumentov. Zagotovitev ustrezne hrambe instrumentov. 

Predlog za nakup harmonike je v Finančnem načrtu. Zagotovitev kakovostne izvedbe študijskega 

programa. 

 

KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE 
NEVARNOSTI  

CILJ(I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 

Ni vidnega 

pregleda 

inventarja v 

prostorih UL AG. 

Uvedba pregleda 

inventarja v 

posameznih 

prostorih. 

Namestitev 

inventarnih listov na 

stene v vsakem od 

prostorov. 

Inventurne 

komisije, skrbniki 

instrumentov, 

tajnik. 

Ni vidnega 

pregleda 

inventarja v 

prostorih UL AG. 

Nepreglednost 
potreb po 
vzdrževanju 
instrumentov. 

Uvedba spletnega 

sistema za vpis 

naročil, popravil in 

uglasitev. 

Vzpostavitev 
programa, ki bo 
omogočil vpis naročil 
za uglaševanje 
instrumentov; 
zaposlitev uglaševalca, 
ki bo stalno vzdrževal 
instrumentarij UL AG 
oz. angažiranje 
zunanjega uglaševalca, 
ki bo redno, vsaj 
enkrat mesečno, 
uglasil in popravil vse 
klavirje. 

Skrbniki 
instrumentov, 
predstojniki 
oddelkov in 
kateder, vodja 
službe za 
informatiko, 
tajnik, prodekan 
za umetniško 
dejavnost, dekan. 

Nepreglednost 
potreb po 
vzdrževanju 
instrumentov. 

Neprimerna 
oprema za pouk 
na daljavo pri 
skupinskih 
predmetih. 

Opremiti 
predavalnice s 
kamerami - IKT 
opremo za 
sodobno 

Nakup ustrezne 
opreme. 

Vodstvo. Neprimerna 
oprema za pouk na 
daljavo pri 
skupinskih 
predmetih. 
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poučevanje pri 
učenju na daljavo. 

 

3.7.6. Notranji nadzor 
  
Notranji nadzor poteka na več ravneh. Dekan opravlja razgovore z vsemi sodelavci, tajnik nadzira delo 
nepedagoških delavcev. Vsak od prodekanov vodi in nadzira sodelavce, ki delujejo na njegovem 
področju. Članice in člani komisije za kakovost spremljajo področja, za katera so odgovorni vse leto, in 
podajajo predloge za izboljšave prodekanu za kakovost in mednarodno dejavnost. Ta jih prenese na 
kolegije dekana, ki o njih diskutira in poskrbi za njihovo realizacijo. 
  
Zaradi epidemije covida-19 so vse aktivnosti v smislu nadzora potekale prek spleta. Predstojnikom je bila 

v ta namen priskrbljena ustrezna tehnična oprema. 

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Sprotni pregled delovanja posameznih področij. Sprotno reševanje problemov, težnja k izboljšavam. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI  CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Epidemija covida-19. Nemoteno delovanje. Fleksibilno spletno 

delovanje. 

Vodstvo. 
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3.8. IZVAJANJE NALOG PO POOBLASTILU (NACIONALNO POMEMBNE 
NALOGE) 
 
UL AG predstavlja vrh izobraževalne piramide na področju glasbenega šolstva v državi. Skrbi za razvoj 

stroke in z vrhunskimi rezultati tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem prostoru potrjuje svoj 

nacionalni pomen. Tako tudi izvaja nacionalno pomembne naloge v skladu s svojim poslanstvom in vizijo. 

 

Skrb za slovenščino 
 

Predavanja na UL AG potekajo v slovenskem jeziku, ki je osnovno orodje za izvajanje njene dejavnosti. 

Skrb za slovenski jezik je neločljivo povezana z izobraževalnim, raziskovalnim in umetniškim delom 

akademije. Monografije, zborniki, članki, učbeniki, delovni listi, izročki in drugi pedagoški materiali 

izkazujejo skrb za negovanje terminologije v slovenskem jeziku. Ta se ne bo zmanjšala niti ob trudu in 

akcijah za večjo internacionalizacijo, ki potekajo.  
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3.9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Izmed 69 predlogov ukrepov iz preteklega leta jih je bilo realiziranih 22, kar predstavlja 31,88 % (lani 

38,33 %), delno realiziranih je bilo 17, torej 24,64 % (lani 18,33 %), v program dela za naslednje leto je 

bilo prenesenih 11, kar je 15,94 % (prejšnje leto 36,67 %), na ravni predloga jih je ostalo 19, kar je 27,54 

% (prejšnje leto 8,33 %), opuščen ni bil noben sklep. 13 od ukrepov (18,84 %), ki so preneseni v program 

dela za leto 2021 ali ostajajo na ravni predloga, ni bilo mogoče realizirati ali implementirati zaradi 

pandemije covida-19. 

Vodstvo UL AG si je za cilj zadalo dvig odstotka realizacije ukrepov, vendar se je slednja od lani rahlo 

spustila. Razlog za to je epidemija covida-19, ki je vplivala na dva načina. Po eni strani je bilo nekatere 

ukrepe nemogoče realizirati zaradi zaprtja ustanove oziroma delovanja pod posebnimi pogoji, po drugi 

strani pa je pandemija zahtevala hitro reagiranje in obširno dodatno ukrepanje na vseh področjih 

delovanja ustanove za čim uspešnejše in učinkovitejše zagotavljanje tekočega dela, kar je jemalo prostor 

in čas za realizaciji ukrepov iz Letnega poročila. Omeniti je treba še, da so nekateri predlogi ukrepov 

strateške narave in zahtevajo daljši čas za realizacijo, nekateri naslavljajo zunanje dejavnike in bodo 

posledično zelo težko, če sploh, uresničljivi. 

UL AG je bila v celoti gledano razmeroma uspešna. Vodstvo in zaposleni so se na situacijo odzvali 

uspešno in študijski proces je kljub nehvaležnim razmeram potekal relativno kakovostno. Še vedno 

ugotavljamo, da Vlada RS ne izvaja dovolj Strategije razvoja visokega šolstva 2011–2020: Drzna Slovenija. 

Visoko šolstvo je preslabo financirano, kar še posebej velja za UL AG.  

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

UL AG še nima mednarodne akreditacije. Krepitev kakovosti. 

Prenizka raven usposobljenosti nekaterih pedagogov 
za delo z IKT-orodji za glasbeno izobraževanje. 

Podpora akademski skupnosti. 

Premajhno število mednarodnih projektov. Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru 
transnacionalnih medinstitucionalnih učnih skupnosti, 
intenzivnejše projektno povezovanje s partnerji. 

Premajhna mednarodna prepoznavnost UL AG. Dvig ravni mednarodne prepoznavnosti. 

Raven priprave študentov na orkestrsko igro in 
avdicije za delovno mesto v orkestrih ni vedno 
ustrezna. 

Krepitev kompetenc študentov. 

Hudo okrnjena koncertna sezona zaradi pandemije 
covida-19, izpad cele generacije solistov. 

Organizacija koncertne sezone v sodelovanju z 
drugimi glasbenokulturnimi institucijami v RS. 

Prenizka raven spodbujanja nadarjenih študentov. Podpora nadarjenim študentom, ki se vpisujejo na UL 
AG 
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3.10. RAČUNOVODSKO POROČILO 
  



UL AKADEMIJA ZA GLASBO 
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Odgovorna oseba za pripravo poročila: Vida Miklič oec. 
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1 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1.1 Računovodske usmeritve 

 
Dejavnost UL Akademije za glasbo se spremlja po virih financiranja, ločeno za javno službo, ki 
se financira iz proračuna, in javno službo, ki se financira iz drugih virov. Poslovne dogodke 
izkazuje po stroškovnih mestih v glavni knjigi in v pomožnih evidencah kot pregled stroškov in 
prihodkov ter realizacije porabe proračunskih sredstev in drugih sredstev. 
 
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s predpisi, pri čemer se upoštevajo Zakon o javnih 
financah, Zakon o visokem šolstvu, veljavni računovodski standardi, Navodilo o pripravi 
zaključnega računa in Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, Zakon 
o računovodstvu ter Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.  
 
Pri vrednotenju upoštevamo Enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike, kjer je 
določena vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih 
virov.  
Obračun amortizacije za leto 2020 je vrednoten v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev. Pri izkazovanju 
opredmetenih osnovnih sredstev upoštevamo sodilo istovrstnosti. Opredmetena osnovna 
sredstva uvrščamo med opremo oziroma med drobni inventar, ne glede na vrednost, ki je lahko 
večja ali manjša od 500 evrov. Nabava drobnega inventarja je takoj dana na uporabo in se 100-
odstotno odpiše. 
 
V izobraževalni dejavnosti posebej spremljamo in vodimo založniško dejavnost ter umetniško-
koncertno dejavnost. V letu 2020 sta bila v založništvu izdana Glasbeno pedagoški zbornik – 31. 
zvezek in znanstvena publikacija Darje Koter UL Akademija za glasbo – 80 let. Knjige in 
publikacije v založniški dejavnosti se uvrščajo v študijsko literaturo za študente UL AG na 
dodiplomski in podiplomski ravni. Zaloge teh knjig izkazujemo v razredu 3 po nabavni vrednosti 
oziroma po metodi neposrednih stroškov materiala in storitev, ki nastanejo pri izdaji 
posamezne knjige. Zaloge zmanjšujemo za nabavno vrednost prodanih knjig. Prodajno ceno 
oblikujemo najmanj po stroškovni ceni, če je izdaja sofinancirana, pa znižamo ceno na izvod v 
deležu sofinanciranja. 
Drugih zalog materiala, blaga in drobnega inventarja v razredu 3 ne izkazujemo.  
 
UL Akademija za glasbo v letu 2020 ni bila davčna zavezanka, ker v skladu s 94. členom Zakona 
o DDV ne presega obdavčljivega prometa nad 50.000,00 EUR.  
 
UL Akademija za glasbo je s prenosom stavbe Palača Kazina, katere lastnik je dne 1. 10. 2015 
postala Univerza v Ljubljani, prevzela tudi vse uporabnike, ki zasedajo prostore, in s tem 
zaračunavanje tekočih stroškov v deležih. Zahtevke za povračila oziroma refundacije stroškov 
uporabnikov izkazujemo na prehodnih kontih terjatev. Glede na spremembo Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil za leto 2020 izkazujemo prihodke za dejansko zaračunane najemnine 
oddanih prostorov v okviru dejavnosti javne službe – drugi viri.  
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UL Akademija je imela v stavbi Kazina v letu 2020 še vedno tri uporabnike, ki zasedajo prostore 
in v deležu pokrivajo obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, in sicer Inštitut za novejšo 
zgodovino, NIB in Kazino, d. o. o.  
Zaradi adaptacije stavbe Palača Kazina so bile z avgustom 2020 prekinjene tudi druge pogodbe 
z najemniki. 
UL Akademija je prostore pridobila za reševanje prostorske stiske, kar pomeni, da smo morali 
zaradi adaptacije celotne stavbe najemati dodatne prostore.  
S prihodki od najemnin se pokrivajo stroški redne študijske dejavnosti, zato nimamo sodil za 
razmejevanje prihodkov.  
Pomemben vir financiranja so tudi šolnine za izredni študij, druge zaračunane storitve po 
Ceniku, pridobljena sredstva iz EU-projektov, donatorska sredstva za koncertno dejavnost, 
sredstva za sofinanciranje stroškov koncertne dejavnosti, nastopi študentov UL AG v skladu z 
dogovorom o sodelovanju na dogodkih Univerze v Ljubljani, kar pa po veljavnih predpisih 
predstavlja dejavnost javne službe – drugi viri. 

1.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

1.2.1 Bilanca stanja 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev – programske opreme – se je 
spremenila in znaša 28.438,25 EUR, popravki vrednosti (amortizacija) znašajo 26.037,40 EUR, 
sedanja vrednost znaša 2.400,85 EUR. 
 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 8.637.502,11 EUR, popravek vrednosti je 2.313.854,33 
EUR, sedanja vrednost nepremičnin – zgradbe in zemljišča – je 6.323.647,78 EUR, pri čemer je 
zajeta tudi vrednost investicijskih del gradnje nove stavbe Akademije in prizidka Palača Kazina 
v višini 21.545,04 EUR. Nabavno vrednost nepremičnin predstavljajo stavbno zemljišče Palača 
Kazina v znesku 182.400,00 EUR ter stavbno zemljišče ob stavbi Kazina v znesku 1.710.000,00 
EUR in zemljišče v k. o. Krčevina pri Ptuju, ki po cenitveni ponudbi iz leta 2004 znaša 75.277,39 
EUR za 15.755,00 m2. 
 
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2020 povečala za 88.798,44 EUR 
in znaša na dan 31. 12. 2020 skupaj 2.561.526,28 EUR. Povečanje nabavne vrednosti opreme 
predstavlja nabavo učil iz sredstev presežka, ugotovljenega za leto 2020 in razporejenega za 
investicije v skupnem znesku 64.045,79 EUR (saksofon tenor Selmer, popolna obnova klavirja 
Fazioli, zaslon, interaktivni zaslon, projektor Epson, digitalni pianino Casio 3 kom, stikala in 
dostopovne točke Rockus – omrežje Edoruam, računalniki 2 kom, računalniki prenosniki 13 
kom, optični čitalec Panasonuc 2 kom, omare 2 kom ter računalniški program Sibelius 25 licenc). 
Drugo nabavljeno opremo in drobni inventar iz sredstev študijske dejavnosti v višini 16.837,51 
EUR pa predstavljajo šolska učila (tabla, etui za saksofone, ustnike 3 kom, klavirski stoli 4 kom, 
stojalo za saksofone 4 kom, luč za stojalo, omare za shranjevanje instrumentov 6 kom, kamera 
2 kom, photoscore dodatek za skeniranje not 10 kom, pisarniška oprema miza, omara s 
policami, GSM aparat 1 kom, monitor 2 kom, port replikator 4 kom, tiskalnik 2 kom, čitalec 
črtne kode in druga oprema). Povečanje predstavlja tudi strokovna literatura za knjižnico v 
znesku 7.915,14 EUR, kupljena iz sredstev študijske dejavnosti, in 737,21 EUR iz sredstev ARRS.  
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Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 2.307.198,94 EUR, sedanja vrednost 
opreme pa 254.327,34 EUR.  
 
 
Oprema je odpisana 90,07 %. Odpis opreme se vsako leto dodatno povečuje, kar nakazuje, da 
je nujno zamenjati oziroma posodobiti predvsem opremo za pedagoški proces – instrumente, 
računalniško opremo in opremo v učilnicah. 
 
Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo denarna sredstva na podračunu v višini 263.411,26 
EUR, ki predstavljajo sredstva, potrebna za likvidnostno poslovanje. Prosta denarna sredstva 
imamo v skladu s pravilnikom za upravljanje likvidnosti naložena pri Banki Slovenije na enotnem 
zakladniškem računu.  
 
Stanje kratkoročnih terjatev kupcev v državi znaša 10.018,58 EUR. Oblikovali smo tudi popravek 
vrednosti za dvomljive, sporne terjatve, katerih rok plačila je daljši od 180 dni in znaša skupaj 
34.821,63 EUR, za katere pa se še vedno vodi izterjava. Terjatve obsegajo šolnine študentov za 
izredni študij in študij PAI ter druge terjatve po ceniku za izpite, priznanja pomembnih 
umetniških del in terjatve za publikacije.  
V letu 2020 niso bile poravnane odpisane terjatve za šolnine PAI, šolnino za doktorski študij, 
najemnino prostorov – izvršba, kar izkazujemo kot popravek terjatev za leto 2020.  
Ena večjih terjatev je Pisanica d.o.o. v znesku 29.467,63 EUR, za kar je vložena izvršba na 
Okrajno sodišče Ljubljana in za kar smo tudi prejeli potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti. 
Poleg opominov se bodo po sklepu UO AG izvajali nadaljnji postopki izterjave. Terjatve so v 
mejah, ki ne ogrožajo poslovanja, saj so bili računi večinoma izdani decembra 2020, zapadli pa 
so v januarju 2020. Omenjene terjatve so v celoti izterljive in bodo večinoma poravnane v 
začetku leta 2021. 
 
Stanje terjatev do UL v znesku 477.830,71 EUR je terjatev za financiranje izvajanja študijske 
dejavnosti – dvanajstina za december 2020, sredstva za zaščito za december 2020, sredstva za 
povračilo stroškov koncertne dejavnosti ob dogodkih 100-letnice UL, najemnina Metropolitani 
d.o.o. za november in december 2020 ter terjatev ARRS za tujo literaturo.  
 
Terjatve do drugih posrednih uporabnikov EKN v višini 686,38 EUR je terjatev do UL FKK – 
nastopi študentov na prireditvah in terjatve do Slovenske filharmonije za dobroimetje 
plačanega abonmaja v sezoni 2019/20.  
 
Druge kratkoročne terjatve v znesku 3.954,87 EUR predstavljajo terjatev do ZZZS za refundacijo 
bolniške nad 30 dni, obračunane pri plači za november in december 2020. 
  
Aktivne časovne razmejitve v znesku 2.486,95 EUR pomenijo kratkoročno odložene stroške: 
zavarovalne premije januar–marec 2021 v višini 2.377,60 EUR ter licence programa RIS za 
januar–april 2021, naročnina Javni sektor za januar–marec 2021 v višini 109,53 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti po skupinah kontov v razredu 2 v višini 435.285,03 EUR izkazujejo 
realno stanje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in do drugih posrednih uporabnikov EKN. 
Obveznosti do zaposlenih predstavljajo plače, nadomestila plač, potni nalogi, povračila stroškov 
zaposlenim – obveznosti za december 2020. Obveznosti bodo poravnane v skladu z 
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dogovorjenimi roki plačil dobaviteljem, plače in nadomestila plač 5. 1. 2021, potni nalogi pa 
bodo poravnani 23. 2. 2021. 
  
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij v znesku 80.973,58 EUR predstavljajo 
davke in prispevke na plače, avtorske honorarje, prispevek za PIZ in zdravstvo od AH za 12/20, 
davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja 
invalidov za december 2020. Druge kratkoročne obveznosti v znesku 58.236,58 EUR 
predstavljajo obveznosti po avtorskih pogodbah in podjemni pogodbi, obveznost do SKB – 
poslovna kartica za 12/20, obveznost za DDV in obveznost do fizičnih oseb – ter obveznosti do 
zaposlenih za odtegljaje od plač za december 2020. 
 
Izkazane pasivne časovne razmejitve v znesku 136.573,91 EUR predstavljajo namenska sredstva 
za pokritje stroškov v naslednjem obračunskem obdobju oziroma študijskem letu 2020/21. 
Sredstva so namenjena za stroške izrednega dodiplomskega študija, študija PAI, doktorskega 
študija 3. stopnje, sredstva sofinanciranja Ministrstva za kulturo (neprodani izvodi 
Glasbenopedagoškega zbornika – Pavel Šivic in Radovan Gobec), namenska sredstva za redno 
študijsko dejavnost ter namenska sredstva – prispevek iz vpisnin študentov za Študentski svet 
AG. Druga namenska sredstva pa so sredstva za seminar tekmovanja iz solfeggia in sredstva iz 
EU-projektov Swing - Lola za leto 2021. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 142.624,42 EUR izkazujemo 
sedanjo vrednost donacij za nabavljene instrumente v znesku 100.016,54 EUR. V letu 2020 se 
je vrednost donacij za nakup instrumentov povečala za 2.940,00 EUR in zmanjšala za 
obračunano amortizacijo v znesku 129.762,40 EUR. Neporabljena sredstva donacije, 
namenjena za nakup instrumentov na dan 31. 12. 2020, pa znašajo 42.607,88 EUR. 
 
Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti za 
neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, se je zmanjšal za 
obračunano amortizacijo za leto 2020 v višini 265.953,71 EUR. 
Presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2020 znaša 87.400,69 EUR. Vrednost 
sklada premoženja, prenesenega v last na dan 31. 12. 2020, se je glede na leto 2019 zmanjšala 
in znaša 6.503.716,33 EUR ter je usklajena s stanjem terjatev pri ustanovitelju.  
 

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 
Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, znašajo 5.902.468,27 EUR in so za 2,15 % višji od 
doseženih v letu 2019. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo skoraj v celoti, to je 99,98 %, prihodke javne službe, manjši 
delež pa predstavljajo drugi prihodki, to je 0,02 % celotnih prihodkov.  
UL Akademija izvaja v celoti izobraževalno dejavnost – javno službo. Finančna sredstva za 
izvajanje dejavnosti skoraj v celoti, 97,46 %, zagotavlja MIZŠ, manjši vir prihodka javne službe, 
0,10 %, predstavljajo sredstva proračuna EU. Dosežen prihodek s sredstvi šolnin, vpisnin ter 
postopkov izvolitve v naziv, priznanj pomembnih umetniških del zajema 2,02 % celotnega 
prihodka, 0,42 % prihodka pa predstavljajo sredstva projektov za sofinanciranje koncertne 
dejavnosti, kotizacij, založniške dejavnosti, donacij in najemnin prostorov.  
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Finančni in drugi prihodki so znašali 1.373,38 EUR in predstavljajo 0,02-odstotni delež v celotnih 
prihodkih ter izkazujejo prihodke za bonus Zavarovalnice Sava za ugodni škodni rezultat za 
premoženjsko zavarovanje za leto 2020 ter poplačilo odpisane terjatve iz preteklih let iz naslova 
šolnine PAI. 
 
Celotni prihodek na zaposlenega znaša 68.633,35 EUR. 
Celotni odhodki znašajo 5.814.861,18 EUR in v celoti predstavljajo odhodke iz poslovanja.  
 
V primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu so se ti povečali za 1,65 %.  
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih predstavlja 77,86 % celotnih stroškov poslovanja.  
Celotni odhodek na zaposlenega znaša 67.614,66 EUR. Povprečna plača na zaposlenega znaša 
42.964,51 EUR, od tega za plačno podskupino D01 47.309,13 EUR, za skupino J 23.956,80 EUR. 
 
Rezultat poslovanja za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 87.400,69 
EUR in se razporedi za investicije v nakup nujno potrebnih instrumentov za študijsko dejavnost. 
Za leto 2020 smo za pokritje stroškov redne študijske dejavnosti prve in druge stopnje porabili 
celotna sredstva iz JS proračun, delno pa tudi sredstva iz JS drugi viri, pri čemer smo zaključili 
poslovno leto s pozitivnim finančnim rezultatom.  
 
Na pozitiven rezultat poslovanja je vplivalo povečanje dvanajstine za 4,82 %, dodeljena sredstva 
RSF za leto 2020 v znesku 111.222,33, predvsem pa občutno zmanjšanje stroškov storitev iz 
naslova koncertne dejavnosti in stroškov za prevoz na delo in z dela zaradi razglašene epidemije 
covida19, ker je delo potekalo večinoma od doma, tako za pedagoški proces kot tudi delo 
administrativno strokovnih služb AG. 
 
Na pozitiven finančni rezultat pa so v manjši meri vplivala tudi sredstva EU-projekta SWING ter 
sredstva udeležbe zaposlenih visokošolskih učiteljev na Erasmus+ v skupnem znesku 5.876,36 
EUR in sredstva iz naslova najemnin stavbe Palača Kazina v znesku 4.324,52 EUR.  
 
V poslovnem letu 2020 smo tako lahko z doseženimi prihodki iz proračuna pokrili celotne 
stroške izvajanja 1. in 2. stopnje rednega študija. Stroški dela so se tudi za leto 2020 povečali, 
predvsem zaradi nadaljnjih sprostitev ukrepov po ZUJF (napredovanja, regres, plačni razredi, 
premije PDPZ) in so višji za 5,64 % glede na leto 2019. Zaradi sprostitve ukrepov po ZUJF bodo 
stroški dela naraščali, zato bi bilo potrebno povečanje dvanajstine tudi za stroške dela za leto 
2021.  
 
Za izvajanje pedagoškega dela sklepamo pogodbe, saj zaradi ukrepov vlade in nezadostnega 
financiranja še vedno ne moremo zaposliti novih pedagoških delavcev, na kar opozarjamo že 
več let. Stroške študijske dejavnosti smo tudi za leto 2020 dodatno znižali s striktnim 
varčevanjem in racionalnim vodenjem porabe tako proračunskih kot tudi sredstev, pridobljenih 
iz drugih virov javne službe. 
 
Obračun davka od dobička za leto 2020 izkazujemo v znesku 206,40 EUR, saj smo zaradi 
spremenjene zakonodaje lahko upoštevali le 63-odstotno zmanjšanje davčne osnove iz naslova 
davčnih olajšav za investicije za osnovna sredstva. 
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1.3. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 
Prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi uredbe so znašala 5.227.735,56 
EUR za TSF ter 111.222,33 EUR za RSF. Druga prejeta sredstva so najemnine za učilnice v znesku 
391.604,89 EUR in sredstva za sofinanciranje doktorskega študija 11.923,53 EUR. Za obštudijsko 
dejavnost za leto 2020 smo prejeli sredstva v znesku 539,65 EUR. Sredstva MIZŠ za izvajanje 
študijske dejavnosti na podlagi uredbe so se v primerjavi z letom 2019 povečala za 6,88 %.  
 
Vsa sredstva so bila namensko porabljena za izvajanje študijske dejavnosti po javno veljavnem 
programu. Prejeta sredstva za razvojni sklad so bila v celoti namensko porabljena v letu 2020. 
Prejeta sredstva iz proračuna so skupaj s prejetimi sredstvi iz drugih virov javne službe (Cenik, 
šolnine, najemnine, donacije) v celoti zadoščala za pokritje vseh stroškov poslovanja v letu 
2020. 
Pri tem je nastal presežek prihodkov MIZŠ višini 14.800,14 EUR, ki izhaja iz prejetih namenskih 
sredstev UL v znesku 15.260,41 EUR, za najemnino za Vegovo 4 in Gosposko 6 za december 
2020, za kar je odliv nastal v januarju 2021. 
 
Poročilo o uresničevanju veljavnih varčevalnih ukrepov v letu 2020 po denarnem toku in 
obračunskem načelu: 
 

- nadaljnje izvajanje varčevalnih ukrepov na področju plač po sklepu vlade in ZUJF je tudi 
v letu 2020 zadržalo rast stroškov bruto plač zaposlenih, povračil in nadomestil, 
prispevkov delodajalca in premij PDPZ,  

- sredstev za IRD tudi v letu 2020 nismo izplačevali, 
- v letu 2020 smo upokojene delavce nadomestili z rednimi zaposlitvami, 
- sodelovanje honorarnih sodelavcev namesto rednih zaposlitev, 
- denarnih Prešernovih nagrad tudi v letu 2020 nismo izplačali, 
- zmanjšanje stroškov študentskega dela iz redne dejavnosti, 
- zmanjšanje stroškov koncertne dejavnosti, prevoznih stroškov redno zaposlenih in 

honorarnih delavcev zaradi dela od doma, zaradi razglašene virusne epidemije covida-
19. 

 
 

1.4. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 

               Iz proračunov lokalnih skupnosti v letu 2020 nismo prejeli sredstev. 
 

1.5. Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2020 po virih sredstev 
 

 Prihodki v 
EUR 

Odhodki v 
EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 
izobraževalno dejavnost – 
uredba  

5.746.901 5.732.101 96,86 98,26 
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MIZŠ oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

1.106 1.106 0,02 0,02 

Drugi proračunski viri (druga 
ministrstva in proračun 
lokalnih skupnosti) 

1.115 1.115 0,02 0,02 

Evropski proračun, razpisi izven 
proračuna RS (komunitarni 
programi)* 

4.446 11.420 0,07 0,20 

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

179.370 87.847      3,03 

 

1,50 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

    

Skupaj 5.932.938 5.833.589 100 100 

  * Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh Gospodarske 
zbornice Slovenije. http://www.gzs.si/slo//15320 
  

http://www.gzs.si/slo/15320
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Prihodki in odhodki so prikazani po načelu denarnega toka.  
 
V letu 2020 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 99.348,79 EUR, ki je nastal 
predvsem zaradi prejetih sredstev rezervnega sklada UL v znesku 27.122,70 EUR, prejetih 
sredstev najemnin za Glasbeno matico za december 2020 v znesku 15.260,41 EUR, za kar bo 
odliv nastal v januarju 2021 oziroma do konca študijskega leta 2020/2021. 
Presežek pa delno izkazuje tudi prejeta sredstva MIZŠ sofinanciranja šolnin doktorskega študija 
3. stopnje v znesku 11.923,53 EUR, prejeta sredstva dveh obrokov šolnin izrednega študija in 
študija PAI ter doktorskega študija 3. stopnje, ki bodo v celoti porabljena do konca študijskega 
leta 2020/2021. 
Izkazane odhodke študijske dejavnosti je AG tudi v letu 202 delno pokrila iz drugih 
neproračunskih sredstev (storitve po Ceniku, šolnine, donacije). 
Rezultat poslovanja za leto 2020 izkazuje, da je AG zaključila poslovno leto relativno uspešno, 
saj ni imela večjih likvidnostnih težav.   
 
 
Obračunski tok: 
 

 

 

Prihodki v 
EUR 

Odhodki v 
EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 
izobraževalno dejavnost – 
uredba  

5.739.181 5.727.453 97,24 98,50 

MIZŠ oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

737 737 0,01 0,01 

Drugi proračunski viri (druga 
ministrstva in proračun 
lokalnih skupnosti) 

 1.116            1.116        0,02 0,02 

Evropski proračun, razpisi izven 
proračuna RS (komunitarni 
programi)* 

9.699 8.962 0,16 0,15 

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

151.735  76.593 2,57 1,32 

 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

   0,00 

Skupaj 5.902.468 5.814.861 100 100 

 
 
Iz preglednice prihodkov in odhodkov po obračunskem toku izhaja, da je pri porabi sredstev 
MIZŠ za izobraževalno dejavnost za leto 2020 nastal presežek prihodkov nad odhodki v znesku 
11.728,46 EUR, predvsem zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov in manjših stroškov koncertne 
dejavnosti, zmanjšanja stroškov povračil prevoza na delo, zaradi razglašene pandemije in 
posledično dela od doma. Presežek je v celoti porabljen in predstavlja vir za nakup nujno 
potrebnih instrumentov in računalniške opreme v letu 2020. 
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Rezultat poslovanja za leto 2020, po pokritju obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb 
za leto 2020, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 87.400,69 EUR, ki izhaja 
pretežno iz JS neproračun in se nameni za investicije – nakup instrumentov po sklepu UO AG. 

1.6 Drugo 

Akademija v letu 2020 ni izplačevala sredstev, izplačanih na podlagi sodnih in drugih odločb ter 
zunajsodnih poravnav. 

2. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

2.1      Bilanca stanja z obveznimi prilogami 

2.2.    Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami 

   2.3.      Posebni del finančnega poročila  
   2.4.      Druge priloge 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 23. 2. 2021 
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AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJ BS 2020 NA 2019 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke.

Naziv AOP 2020 2019

ODSTOPANJA 
2020/2019 

NOMINALNO V EUR

ODSTOPANJA 
V % za 

obrazložitev VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA
SREDSTVA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE 002 28.438 27.563 875 0,00%
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 26.037 24.903 1.134 0,00%

NEPREMIČNINE
004 8.637.502 8.637.502 0 0,00%

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005 2.313.854 2.114.406 199.448 9,43%

Indeks izkazuje povečanje popravka vrerdnosti nepremičnin, zaradi obračunane 
amortizacije zgradbe za leto 2020

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 006 2.561.526 2.475.353 86.173 3,48%
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 007 2.307.199 2.087.313 219.886 10,53%

Indeks izkazuje povečanje popravka vrednosti opreme zaradi obračunane 
amortizacije opreme za leto 2020.

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008 0 0 0 0,00%

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 009 0 0 0 0,00%
DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 010 0 0 0 0,00%
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0,00%
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 0 0,00%
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 014 263.411 158.867 104.544 65,81%

Indeks izkazuje povečanje sredstev na podračunu pri UJP glede na leto 2019, 
predvsem zaradi prejetih sredstev rezervnega sklada UL ,v decembru 2020, 
namenjenih  za študijsko dejavnos, t za študij.leto 2020/2021, prejetih namenskih 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015 10.019 11.239 -1.220 0,00%

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016 0 0 0 0,00%

KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 017 478.517 476.105 2.412 0,00%

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018 0 0 0 0,00%

KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 019 0 0 0 0,00%

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020 3.955 4.438 -483 0,00%

NEPLAČANI ODHODKI
021 0 0 0 0,00%

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022 2.487 2.435 52 0,00%

OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024 0 0 0 0,00%

ZALOGE MATERIALA
025 0 0 0 0,00%

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 026 0 0 0 0,00%
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 027 0 0 0 0,00%

PROIZVODI
028 18.645 16.211 2.434 0,00%

OBRAČUN NABAVE BLAGA
029 0 0 0 0,00%

ZALOGE BLAGA
030 0 0 0 0,00%

DRUGE ZALOGE
031 0 0 0 0,00%

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 033 0 0 0 0,00%
OBVEZ. DO VIROV SRED. 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 0 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 036 348.434 324.373 24.061 7,42%

Indeks izkazuje povečanje obveznosti do zaposlenih predvsem zaradi povečanja 
stroškov za plače za redno delo, prispevkov iz plač in davka iz plač za mesec 
december 2020 glede na december 2019.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 80.661 99.596 -18.935 0,00%
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 038 139.210 103.610 35.600 34,36%

Indeks izkazuje povečanje drugih kratkoročnih obveznosti zaradi povečanja 
prispevkon na plače za mesec december 2020, povečanje za prispevke in davke 
na prejemke po avtorskih in podjemnih pogodbah za mesec december 2020 ter 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 039 6.190 7.751 -1.561 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 040 0 0 0 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 041 0 0 0 0,00%

NEPLAČANI PRIHODKI
042 0 0 0 0,00%

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043 136.574 96.045 40.529 42,20%

Indeks izkazuje povečanje pasivnih časovnih razmejitev predvsem iz naslova šolnin 
za izredni študij,  študij PAI in doktorski študij 3. stopnje ter namenskih sredstev 
rezervnega sklada UL za študijsko leto 2020/2021 za stroške izvajanja 1. in2. 

SPLOŠNI SKLAD
045 0 0 0 0,00%

REZERVNI SKLAD
046 0 0 0 0,00%

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 047 142.624 269.447 -126.823 -47,07%

Indeks izkazuje zmanjšanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, predvsem 
zaradi obračunane amortizacije opreme  za leto 2020 , iz sredstev namenskih 
donacij prejetih za nakup instrumentov.

DOLGOROČNE REZERVACIJE
048 0 0 0 0,00%

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0 0,00%

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 
JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM. 
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM. OS 050 6.416.316 6.624.539 -208.223 -3,14%
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 
JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 051 0 0 0 0,00%

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052 87.401 57.730 29.671 51,40%

Indeks izkazuje povečanje rezultata za leto 2020 glede na leto 2019, predvsem 
zaradi zmanjšanja stroškov koncertne dehjavnosti, zmanjšanje stroškov 
vzdrževanja stavbe Palača Kazina, zaradi pričetka adaptacije celotne stavbe ter 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053 0 0 0 0,00%

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054 0 0 0 0,00%

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055 0 0 0 0,00%

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA  SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 0 0,00%
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0 0,00%

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058 0 0 0 0,00%

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059 0 0 0 0,00%

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 061 0 0 0 0,00%
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VEČJA ODSTOPANJA IPO 2020 NA REAL 2019 IN FN 2020 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke!
Presežek prihodkov ali odhodkov obrazložite v vsakem primeru!

NAZIV
AOP (zadnji 
dve številki)

ODSTOPANJA
 RE 2020 / RE 2019 
NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ RE 2020 

/ RE 2019 
za obrazložitev

VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA
ODSTOPANJA

 RE 2020 / FN 2020 
NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ 

RE 2020 / FN 2020
 za obrazložitev

VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 660 125.018 2,16% -39.039 -0,66%

B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0,00% 0 0,00%

C) DRUGI PRIHODKI 666 -853 0,00% -327 0,00%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 667 200 0,00% -1.300 0,00%

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 124.365 2,15% -40.666 -0,68%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 671 -144.213 -10,52%

Indeks izkazuje zmanjšanje stroškov materiala in 
storitev predvsem zaradi občutnega zmanjšanja 
stroškov iz naslova koncertne dejavnosti zaradi 
razglašene epidemije ter tudi zaradi izvajanja ukrepov 
varčevanja na celotnem področju izvajanja javne -9.845 0,00%

 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 234.361 5,47%

Indeks izkazuje povečanje stroškov za plače predvsem 
zaradi upoštevanja povečanja ukrepo  po ZUJF, 
povečanje za en plačni razred novembra 2019, ki je 
bistveno vplivalo na povečanje stroškov v letu 2020 ter 
povečanje za en plačni razred vsem pedagoškom -63.274 -1,38%

G) AMORTIZACIJA 679 -1.639 0,00% 4.203 0,00%

H) REZERVACIJE 680 0 0,00% 0 0,00%

J) DRUGI STROŠKI 681 7.869 0,00% -413 0,00%

K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0,00% 0 0,00%

L) DRUGI ODHODKI 683 10 0,00% 10 0,00%

M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+687) 684 -1.900 0,00% -500 0,00%

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 94.488 1,65% -69.819 -1,19%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 0,00% 29.153 49,87%

Rezultat poslovanja za leto 2020 je presežek prihodkov 
nad odhodki v znesku 87.400,69 EUR. Razlog je 
predvsem dejstvo, da so se občutno znižali stroški 
materiala in storitev zaradi neizvajanja koncertne 
dejavnosti, ter tudi stroški prevoza na delo zaradi 

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 0,00% 0 0,00%



ZFisP 5. člen (poraba presežkov proračunov)
1.UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU (77. člen ZIPRS) - POSEBNI DEL 

2020 Pojasnila/  Navodila MF
presežek prihodkov nad odhodki po 
denarnem toku (presežek X po navodilih  
MF) 99.349 €

AOP 572  iz splošnega dela poročila po DT (Izkaz 
računa financiranja DU)

presežek odhodkov nad prihodki  po 
denarnem toku 

AOP 573 iz SD DT; V kolikor izkazujete presežek 
odhodkov nad prihodki, dalje ne računate.

2. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU PO ZIPRS

2020 Pojasnila/  Navodila MF

presežek po denarnem toku
99.349 €

neplačane obveznosti in neporabljena 
namenska sredstva, ki so namenjena za 
financiranje izdatkov v prihodnjem 
obdobju 853.693 €

upošteva se cel razred 2 + dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve (92)

neporabljena sredstva za investicije

Znesek izračunamo tako, da od "sklada" (konti 
skupine 9410) odštejemo sedanjo vrednost 
neopredemetenih OS, nepremičnin ter opreme in 
drugih opredmetenih OS (kti 00-05)

presežek, izračunan po ZIPRS1718
(se razporedi skladno s 5. členom 
ZIPRS1718)

-754.344 €

Če je izračunan znesek pozitiven, se tako 
izračunan presežek evidentira na podkonto 
941280; v kolikor je znesek negativen, se v okviru 
konta 9412 dodatno ne evidentira ničesar.

,
Razporeditev realiziranega presežka članice v 2020 po obdavčitvi (po obračunskem načelu)*

PRESEŽEK po obračunskem načelu, 
zmanjšan za presežek, ugotovljen po 

ZIPRS 

INVESTICIJE IN  
INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVANJE IN 
OPREMA

NERAZPOREJENO RAZVOJ 
DEJAVNOSTI obrazložitev razvoja dejavnosti

87.401                                                  87.401 €

57.730                                                                           

24.02.2021

NERAZPOREJEN PRESEŽEK PRETEKLIH LET, RAZPOREJEN V LETU 2020 ZA INVESTICIJE IN NAKUP OS (preknjižba iz 9412 na 
9410) v EUR

*Razporeditev  potrdi upravni odbor članice/rektorata na dan:
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NAZIV

AOP (ali 
zadnji dve 
številki) REAL 2019 JS REAL 2019 TRG IPO 2019 FN 2020 JS FN 2020 TRG FN IPO 2020 REAL 2020 JS REAL 2020 TRG REAL IPO 2020

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 60 5.776.077 0 5.776.077 5.940.134 0 5.940.134 5.901.095 0 5.901.095

760
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 61 5.775.921 5.775.921 5.939.684 0 5.939.684 5.898.661 0 5.898.661

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 62 156 156 450 0 450 2.434 0 2.434

ZMANJŠANJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 63 0 0 0 0 0 0 0

761
PRIHODKI OD PRODAJE 
MATERIALA IN BLAGA 64 0 0 0 0 0 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 65 0 0 0 0 0 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 66 2.026 2.026 1.500 0 1.500 1.173 0 1.173

Č) PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 67 0 0 0 1.500 0 1.500 200 0 200

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 68 0 0 0 0 0 0 0

del 764
DRUGI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 69 0 1.500 0 1.500 200 0 200
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 70 5.778.103 0 5.778.103 5.943.134 0 5.943.134 5.902.468 0 5.902.468
E) STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 71 1.370.418 0 1.370.418 1.236.050 0 1.236.050 1.226.205 0 1.226.205

del 466

NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 72 0 0 0 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 73 81.741 81.741 74.100 0 74.100 62.010 0 62.010
461 STROŠKI STORITEV 74 1.288.677 1.288.677 1.161.950 0 1.161.950 1.164.195 0 1.164.195

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 75 4.284.615 0 4.284.615 4.582.250 0 4.582.250 4.518.976 0 4.518.976

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 76 3.479.628 3.479.628 3.730.850 0 3.730.850 3.694.948 0 3.694.948

del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV 77 560.664 560.664 588.640 0 588.640 576.338 0 576.338

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 78 244.323 244.323 262.760 0 262.760 247.690 0 247.690
462 G) AMORTIZACIJA 79 26.392 26.392 20.550 0 20.550 24.753 0 24.753
463 H) REZERVACIJE 80 0 0 0 0 0 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 81 37.048 37.048 45.330 0 45.330 44.917 0 44.917
467 K) FINANČNI ODHODKI 82 0 0 0 0 0 0 0

L) DRUGI ODHODKI 83 0 0 0 0 10 0 10
M) PREVREDDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI (685+687) 84 1.900 0 1.900 500 0 500 0 0 0

del 469
ODHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 85 0 0 0 0 0 0 0

del 469
OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 86 1.900 1.900 500 0 500 0 0 0
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683
+684) 87 5.720.373 0 5.720.373 5.884.680 0 5.884.680 5.814.861 0 5.814.861
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-
687) 88 57.730 0 57.730 58.454 0 58.454 87.607 0 87.607
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-
670) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0 206 0 206

del 80

Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 691 57.730 0 57.730 58.454 0 58.454 87.401 0 87.401

del 80

Presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let, namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 693 0 0 0 0 0 0 0
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na dan 31.12.2020
v eurih, brez centov

SKUPINE
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+
+008+009+010+011) 6.580.376 6.913.796

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE

002 28.438 27.563

01 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 26.037 24.903

02 NEPREMIČNINE 004 8.637.502 8.637.502
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.313.854 2.114.406
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 006 2.561.526 2.475.353

05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV

007 2.307.199 2.087.313

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 

DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 011 0 0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN 
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (013-022)

012 758.389 653.084

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE

013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 014 263.411 158.867

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 10.019 11.239
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA

017 478.517 476.105

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 

FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3.955 4.438
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.487 2.435

C) ZALOGE (024-031) 023 18.645 16.211
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 18.645 16.211
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 7.357.410 7.583.091
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE
033 0 0

OBVEZ. DO VIROV SRED. 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE(35-43)

034 711.069 631.375

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 036 348.434 324.373

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 80.661 99.596

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 038 139.210 103.610

24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA

039 6.190 7.751

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 136.574 96.045

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 
(+045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059)

044 6.646.341 6.951.716

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 047 142.624 269.447
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 

JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM. 
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM. OS

050 6.416.316 6.624.539

9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 87.401 57.730
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA  SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 7.357.410 7.583.091
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 061 0 0

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
odgovorna za 
sestavljanje 
bilance: VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

Kazalci iz bilance stanja
Tekoče leto Predhodno leto

Stopnja odpisanosti neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev AOP 003/002 92 90
Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 27 24
Stopnja odpisanosti opreme AOP 007/006 90 84

Delež nepremičnin v sredstvih
AOP 004-
005/032 86 86

Delež opreme v sredstvih
AOP 006-
007/032 3 5

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva
AOP 
034/012*100 93,76 96,68

Delež pasivnih časovnih razmejitev v 
kratkoročnih obveznostih AOP 043/034 19 15

LJUBLJANA, 23.02.2021
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TERJATVE AKADEMIJA ZA GLASBO

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV (KTO SK. 12)

zapadlost
znesek v € (terjatev v 
osnovni vrednosti)

znesek v € (knjiženo na 
popravku terjatev KTO 
129) namen (npr. šolnina)

ukrepi za njihovo poravnavo oz. razlog 
neplačila

terjatve, ki še niso zapadle v plačilo
2.365 0

Priznanje pomembnih umetniških 
del, sklep o nadaljevanju študija, 
izpiti  Publikacija 

Terjatve bodo poravnane v začetku leta 2021.

do 1 leta
7.654 0

Šolnine izredni študij, PAI, 
izpiti,vpisnine, komisijski 
izpiti priznavanje izpitov  

Terjatve bodo poravnane v začetku leta 2021. Poslani 
so opomini, iztrtjava preko maila.

od 1 do 5 let
34.822 34.822

Najemnina in prefakturirani 
stroški stavbe Kazina - Pisanica 
d o o  šolnina PAI in šolnina 

Sklep sodišča o pravnomočnosti terjatve, prekinitev 
študija in blokada v programu VIS, študenti ne morejo 
nadaljevanjevati  študija

nad 5 let
0 0 0 0

Skupaj 44.841 34.822

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN (KTO SK. 14)
kratkoročne terjatve do upor. EKN znesek v €
denarna sredstva vezana pri zakladnici 0
ostali proračunski uporabniki vir MIZŠ 477.800
ostali proračunski uporabniki vir ARRS 31
ostali proračunski uporabniki ostalo 686
Skupaj 478.517

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE (KTO SK. 15)
kratk. fin. naložb. znesek v € 
denarna sredstva vezana pri bankah 0
drugo 0
Skupaj 0

(podatki o opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so v celoti že amortizirana,
pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti)

naziv sredstva

nabavna vrednost 
sredstev, ki so že v 
celoti amortizirana v €

zgradbe 0
pohištvo 29.060
laboratorijska oprema 0
druga oprema 1.141.205
računalniki 60.139
druga računalniška oprema 23.004
oprema za promet in zveze 0
neopredmetena sredstva 22.514
biološka sredstva 0
Skupaj 1.275.922                         



AKADEMIJA ZA GLASBO

Povzetek obrazca Bilanca stanja Univerze v Ljubljani na dan 31.12.2020

Zap. Naziv 2020 2019 Indeks 20/19
št.

SREDSTVA

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 6.580.376 6.913.796 95,2

B KRATKOROČNA SREDSTVA 758.389 653.084 116,1
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 10.019 11.239 89,1

14
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 478.517 476.105 100,5

19 Aktivne časovne razmejitve 2.487 2.435 102,1
C ZALOGE 18.645 16.211 115,0

AKTIVA SKUPAJ 7.357.410 7.583.091 97,0
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0!

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 711.069 631.375 112,6
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 80.661 99.596 81,0
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 139.210 103.610 134,4
29 Pasivne časovne razmejitve 136.574 96.045 142,2

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6.646.341 6.951.716 95,6
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 142.624 269.447 52,9
93 Dolgoročne rezervacije 0 0 #DIV/0!

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 87.401 57.730 151,4
9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0

 PASIVA SKUPAJ 7.357.410 7.583.091 97,0
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0!

Pasivne časovne razmejitve skupaj: 136.574

1 Programske skupine po pog. z ARRS -                       
2 Raziskovalni projekti po pog. z ARRS -                       
3 Mladi raziskovalci po pog. z ARRS -                       
4 Drugi projeki po pog. z ARRS -                       
5 Nacionalni projekti - drugi proračunski viri -                       
6 Izredni 1. in 2. stopnja ter stari dodiplomski študij 33.187             
7 Izredni 3. stopnja ter stari podpilomski študij 51.242             
8 Druga sredstva za študijsko dejavnost 27.123             
9 Obštudijska dejavnost študentov -                       
10 Namenska sredstva od vpisnin 6.633               
11 Sodelovanje z gospodarstvom -                       
12 Projekti Evropske unije -                       
13 Drugi mednarodni projekti 11.694             
14 Mednarodna mobilnost -                       
15 Založniška dejavnost 267                  
16 Namenske donacije podjetij -                       
17 Vnaprej plačane stanarine, najemnine -                       
18 Kotizacije 1.003               
19 Pedagoško andragoško izobraževanje 5.425               
20 Drugo: -                       
a) Specialistični študij -                       
b) Praktično usposabljanje v lekarnah -                       
c) Projektni natečaj za novogradnjo -                       136.574,00 €     
d) MIZŠ prevelika dvanajstina in drugi odl. Prih. -                       

Za vključitev v računovodsko poročilo



STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI

ČL.

Podatki nab. vred. 
niso usklajeni BS 
predhodno leto (AOP 
002+004+006)!!! v eurih ,brez centov

1.750 0 0
Zap. Naziv AOP Nabavna Popravek Poveč.nabavne Poveč.popr. Zmanjš.nabavne Zmanjš.popr. Amortizacija Neodpisana Prevrednotenje Prevrednotenje
št. vrednost (1.1.) vrednosti (1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti vrednost (31.12.) zaradi okepitve zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3-4+5-6-7+8-9 11 12

I. V upravljanju 700 825.974 596.199 0 0 0 0 129.762 100.013 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopr.sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 706 825.974 596.199 0 0 0 0 129.762 100.013 0 0
G. Druga opredm. OS 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. V lasti 708 10.312.694 3.630.423 88.798 0 0 0 290.706 6.480.363 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 710 27.563 24.903 875 0 0 0 1.134 2.401 0 0
C. Druga neopr.sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 1.967.677 0 0 0 0 0 0 1.967.677 0 0
E. Zgradbe 713 6.669.825 2.114.406 0 0 0 0 199.448 4.355.971 0 0
F. Oprema 714 1.647.629 1.491.114 87.923 0 0 0 90.124 154.314 0 0
G. Druga opredm. OS 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. v finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopr.sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredm. OS 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kraj in datum: Oseba odgovorna za Odgovorna oseba:
sestavljanje bilance:

VIDA MIKLIČ
LJUBLJANA, 23.02.2021 RED.PROF. MARKO VATOVEC

AKADEMIJA ZA GLASBO



STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 2020

UNIVERZA V LJUBLJANI

ČL. v eurih, brez centov

Zap. Vrsta naložb oziroma posojil AOP Znesek naložb Znesek popravkov Znesek povečanja Znesek povečanj popr. Znesek zmanjšanja Znesek zmanjš. popr. Znesek naložb Znesek popravkov Knjigovodska vr. Znesek odpisanih
št. in danih posojil (1.1.) naložb in pos. (1.1.) naložb in danih pos. naložb in danih pos. naložb in danih pos. naložb in danih pos. in danih pos. (31.12.) naložb in danih pos. naložb in danih pos. naložb in danih pos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3+5-7 10=4+6-8 11= 9 - 10 12

I. Dolgoročne finančne naložbe 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Naložbe v delnice 801 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

1 Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

2 Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
3 Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
4 Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

B. Naložbe v deleže 806 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
1 Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

2 Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
3 Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

4
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

5
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo 
obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

6 Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

C.
Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 813

0 0 0 0 0 0
-                              -                              -                              

0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

1
Namensko premoženje preneseno javnim 
skladom 815 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

2

Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 816

0 0 0 0 0 0
-                              -                              -                              

0

3 Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

4
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 818 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

II.
Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

A. Dolgoročno dana posojila 820 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

1 Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

2 Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

3 Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

4
Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 824 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

5
Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

6
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
države 826 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

7
Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 827 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

8 Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

B.
Dolgoročno dana posojila  z odkupom 
vrednostnih papirjev 829 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

1 Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
2 Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

C. Dolgoročno dani depoziti 832 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
1 Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
2 Dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0
E. Skupaj 836 0 0 0 0 0 0 -                              -                              -                              0

(800+819)

Kraj in datum: Oseba odgovorna za Odgovorna oseba:
sestavljanje bilance:

LJUBLJANA, 23.02.2021
VIDA MIKLIČ

RED.PROF. MARKO VATOVEC

AKADEMIJA ZA GLASBO



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2020

Univerza v Ljubljani

Članica: v eurih, brez centov

ČLENITEV
PODSKUPI

N
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864) 5.901.095 5.776.077

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 861 5.898.661 5.775.921

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

862 2.434 156

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.173 2.026

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869) 867 200 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI

869 200 0

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 5.902.468 5.778.103

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (872+873+874)

871 1.226.205 1.370.418

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 62.010 81.741
461 STROŠKI STORITEV 874 1.164.195 1.288.677

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 4.518.976 4.284.615
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 3.694.948 3.479.628

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 877 576.338 560.664

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 247.690 244.323
462 G) AMORTIZACIJA 879 24.753 26.392
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 44.917 37.048

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0
468 L) DRUGI ODHODKI 883 10 0

M ) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+886)

884 0 1.900

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI

886 0 1.900

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887
5.814.861 5.720.373

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 87.607 57.730

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 206 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja 
z upoštevanjem davka od dohodka (888-
890)

891

87.401 57.730

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja 
z upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888)

892
0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število)

894 86 82

Število mesecev poslovanja 895 12 12

Kazalci
Tekoče leto Predhodno leto

Celotni prihodki na zaposlenega
AOP 
870/894 68.633                                70.465                             

Celotni odhodki na zaposlenega
AOP 
887/894 67.615                                69.761                             

Stroški dela na zaposlenega
AOP 
875/894 52.546                                52.251                             

Strošek dela v celotnih odhodkih - 
indeks

AOP 
875/887*
100 78 75

Število študentov 1. in 2. stopnje brez 
absolventov 383 391

Celotni prihodki na študenta
AOP 
870/štud. 15.411                                14.778                             

Celotni odhodki na študenta
AOP 
887/štud. 15.182                                14.630                             

Število vseh študentov brez 
absolventov 391 397

Celotni prihodki na študenta vsi
AOP 
870/štud. 15.096                                14.554                             

Celotni odhodki na študenta vsi
AOP 
887/štud. 14.872                                14.409                             

Presežek prihodkov v celotnih 
prihodkih - indeks

AOP 
888/870*
100 1,00 1,00

Presežek odhodkov v celotnih 
prihodkih - indeks

AOP 
889/870*
100 0,00 0,00

Presežek prihodkov nad odhodki po 
plačilu davka na študenta, vsi brez 
absolventov

AOP 
891/štud. 223,53 145,42

Presežek odhodkov nad prihodki po 
plačilu davka na študenta, vsi brez 
absolventov

AOP 
892/štud. 0,00 0,00

Presežek prihodkov nad odhodki po 
plačilu davka na zaposelnega

AOP 
891/894 1.016,29 704,02

Presežek odhodkov nad prihodki po 
plačilu davka na zaposlenega

AOP 
892/894 0,00 0,00

Kraj in datum:

Odgovorna oseba za 
sestavljanje bilance: Odgovorna oseba:

LJUBLJANA, 23.02.2021
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AKADEMIJA ZA GLASBO

Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Št. Naziv 2020 2019 Indeks 20/19 Struktura 2020
%

I. PRIHODKI    

A PRIHODKI OD POSLOVANJA 5.901.095 5.776.077 102 100
B FINANČNI PRIHODKI 0 0 #DIV/0! 0
C DRUGI PRIHODKI 1.173 2.026 58 0
Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 200 0 #DIV/0! 0

D CELOTNI PRIHODKI 5.902.468 5.778.103 102 100

II. ODHODKI

E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 1.226.205 1.370.418 89 21,1
F STROŠKI DELA 4.518.976 4.284.615 105 77,7
G AMORTIZACIJA 24.753 26.392 94 0,4
H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0
J DRUGI STROŠKI 44.917 37.048 121 0,8
K FINANČNI ODHODKI  0 0 #DIV/0! 0
L DRUGI ODHODKI 10 0 #DIV/0! 0
M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 0 1.900 0 0

N CELOTNI ODHODKI 5.814.861 5.720.373 102 100

O PRESEŽEK PRIHODKOV 87.607 57.730

P PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 206 0 #DIV/0! 0

PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva DDPO) 87.401 57.730

PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva DDPO) 0 0

VIR NASTANKA PRESEŽKA (presežek odhodkov se vpiše negativno)

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS 87.607                   

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij 11.728                   

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja -                             
MIZŠ- znanstveno-razisk dej. -                             
Drugi proračunski viri -                             
Evropski proračun 737                        
Izredni študij 69.055                   
Drugo: 6.087                     

PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI -                             

-                             

Skupaj 87.607                 

Za vključitev v računovodsko poročilo



PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.1. do 31.12.2020

Univerza v Ljubljani

Članica: v eurih, brez centov

ČLENITEV
PODSKUPIN Prihodki in odhodki za Prihodki in odhodki od

KONTOV izvajanje javne službe prod.blaga in stor.na trgu
1 2 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664) 5.901.095 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV 5.898.661 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

2.434 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA 
IN BLAGA 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 1.173 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (668+669) 200 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 200 0

D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 5.902.468 0

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (672+673+674) 1.226.205 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 62.010 0
461 STROŠKI STORITEV 1.164.195 0

 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 4.518.976 0
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 3.694.948 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 576.338 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 247.690 0
462 G) AMORTIZACIJA 24.753 0
463 H) REZERVACIJE 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 44.917 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 0 0

L) DRUGI ODHODKI 10 0
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (685+687) 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 0 0

N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684)

5.814.861 0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)
87.607 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 0 0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 206 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (688-690)

691

87.401 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (689+690) oz. (690-688)

692

0 0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

0 0

Kraj in datum:
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Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja AKADEMIJA ZA GLASBO
po izkazu prihodkov in odhodkov - obračunsko v EUR brez centov

Vir Prihodki Odhodki

Razlika med 
prihodki in 

odhodki
Delež odhodkov v 

prihodkih %
Sestava prihodkov 

%
Sestava odhodkov 

%

Javna služba skupaj 5.902.468            5.814.861             87.607                 99                        100                      100                      

MIZŠ 5.739.181            5.727.453             11.728                 100                      97                        99                        

ARRS 737                      737                      -                           100                      -                           -                           

Druga ministrstva 1.116                   1.116                   -                           100                      -                           -                           

Občinski proračunski viri -                          -                           -                           #DIV/0! -                           -                           
Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 5.876                   5.876                   -                           100                      0                          0                          
Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 112.498               43.443                 69.055                 39                        2                          1                          

Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 7. OP, Cmepius in drugi 
projekti iz pror. EU 3.823                   3.086                   737                      81                        0                          0                          

Drugi viri 39.237                 33.150                 6.087                   84                        1                          1                          

Trg -                          -                           -                           #DIV/0! -                           -                           

Skupaj: 5.902.468            5.814.861             87.607                 99                        100                      100                      
-                                           

-                                           

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

Vir Prihodki 
Sestava prihodkov 

%
Prihodki od gospodarskih 
družb in samostojnih 
podjetnikov (definicija ZGD) -                          #DIV/0!

Prihodki od javnega sektorja v 
Sloveniji -                          #DIV/0!

Prihodki od najemnin za 
poslovne in druge prostore -                          #DIV/0!

Prihodki od gospodarskih 
družb iz tujine -                          #DIV/0!

Drugi prihodki iz mednarodnih 
projektov -                          #DIV/0!

Drugo: -                          #DIV/0!

Skupaj: -                          #DIV/0!

-                                           



AKADEMIJA ZA GLASBO
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

EKONOMSKA FAKULTETA

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

ČLANICA UL: FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA FARMACIJO

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Kraj in datum: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

LJUBLJANA, 17.02.2021 FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Oseba odgovorna za sestavljanje: FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Ime in priimek Ime in priimek FAKULTETA ZA ŠPORT
FAKULTETA ZA UPRAVO

VIDA MIKLIČ RED.PROF.MARKO VATOVEC FILOZOFSKA FAKULTETA

MEDICINSKA FAKULTETA

Telefon: NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

01 2427-308 PRAVNA FAKULTETA
TEOLOŠKA FAKULTETA
VETERINARSKA FAKULTETA
ZDRAVSTVENA FAKULTETA
žREKTORAT
žUL SKUPNO
VSE ČLANICE UL SKUPAJ

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
podatek je kontroliran

podatek se prenese iz posebnega dela
ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 
2019

FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Realizacija 2020 / 
FN 2020

Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 5.691.089 5.904.292 5.932.938 100,5 104,2

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 5.691.089 5.904.292 5.932.938 100,5 104,2

A. Prihodki iz sredstev  javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 5.433.485 5.729.852 5.749.122 100,3 105,8

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 5.405.566 5.729.852 5.749.122 100,3 106,4

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 5.405.515 5.729.452 5.748.016 100,3 106,3

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 51 400 1.106 276,5 2.168,6

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 0 0 0 - -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 0 - -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0 - -

c. Prejeta sredstva iz skladov  socialnega zavarovanja
(411+412) 410 0 0 0 - -

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 - -

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 - -

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov  in agencij
(414+415+416+417) 413 0 0 0 - -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 - -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 - -

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 - -

 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav

419 27.919 0 0 - 0,0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422 do 430 + 487 do 490) 420 257.604 174.440 183.816 105,4 71,4

del 7102 Prejete obresti 422 - -

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 - -

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 6.550 4.324 66,0 -

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 200.984 154.094 170.706 110,8 84,9

72 Kapitalski prihodki 425 - -

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 11.168 6.850 4.340 63,4 38,9

731 Prejete donacije iz tujine 427 - -

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 - -

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov 489

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 490

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 18.403 6.946 4.446 64,0 24,2

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 27.049 - 0,0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432 + 433) 431 0 0 0 - -

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 - -

del 7102 Prejete obresti 433 - -

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481) 437 5.732.373 5.901.348 5.833.589 98,9 101,8

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 5.732.373 5.901.348 5.833.589 98,9 101,8

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446) 439 3.650.826 3.960.124 3.884.846 98,1 106,4

del 4000 Plače in dodatki 440 2.911.106 3.140.180 3.104.786 98,9 106,7

del 4001 Regres za letni dopust 441 73.478 82.712 81.192 98,2 110,5

del 4002 Povračila in nadomestila 442 124.263 126.300 112.570 89,1 90,6

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 359.300 386.109 381.944 98,9 106,3 7.662 5.142 Podatek je za nas (ni kontrola).

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 7.589 3.087 1.615 52,3 21,3

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 170.840 192.373 173.620 90,3 101,6

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 4.250 29.363 29.119 99,2 685,2

B. Prispevki delodajalcev  za socialno varnost
(448 do 452) 447 589.960 637.989 609.137 95,5 103,3

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 305.300 329.850 306.482 92,9 100,4

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 244.575 264.253 260.248 98,5 106,4

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.257 2.236 2.500 111,8 110,8

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 3.449 3.727 3.670 98,5 106,4

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 34.379 37.923 36.237 95,6 105,4

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.390.215 1.228.083 1.257.090 102,4 90,4

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 129.146 84.960 86.392 101,7 66,9

del 4021 Posebni material in storitve 455 67 - -

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 65.573 54.815 58.762 107,2 89,6

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 10.577 7.260 3.309 45,6 31,3

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 23.510 8.540 5.927 69,4 25,2

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 98.224 96.850 100.670 103,9 102,5

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 431.434 412.390 410.619 99,6 95,2

del 4027 Kazni in odškodnine 461 - -

del 4028 Davek na izplačane plače 462 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 631.751 563.268 591.344 105,0 93,6

403 D. Plačila domačih obresti 464 - -

0

0 0
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404 E. Plačila tujih obresti 465 - -

410 F. Subvencije 466 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 - -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469 - -

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 101.372 75.152 82.516 109,8 81,4

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 - -

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 - -

4202 Nakup opreme 473 93.477 68.202 75.935 111,3 81,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 6.461 6.950 6.581 94,7 101,9

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 - -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 - -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.434 - 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring

479 - -

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 0 0 0 - -

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 0 - -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 483 0 0 0 - -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 0 - -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 0 2.944 99.349 3.374,6 -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 41.284 0 0 - 0,0

Kazalec Enota REALIZACIJA 
2019

FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba EUR -41.284 2.944 99.349

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks indeks 99 100 102

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu EUR 0 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks indeks - - -

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih delež 100 100 100

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih delež 0 0 0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje 
javne službe EUR -326.807 -171.496 -84.467

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih delež 100 100 100

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih delež 0 0 0

Odstotek prispevkov za socialno varnost v plačah odstotek 16 16 16

Prihodki za investicije skupaj EUR 51 400 1.106

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki EUR -101.321 -74.752 -81.410

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov 
- AOP 894 število 82 86 86

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 69.404 68.655 68.988

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 69.907 68.620 67.832
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
zaposlenega EUR 51.717 53.466 52.256

*Število vseh študentov brez absolventov število 397 397 391

**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov število 391 391 383

***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni 
študij število 379 379 367

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.335 14.872 15.174

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.439 14.865 14.920
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
študenta EUR 10.682 11.582 11.494

Izdatki za blago in storitve JS na študenta EUR 3.502 3.093 3.215

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in 2. stopnje 
rednega študija brez absolventov EUR 14.263 15.117 15.662

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.1.1. OBRAZLOŽITEV INDEKSOV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

PRIHODKI / ODHODKI AOP FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Vrednost razlike 
med

 realizacijo 2020 
in FN 2020

Indeksi večjih 
odstopanj

realizacija 2020 / 
FN 2020

AKADEMIJA  
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 5.729.852 € 5.749.122 € 19.270 € 100

AKADEMIJA  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 0 € 0 € 0 € -

AKADEMIJA  

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421 do 430) 420 174.440 € 183.816 € 9.376 € 105

AKADEMIJA  
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 431 0 € 0 € 0 € -

AKADEMIJA  

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim za izvajanje javne 
službe
(440 do 446)

439 3.960.124 € 3.884.846 € -75.278 € 98

AKADEMIJA  

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.228.083 € 1.257.090 € 29.007 € 102

AKADEMIJA  

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 75.152 € 82.516 € 7.364 € 110

AKADEMIJA  
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       485 2.944 € 99.349 € 96.405 € 3375

AKADEMIJA  
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI          486 0 € 0 € 0 € -

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

00

Indeks izkazuje povečanje odhodkov nabavljenih osnovnih sredstev predvsem obnova klavirja Fazioli in 
nabavo nujno potrebnih računalnikov za predstojnike oddelkov, za študijski proces ter nabavo ognjevarnih 
omar za shranjevanje instrumentov.

Rezultat poslovanja za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 99.348,79 EUR 
predvsem zaradi dodatno prejetih sredstev iz rezervnega sklada UL , dodatnih sredstev RSF ter sredstev za 
najemnino za Vegovo in Gosposko za mesec december 2020. Presežek pa izhaja tudi zaradi prejetih 
sredstev za doktorski študij, ki se sofinancira iz sredstev MIZŠ ter sredstev izrednega študija za 2. obrok 

Indeks izkazuje povečanje prihodkov iz drugih neproračunskih virov,  predvsem sredstev koncertne 
dejavnosi s strani UL Svet za umetnost ,  prejetih v decembru,  v znesku 12.000,00 EUR.

Indeks izkazuje zmanjšanje stroškov iz naslova plač, predvsem zaradi nerealiziranih zaposlitev in 
nadomestitev pedagoških delavcev in nerealiziranih zaposlitev strokovno administrativnih delavcev , 
predvidenih  v FN  2020. 

Indeks izkazuje povečanje stroškov glede na planirane v FN 2020, predvsem zaradi dodatnega rednega 
vzdrževanje prostorov in opreme za študijski proces, računalniške opreme in računalniških programov ter 
večjih stroškov za avtorske honorarje in pogodbeno delo za redno študijsko dejavnost.  

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje.

Ideks izkazuje povečanje sredstev, zaradi prejetih dodatnih sredstev iz rezervnega sklada UL v znesku 
27.122,70 EUR.

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente rednega študija 
1. in 2. stopnje

Obrazložite indekse, če je razlika v stolpcu G večja od 5.000 €
 

Presežek - AOP 485 oz. 486 - obrazložite v vsakem primeru !

KRATKA OBRAZLOŽITEV VZROKOV ZA ODSTOPANJE

* leto 2020: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 
2., 3. stopnje študijskih programov v študijskem letu 2019/2020, stanje na dan 
30. 10.

0

* leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 
2., 3. stopnje študijskih programov v študijskem letu 2018/2019, stanje na dan 
30. 10.



1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 
2019

FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Realizacija 2020 / 
FN 2020

Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501 do 511) 500 0 0 0 - -

7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov 501 - -

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 502 - -

7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 - -

7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 504 - -

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 505 - -

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 - -

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507 - -

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508 - -

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 - -

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 - -

440 V. DANA POSOJILA
(513 do 523) 512 0 0 0 - -

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 - -

4401 Dana posojila javnim skladom 514 - -

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 - -

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 - -

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 - -

4405 Dana posojila občinam 518 - -

4406 Dana posojila v tujino 519 - -

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 - -

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 - -

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 - -

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0 0 - -

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0 0 - -
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1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV

NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

REALIZACIJA 
2019

FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Realizacija 2020 / 
FN 2020

Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 0 - -

500  Domače zadolževanje
(552 do 558) 551 0 0 0 - -

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 - -

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 - -

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 - -

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 - -

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 - -

501 Zadolževanje v  tujini 559 - -

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0 0 - -

550 Odplačila domačega dolga
(562 do 568) 561 0 0 0 - -

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 - -

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 - -

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564 - -

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 - -

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 - -

551 Odplačila dolga v  tujino 569 - -

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0 0 - -

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0 0 - -

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 2.944 99.349 3.374,6 -

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 41.284 0 0 - 0,0



2.1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

EKONOMSKA STRUKTURA IN NAMEN  

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI MIZŠ ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski v iri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva od 
prodaje blaga in 

storitev iz 
naslova izvajanja 

JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU

(strukturni in 
kohezijski skladi, 

ostalo)

Drugi v iri Trg MIZŠ ARRS Druga ministrstva
Občinski 

proračunski 
viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala 
sredstva iz 

proračuna EU
(strukturni in 

kohezijski 
skladi, ostalo)

Drugi v iri Trg MIZŠ ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski 

viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna Iz 
sredstev

 proračuna EU: 
ESS, ESSR…

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala 
sredstva iz 

proračuna EU
(strukturni in 

kohezijski 
skladi, ostalo)

Drugi v iri Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3/3 13=3/3 14=4/4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424
429+

488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431 AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424
429+

488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431 AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424
429+

488 do 490
410+413+418+
422 do 428+430 431

SKUPAJ PRIHODKI 5.904.292 5.728.337 400 1.115 0 0 116.994 6.946 50.500 0 5.932.938 5.746.901 1.106 1.115 0 0 124.042 4.446 55.328 0 100,5 100,3 104,2 106,5 5.691.089 5.398.015 51 7.500 0 27.919 136.764 45.452 75.388 0
SKUPAJ ODHODKI 5.901.348 5.784.225 400 1.115 0 12.762 56.872 6.946 39.028 0 5.833.589 5.732.101 1.106 1.115 0 9.546 43.844 1.874 44.003 0 98,9 99,1 101,8 103,1 5.732.373 5.559.427 51 7.500 0 32.091 38.052 20.132 75.120 0
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 2.944 -55.888 0 0 0 -12.762 60.122 0 11.472 0 99.349 14.800 0 0 0 -9.546 80.198 2.572 11.325 0 3.374,6 -26,5 -240,6 -9,2 -41.284 -161.412 0 0 0 -4.172 98.712 25.320 268 0
SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.898.892 5.728.337 0 1.115 0 0 116.994 6.946 45.500 0 5.928.892 5.746.901 0 1.115 0 0 124.042 4.446 52.388 0 100,5 100,3 104,2 106,5 5.689.478 5.398.015 0 7.500 0 27.919 136.764 45.452 73.828 0
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.826.196 5.714.473 0 1.115 0 12.762 56.872 6.946 34.028 0 5.751.073 5.650.691 0 1.115 0 9.546 43.844 1.874 44.003 0 98,7 98,9 102,1 103,4 5.631.001 5.463.900 0 7.500 0 32.091 36.304 16.086 75.120 0
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 72.696 13.864 0 0 0 -12.762 60.122 0 11.472 0 177.819 96.210 0 0 0 -9.546 80.198 2.572 8.385 0 244,6 694,0 304,1 -146,0 58.477 -65.885 0 0 0 -4.172 100.460 29.366 -1.292 0
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 4.046 0 1.106 0 0 0 0 0 2.940 0 74,9 - 251,1 0,0 1.611 0 51 0 0 0 0 0 1.560 0
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 75.152 69.752 400 0 0 0 0 0 5.000 0 82.516 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0 0 109,8 116,7 81,4 85,2 101.372 95.527 51 0 0 0 1.748 4.046 0 0
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE… -69.752 -69.752 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.470 -81.410 0 0 0 0 0 0 2.940 0 112,5 116,7 78,7 85,2 -99.761 -95.527 0 0 0 0 -1.748 -4.046 1.560 0

SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV 5 901 348 5 784 225 400 1 115 0 12 762 56 872 6 946 39 028 0 5 833 589 5 732 101 1 106 1 115 0 9 546 43 844 1 874 44 003 0 98 9 99 1 101 8 103 1 5 732 373 5 559 427 51 7 500 0 32 091 38 052 20 132 75 120 0
1+2+3 Stroški dela 4.598.113 4.591.379 0 1.115 0 5.619 0 0 0 0 4.493.983 4.487.490 0 1.115 0 5.378 0 0 0 0 97,7 97,7 106,0 106,1 4.240.786 4.230.334 0 0 0 8.517 0 1.935 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.760.222 3.754.267 0 1.115 0 4.840 0 0 0 0 3.698.687 3.693.094 0 960 0 4.633 0 0 0 0 98,4 98,4 106,2 106,3 3.483.676 3.474.673 0 0 0 7.336 0 1.667 0 0
2 Prispevki delodajalca 600.066 599.287 0 0 0 779 0 0 0 0 572.900 572.000 0 155 0 745 0 0 0 0 95,5 95,4 103,1 103,2 555.581 554.132 0 0 0 1.181 0 268 0 0
3 Drugi osebni prejemki 237.825 237.825 0 0 0 0 0 0 0 0 222.396 222.396 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 93,5 110,4 110,4 201.529 201.529 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Izdatki za blago in storitve 1.228.083 1.123.094 0 0 0 7.143 56.872 6.946 34.028 0 1.257.090 1.163.201 0 0 0 4.168 43.844 1.874 44.003 0 102,4 103,6 90,4 94,3 1.390.215 1.233.566 0 7.500 0 23.574 36.304 14.151 75.120 0

AI5+I Investicije in investicijsko vzdrževanje 75.152 69.752 400 0 0 0 0 0 5.000 0 82.516 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0 0 109,8 116,7 81,4 85,2 101.372 95.527 51 0 0 0 1.748 4.046 0 0
AA ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI pri 1  in 2  st  rednega študija in univ  špor   5.331.074 5.331.074 5.338.958 5.338.958 100,1 100,1 106,9 106,9 4.995.879 4.995.879

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI pri 1  in 2  st  rednega študija in univ  šport  5.402.559 5.384.709 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.349.578 5.341.986 0 0 0 0 7.592 0 0 0 99,0 99,2 103,4 103,4 5.173.088 5.164.848 0 0 0 0 8.240 0 0 0
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -71.485 -53.635 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -10.620 -3.028 0 0 0 0 -7.592 0 0 0 14,9 5,6 6,0 1,8 -177.209 -168.969 0 0 0 0 -8.240 0 0 0

A I in AII REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 5.373.134 5.331.074 42.060 5.376.099 5.338.958 37.141 100,1 100,1 106,8 106,9 5.032.368 4.995.879 36.489
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 5.402.559 5.384.709 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.349.578 5.341.986 0 0 0 0 7.592 0 0 0 99,0 99,2 103,4 103,4 5.173.088 5.164.848 0 0 0 0 8.240 0 0 0
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -29.425 -53.635 0 0 0 0 24.210 0 0 0 26.521 -3.028 0 0 0 0 29.549 0 0 0 -90,1 5,6 -18,8 1,8 -140.720 -168.969 0 0 0 0 28.249 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.751.445 3.751.445 0 0 0 0 0 0 0 0 3.690.065 3.690.065 0 0 0 0 0 0 0 0 98,4 98,4 106,3 106,3 3.472.839 3.472.839 0 0 0 0 0 0 0 0
1a Plače 3.713.522 3.713.522 0 0 0 0 0 0 0 0 3.653.828 3.653.828 0 0 0 0 0 0 0 0 98,4 98,4 106,3 106,3 3.438.460 3.438.460 0 0 0 0 0 0 0 0
1a1 Sredstva za plače (osnova) -  brez dodatne pedagoške obveznosti 3.064.574 3.064.574 3.002.396 3.002.396 98,0 98,0 105,5 105,5 2.845.934 2.845.934
1a2 Sredstva za redno napredovanje 23.483 23.483 29.789 29.789 126,9 126,9 59,9 59,9 49.692 49.692
1a3 Sredstva za nove zaposlitve 31.909 31.909 33.613 33.613 105,3 105,3 1.087,8 1.087,8 3.090 3.090
1a4 Sredstva za delovno uspešnost 378.447 378.447 376.802 376.802 99,6 99,6 107,9 107,9 349.213 349.213
1a5 Sredstva za sindikalne zaupnike 550 550 485 485 88,2 88,2 105,0 105,0 462 462
1a7 Sredstva za delovno dobo 214.559 214.559 210.743 210.743 98,2 98,2 110,9 110,9 190.069 190.069
1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 37.923 37.923 36.237 36.237 95,6 95,6 105,4 105,4 34.379 34.379
2 Prispevki delodajalca 598 832 598 832 0 0 0 0 0 0 0 0 571 512 571.512 0 0 0 0 0 0 0 0 95,4 95,4 103,2 103,2 553.837 553.837 0 0 0 0 0 0 0 0
2a Prispevki delodajalca 598.832 598.832 571.512 571.512 95,4 95,4 103,2 103,2 553.837 553.837
3 Drugi osebni prejemki 237.825 237.825 0 0 0 0 0 0 0 0 222.396 222.396 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 93,5 110,4 110,4 201.529 201.529 0 0 0 0 0 0 0 0
3a Regresirana prehrana 77.833 77.833 74.408 74.408 95,6 95,6 107,6 107,6 69.155 69.155
3b Prevoz na delo in z dela 48.467 48.467 38.162 38.162 78,7 78,7 69,2 69,2 55.108 55.108
3c Regres za letni dopust 82.712 82.712 81.192 81.192 98,2 98,2 110,5 110,5 73.478 73.478
3č Odpravnine ob upokojitvi 18.895 18.895 18.774 18.774 99,4 99,4 4.020,1 4.020,1 467 467
3d Jubilejne nagrade 3.176 3.176 3.118 3.118 98,2 98,2 93,9 93,9 3.321 3.321
3e Drugo 6.742 6.742 6.742 6.742 100,0 100,0 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 744.705 726.855 0 0 0 0 17.850 0 0 0 784.195 776.603 0 0 0 0 7.592 0 0 0 105,3 106,8 92,3 92,3 849.356 841.116 0 0 0 0 8.240 0 0 0
4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti 318.724 300.874 17.850 403.546 395.954 7.592 126,6 131,6 106,2 106,5 379.857 371.617 8.240
4b Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 418.118 418.118 372.786 372.786 89,2 89,2 79,4 79,4 469.499 469.499
4c Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL 0 0 - - 0,0 0,0 0
4č Izdatki za blago in storitve IRD 0 0 - - 0,0 0,0 0
4e Drugo skupaj: 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4e1 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 7.863 7.863 7.863 7.863 100,0 100,0 0,0 0,0 0
4e2 Drugi izdatki za blago in storitve: 0 0 - - 0,0 0,0 0
5 Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje 69.752 69.752 0 0 0 0 0 0 0 0 81.410 81.410 0 0 0 0 0 0 0 0 116,7 116,7 85,2 85,2 95.527 95.527 0 0 0 0 0 0 0 0
5a Oprema za Računalniški center UL 0 0 - - 0,0 0,0 0
5b Opremo za IRD 0 0 - - 0,0 0,0 0
5c Druga oprema iz sredstev študijske dejavnosti 69.752 69.752 81.410 81.410 116,7 116,7 85,2 85,2 95.527 95.527
5č IVD iz sredstev študijske dejavnosti 0 0 - - 0 0 0 0 0
A III IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 67.300 67.300 78.270 78.270 116,3 - 99,6 0,0 78.565 78.565

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 31.388 0 0 0 0 0 31.388 0 0 0 33.585 0 0 0 0 0 33.585 0 0 0 107,0 - 162,3 0,0 20.690 0 0 0 0 0 20.690 0 0 0
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 35.912 0 0 0 0 0 35.912 0 0 0 44.685 0 0 0 0 0 44.685 0 0 0 124,4 - 77,2 0,0 57.875 0 0 0 0 0 57.875 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 31.388 31.388 33.585 33.585 107,0 - 162,3 0,0 20.690 20.690

A IV PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI 24.300 18.172 6.128 19.100 11.924 7.176 78,6 65,6 76,3 65,6 25.046 18.171 6.875
PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI 24 300 18 172 0 0 0 0 6 128 0 0 0 9 427 7 670 0 0 0 0 1 757 0 0 0 38 8 42 2 66 6 80 1 14 157 9 571 0 0 0 0 4.586 0 0 0
PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.673 4.254 0 0 0 0 5.419 0 0 0 - - 88,8 49,5 10.889 8.600 0 0 0 0 2.289 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 24.300 18.172 6.128 9.427 7.670 1.757 38,8 42,2 66,6 80,1 14.157 9.571 4.586
B OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.995 540 0 0 0 0 1.455 0 0 0 101,4 117,1 44,5 84,4 4.480 640 0 0 0 0 3.632 0 208 0

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.900 540 0 0 0 0 910 0 450 0 96,6 117,1 62,8 84,4 3.027 640 0 0 0 0 2.387 0 0 0
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 545 0 -450 0 - - 6,5 0,0 1.453 0 0 0 0 0 1.245 0 208 0

B I UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI 0 0 - - 0,0 0,0 0
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0

B II INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI 1.967 461 1.506 1.995 540 1.455 101,4 117,1 44,5 84,4 4.480 640 3.632 208
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI 1 967 461 0 0 0 0 1 506 0 0 0 1 900 540 0 0 0 0 910 0 450 0 96 6 117 1 62 8 84 4 3 027 640 0 0 0 0 2 387 0 0 0
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 545 0 -450 0 - - 6,5 0,0 1.453 0 0 0 0 0 1.245 0 208 0

4a Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih 0 0 - - 0,0 0,0 0
4b Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede 461 461 540 540 117,1 117,1 84,4 84,4 640 640
4c Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja 0 0 - - 0,0 0,0 0
4č Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije 0 0 - - 0,0 0,0 0
4d Drugi izdatki za blago in storitve: 1.506 1.506 1.360 910 450 90,3 - 57,0 0,0 2.387 2.387
C RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI 6.946 6.946 4.446 4.446 64,0 - 5,5 0,0 80.351 6.980 27.919 45.452

RAZVOJNE NALOGE ODHODKI 21.961 2.253 0 0 0 12.762 0 6.946 0 0 13.106 1.686 0 0 0 9.546 0 1.874 0 0 59,7 74,8 23,3 21,0 56.200 8.023 0 0 0 32.091 0 16.086 0 0
RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -15.015 -2.253 0 0 0 -12.762 0 0 0 0 -8.660 -1.686 0 0 0 -9.546 0 2.572 0 0 57,7 74,8 -35,9 161,6 24.151 -1.043 0 0 0 -4.172 0 29.366 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 5.694 854 4.840 5.451 818 4.633 95,7 95,8 50,3 44,6 10.837 1.834 7.336 1.667
2 Prispevki delodajalca 917 138 779 877 132 745 95,6 95,7 50,3 44,7 1.744 295 1.181 268
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 15.350 1.261 7.143 6.946 6.778 736 4.168 1.874 44,2 58,4 15,5 12,5 43.619 5.894 23.574 14.151
Č NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI 0 0 - - 0,0 0,0 0

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Č1 Visokošolska prijavno-inform. služba in informacijska pismenost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0

Č2 Skrb za slovenščino skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Č2a Skrb za slovenščino - delovanje lektoratov slovenskega jezika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0

Č2b Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0

Č2c Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0
D RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 - - 0,0 0,0 0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0
E DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI 425.245 378.630 1.115 45.500 448.982 395.479 1.115 52.388 105,6 104,4 95,8 105,1 468.668 376.345 7.500 11.203 73.620

DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI 413.773 378.630 0 1.115 0 0 0 0 34.028 0 424.887 380.219 0 1.115 0 0 0 0 43.553 0 102,7 100,4 92,5 101,0 459.366 376.345 0 7.500 0 0 401 0 75.120 0
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 11.472 0 0 0 0 0 0 0 11.472 0 24.095 15.260 0 0 0 0 0 0 8.835 0 210,0 - 259,0 0,0 9.302 0 0 0 0 0 10.802 0 -1.500 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.083 1.968 1.115 3.171 2.211 960 102,9 112,3 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 317 317 511 356 155 161,2 112,3 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 410.373 376.345 34.028 421.205 377.652 43.553 102,6 100,3 91,7 100,3 459.366 376.345 7.500 401 75.120
F TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 - - 0,0 0,0 0

TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
2 Prispevki delodajalca 0 0 - - 0,0 0,0 0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - - 0,0 0,0 0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - - 0,0 0,0 0
G INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 5.400 400 5.000 4.046 1.106 2.940 74,9 - 251,1 0,0 1.611 51 1.560

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 1.106 0 1.106 0 0 0 0 0 0 0 20,5 - 18,9 0,0 5.845 0 51 0 0 0 1.748 4.046 0 0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 - - -69,4 0,0 -4.234 0 0 0 0 0 -1.748 -4.046 1.560 0

5a Investicije 0 0 - - 0,0 0,0 0
5b Oprema 5.400 400 5.000 1.106 1.106 20,5 - 18,9 0,0 5.845 51 1.748 4.046
5c Investicijsko vzdrževanje 0 0 - - 0,0 0,0 0
5č Priprava investicijske dokumentacije 0 0 - - 0,0 0,0 0
5d Intervencijska sredstva 0 0 - - 0,0 0,0 0

2.2. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

2.2.1 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ADEMIJA ZA GLASBO

SALDO  Presež 
prihodkov 

 Presežek 
odhodkov 

 Presežek 
preteklih let  

 Časovne 
razmejitve 

 Tekoči 
prihodki iz 

drugih virov 

 Prihodki 
projektov v 
naslednjem 

obdobju 

 Kredit, 
konc.sredstv

a (samo 
rektorat)  

Kontrola:

ADEMIJA ZA GLASBO 99.349
ADEMIJA ZA GLAS REDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE 26.521 26.521 FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS IZREDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE 44.685 44.685 FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS PROGRAMI 3. STOPNJE 9.673 9.673 FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS UNIVERZITETNI ŠPORT (samo rektorat) 0 FALSE FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 95 95 FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS RAZVOJNE NALOGE -8.660 FALSE -8.660 8.660 0

ADEMIJA ZA GLAS NACIONALNO POMEMBNE NALOGE (FF in rektorat) 0 FALSE FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 0 FALSE FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS DRUGO - DEJAVNOST JS 24.095 24.095 FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS TRŽNA DEJAVNOST 0 FALSE FALSE 0

ADEMIJA ZA GLAS INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2.940 2.940 FALSE 0

2.2.2 DELITEV SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST NA TSF IN RSF SREDSTVA

Zap. št. PROGRAM  /  NAMEN TSF 
SREDSTVA RSF SREDSTVA Kontrola:

AA prih. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - prihodki vir MIZŠ 5.227.736 111.222 0

AA odh. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - odhodki vir MIZŠ 5.230.764 111.222 0

AA razlika ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - razlika -3.028 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.679.109 10.956 0 0 0 0

1a Plače 3 642 872 10 956 0

1a1 od tega Sredstva za nove zaposlitve 33.613 0

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 36.237 0

2 Prispevki delodajalca 571.512 0

3 Drugi osebni prejemki 222.396 0

4 Izdatki za blago in storitve 712.947 63.656 0

4a Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 324.189 48.597 0

4b izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD 0

4c Ostali izdatki za blago in storitve 388.758 15.059

5 Oprema in investicijsko vzdrževanje iz sredstev ŠD (učni pripomočki) 44.800 36.610 0

6 Plačila obresti in odplačila kreditov 0 0

2.3. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

STRUKTURA VIROV SREDSTEV POSEBNEGA DELA

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Vir sredstev
Oznaka

AOP
za prihodke

Prihodki Odhodki 
Razlika med 
prihodki in 

odhodki

Delež 
prihodkov v 

odhodkih

Delež 
posameznih 
prihodkov

Delež 
posameznih 
odhodkov

Skupaj javna služba 402
5.932.938 5.833.589 99.349 101,7% 100,0% 100,0%

MIZŠ 404
5.746.901 5.732.101 14.800 100,3% 96,9% 98,3%

ARRS 404
1.106 1.106 0 100,0% 0,0% 0,0%

Druga ministrstva 404
1.115 1.115 0 100,0% 0,0% 0,0%

Občinski proračunski viri 407
0 0 0 - 0,0% 0,0%

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
 proračuna EU

419
0 9.546 -9.546 0,0% 0,0% 0,2%

Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS 421
124.042 43.844 80.198 282,9% 2,1% 0,8%

Realizacija 
2020 / 

Realizacija 
2019

(vir MIZŠ)

REALIZACIJA 2019

REALIZIRANI  
PRIHODKI /
ODHODKI 
SKUPAJ

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
Realizacija 

2020 / 
FN 2020

(vir MIZŠ)

REALIZIRANI  
PRIHODKI /
ODHODKI 
SKUPAJ

FINANČNI NAČRT 2020

Realizacija 
2020 / FN 

2020

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

REALIZACIJA 2020
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

NAČRTOVANI  
PRIHODKI /
ODHODKI 
SKUPAJ

Realizacija 
2020 / 

Realizacija 
2019

Prikažite vir pokrivanja primanjkljaja za posamezno dejavnost (zeleni stolpec):



Ostala sredstva iz proračuna EU 429
4.446 1.874 2.572 237,2% 0,1% 0,0%

Drugi viri 410+413+418+422 do 
428+430 55.328 44.003 11.325 125,7% 0,9% 0,8%

Trg 431
0 0 0 - 0,0% 0,0%

SKUPAJ 5.932.938 5.833.589 99.349 101,7% 100,0% 100,0%

Med tržnimi odhodki so izkazane tudi investicije iz tržnih virov, čeprav se te v izkazu prihodkov-odhodkov izkazujejo pod javno službo.

Vir sredstev Prihodki iz 
prodaje na trgu   

Delež posameznih 
prihodkov

 glede na celotne 
tržne prihodke

Prihodki od gospodarskih družb in samost. podjetnikov
-

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
-

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
-

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
-

Drugo
-

SKUPAJ 0 0,0%

2.5. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

NAKUPI OPREME in IVD iz sredstev  ŠD (Poglav je G, AI in AII)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 5b

MIZŠ - drugo
FN pog. AI,
 vrstica 5

izdatki za opremo 
in investicijsko 
vzdrževanje

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Drugi viri Trg

NAKUPI OPREME in IVD iz sredstev  ŠD (Poglav je G, AI in AII) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 2a 2b 3 4 5 6 7 9 10

Prioriteta - namen opreme (spustni seznam)
Vrsta opreme 

(spustni 
seznam)

Prioriteta IVD 
(spustni 
seznam)

ADEMIJA ZA GLAS

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, okvare, 
poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se izvaja pedagoški 
proces

Šolska učila in 
oprema učilnic 37.175 37.175

ADEMIJA ZA GLAS

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, okvare, 
poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se izvaja pedagoški 
proces

Računalniška 
oprema 37.570 37.570

ADEMIJA ZA GLAS

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, okvare, 
poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se izvaja pedagoški 
proces

Aparati in druga 
oprema 7.771 6.665 1.106

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

82.516 0 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIORITETA - NAMEN OPREME: VRSTA OPREME: Šolska učila in oprema učilnic
1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, okvare, poškodbe) in            Računalniška oprema
2. oprema, ki je potrebna zaradi novosti v izvajanju programov in sodobnejših metod dela s študenti in poh  Laboratorijska oprema
3. predstavlja pohištvo kabinetov in drugih prostorov administracije in sicer v deležu, ki ga izračunate na p         Aparati in druga oprema
4. Ostalo (knjige, programska oprema…) Drugo pohištvo
5. IVD iz sredstev ŠD Ostalo 

IVD iz ŠD

2.6. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (poglav je G)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 5c

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Trg (Še) nimamo vira za 

pokrivanje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (poglav je G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Opis in vrsta del
Prioriteta 
(spustni 
seznam)

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIORITETA - NAMEN OPREME: VRSTA OPREME: 1 - inšekcijske odločbe

2 - statična (protipotresna) in varnostna sanacija  
3 - varovanje zdravja
4 - sanacija streh, hidroizolacij, inštalacij in sanitarij 
5 - racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, inštalacijski sistemi, protisončna zaščita, ipd) 
6 - prilagoditev objektov gibalno oviranim osebam 
7 - ureditev učnih prostorov in ostala gradbeno-obrtniška in instalacijska dela

2.7. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

INVESTICIJE (poglav je G)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

SKUPAJ 
vrednost 

investicije v  
letu 

poročanja

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 5a

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira za 

pokrivanje v letu FN

INVESTICIJE (poglav je G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv (ime) projekta

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šolska učila in oprema učilnic
Računalniška oprema

2.8. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v  EUR)

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (poglav je G)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

SKUPAJ 
vrednost invest. 
dokumentacije 

v  letu poročanja

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 5č

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira za 

pokrivanje

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (poglavje G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv (ime) projekta

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

ADEMIJA ZA GLASBO 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šolska učila in oprema učilnic
Računalniška oprema

0

0

Trg

0

0

0

0

Trg

10

Vrednost že 
vloženih sredstev 

v invsticijo do 
leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije (od - 
do)

Izvedene aktivnosti 

Naslov / naziv  objekta

REALIZACIJA 2020

8

Ostala sredstva iz 
proračuna EU

VREDNOST

VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

0

Opomba za IVD iz ŠD
Naslov / naziv  objekta ali projekta in opis del

0

Drugi viri

9

10

REALIZACIJA 2020
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

VREDNOST

0

VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

REALIZACIJA 2020
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

VREDNOST

Ocenjena 
vrednost celotne 

investicije

Preverite, če 
je znesek IVD 

iz ŠD v tej 
tabeli enak 
kot v celici 

Q70?

REALIZACIJA 2020

VREDNOST

Ocenjena 
vrednost celotne 

investicije

Vrednost že 
vloženih sredstev 
v investicijo do 
leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije (od - 
do)

Izvedene aktivnosti 



1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP
REALIZACIJA 

2019
FINANČNI NAČRT 

2020
REALIZACIJA 

2020
Realizacija 2020 / 

FN 2020
Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 5.691.089 5.904.292 5.932.938 100,5 104,2

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 5.691.089 5.904.292 5.932.938 100,5 104,2

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 5.433.485 5.729.852 5.749.122 100,3 105,8

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 5.405.566 5.729.852 5.749.122 100,3 106,4

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 5.405.515 5.729.452 5.748.016 100,3 106,3

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 51 400 1.106 276,5 2.168,6

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 0 0 0 - -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 0 - -

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0 - -

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412) 410 0 0 0 - -

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 0 - -

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0 - -

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417) 413 0 0 0 - -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0 - -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 - -

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 - -

 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 419 27.919 0 0 - 0,0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422 do 430 + 487 do 490) 420 257.604 174.440 183.816 105,4 71,4

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0 - -

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0 - -

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 0 6.550 4.324 66,0 -

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 200.984 154.094 170.706 110,8 84,9

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0 - -

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 11.168 6.850 4.340 63,4 38,9

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 - -

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 - -

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 0 0,0 0,0

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov 489 0 0 0 0,0 0,0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 490 0 0 0 0,0 0,0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 18.403 6.946 4.446 64,0 24,2

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 27.049 0 0 - 0,0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432 + 433) 431 0 0 0 - -

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 0 - -

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0 - -

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481) 437 5.732.373 5.901.348 5.833.589 98,9 101,8

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 5.732.373 5.901.348 5.833.589 98,9 101,8

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446) 439 3.650.826 3.960.124 3.884.846 98,1 106,4

del 4000 Plače in dodatki 440 2.911.106 3.140.180 3.104.786 98,9 106,7

del 4001 Regres za letni dopust 441 73.478 82.712 81.192 98,2 110,5

del 4002 Povračila in nadomestila 442 124.263 126.300 112.570 89,1 90,6

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 359.300 386.109 381.944 98,9 106,3

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 7.589 3.087 1.615 52,3 21,3

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 170.840 192.373 173.620 90,3 101,6

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 4.250 29.363 29.119 99,2 685,2

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448 do 452) 447 589.960 637.989 609.137 95,5 103,3

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 305.300 329.850 306.482 92,9 100,4

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 244.575 264.253 260.248 98,5 106,4

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.257 2.236 2.500 111,8 110,8

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 3.449 3.727 3.670 98,5 106,4

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 34.379 37.923 36.237 95,6 105,4

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.390.215 1.228.083 1.257.090 102,4 90,4

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 129.146 84.960 86.392 101,7 66,9

del 4021 Posebni material in storitve 455 0 0 67 - -

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 65.573 54.815 58.762 107,2 89,6

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 10.577 7.260 3.309 45,6 31,3

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 23.510 8.540 5.927 69,4 25,2

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 98.224 96.850 100.670 103,9 102,5

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 431.434 412.390 410.619 99,6 95,2

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0 - -

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 631.751 563.268 591.344 105,0 93,6



403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0 - -

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 - -

410 F. Subvencije 466 0 0 0 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 - -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469 0 0 0 - -

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 101.372 75.152 82.516 109,8 81,4

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0 - -

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0 - -

4202 Nakup opreme 473 93.477 68.202 75.935 111,3 81,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 6.461 6.950 6.581 94,7 101,9

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0 - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0 - -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 - -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.434 0 0 - 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 479 0 0 0 - -

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 0 0 0 - -

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 0 - -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 483 0 0 0 - -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 0 - -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 0 2.944 99.349 3.374,6 -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 41.284 0 0 - 0,0

Kazalec Enota REALIZACIJA 
2019

FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba EUR -41.284 2.944 99.349

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks indeks 99,3 100,0 101,7

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu EUR 0 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks indeks - - -

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih delež 100,0 100,0 100,0

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih delež 0,0 0,0 0,0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje 
javne službe EUR -326.807 -171.496 -84.467

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih delež 100,0 100,0 100,0

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih delež 0,0 0,0 0,0

Odstotek prispevkov za socialno varnost v plačah odstotek 16,0 16,0 16,0

Prihodki za investicije skupaj EUR 51 400 1.106

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki EUR -101.321 -74.752 -81.410

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - 
AOP 894 število 82 86 86

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 69.404 68.655 68.988

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 69.907 68.620 67.832
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
zaposlenega EUR 51.717 53.466 52.256

*Število vseh študentov brez absolventov število 397 397 391

**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov število 391 391 383

***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij število 379 379 367

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.335 14.872 15.174

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.439 14.865 14.920
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
študenta EUR 10.682 11.582 11.494

Izdatki za blago in storitve JS na študenta EUR 3.502 3.093 3.215

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in 2. stopnje 
rednega študija brez absolventov EUR 14.263 15.117 15.662

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF.MARKO VATOVEC

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.1.1. OBRAZLOŽITEV INDEKSOV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje.

* leto 2019: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 
3. stopnje študijskih programov v študijskem letu 2018/2019, stanje na dan 30. 
10.
* leto 2020: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 
3. stopnje študijskih programov v študijskem letu 2019/2020, stanje na dan 30. 
10.

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente rednega študija 1. in 
2. stopnje



ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

PRIHODKI / ODHODKI AOP FINANČNI NAČRT 
2020

REALIZACIJA 
2020

Vrednost razlike 
med

 realizacijo 2020 in 
FN 2020

Indeksi večjih 
odstopanj

realizacija 2020 / 
FN 2020

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 5.729.852 5.749.122 19.270 € 100

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 0 0 0 € -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421 do 430) 420 174.440 183.816 9.376 € 105

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 431 0 0 0 € -

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim za izvajanje javne 
službe
(440 do 446)

439 3.960.124 3.884.846 -75.278 € 98

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.228.083 1.257.090 29.007 € 102

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 75.152 82.516 7.364 € 110

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       485 2.944 99.349 96.405 € 3375

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI          486 0 0 0 € -

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF.MARKO VATOVEC

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP
REALIZACIJA 

2019
FINANČNI NAČRT 

2020
REALIZACIJA 

2020
Realizacija 2020 / 

FN 2020
Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501 do 511) 500 0 0 0 - -

7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 0 - -

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 502 0 0 0 - -

7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 0 - -

7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 504 0 0 0 - -

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 505 0 0 0 - -

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0 - -

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507 0 0 0 - -

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508 0 0 0 - -

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0 - -

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 - -

440 V. DANA POSOJILA
(513 do 523) 512 0 0 0 - -

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 - -

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 - -

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 0 - -

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 - -

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 0 - -

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 - -

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 - -

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 - -

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 - -

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0 - -

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0 0 - -

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0 0 - -

1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Rezultat poslovanja za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v 
znesku 99.348,79 EUR predvsem zaradi dodatno prejetih sredstev iz 
rezervnega sklada UL , dodatnih sredstev RSF ter sredstev za najemnino za 
Vegovo in Gosposko za mesec december 2020. Presežek pa izhaja tudi 

0

Indeks izkazuje povečanje odhodkov nabavljenih osnovnih sredstev predvsem 
obnova klavirja Fazioli in nabavo nujno potrebnih računalnikov za predstojnike 
oddelkov, za študijski proces ter nabavo ognjevarnih omar za shranjevanje 
instrumentov.

0

Indeks izkazuje zmanjšanje stroškov iz naslova plač, predvsem zaradi 
nerealiziranih zaposlitev in nadomestitev pedagoških delavcev in nerealiziranih 
zaposlitev strokovno administrativnih delavcev , predvidenih  v FN  2020. 

Indeks izkazuje povečanje stroškov glede na planirane v FN 2020, predvsem 
zaradi dodatnega rednega vzdrževanje prostorov in opreme za študijski 
proces, računalniške opreme in računalniških programov ter večjih stroškov za 
avtorske honorarje in pogodbeno delo za redno študijsko dejavnost.  

KRATKA OBRAZLOŽITEV VZROKOV ZA ODSTOPANJE

Ideks izkazuje povečanje sredstev, zaradi prejetih dodatnih sredstev iz 
rezervnega sklada UL v znesku 27.122,70 EUR.

0

Indeks izkazuje povečanje prihodkov iz drugih neproračunskih virov,  
predvsem sredstev koncertne dejavnosi s strani UL Svet za umetnost ,  
prejetih v decembru,  v znesku 12.000,00 EUR.



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP
REALIZACIJA 

2019
FINANČNI NAČRT 

2020
REALIZACIJA 

2020
Realizacija 2020 / 

FN 2020
Realizacija 2020 / 
Realizacija 2019

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 0 - -

500  Domače zadolževanje
(552 do 558) 551 0 0 0 - -

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0 - -

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 0 - -

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0 - -

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0 0 - -

550 Odplačila domačega dolga
(562 do 568) 561 0 0 0 - -

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 0 - -

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 0 - -

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0 - -

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0 0 - -

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0 0 - -

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 2.944 99.349 3.374,6 -

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 41.284 0 0 - 0,0

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF.MARKO VATOVEC



2.1. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

EKONOMSKA STRUKTURA IN NAMEN  

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI MIZŠ ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva od 
prodaje blaga 
in storitev iz 

naslova 
izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri Trg MIZŠ ARRS Druga 

ministrstva

Občinski 
proračunski 

viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3/3 14=4/4 13=3/3 14=4/4

AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424 429+488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431 AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424 429+488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431
SKUPAJ PRIHODKI 5.904.292 5.728.337 400 1.115 0 0 116.994 6.946 50.500 0 5.932.938 5.746.901 1.106 1.115 0 0 124.042 4.446 55.328 0 100,5 100,3 104,2 106,5
SKUPAJ ODHODKI 5.901.348 5.784.225 400 1.115 0 12.762 56.872 6.946 39.028 0 5.833.589 5.732.101 1.106 1.115 0 9.546 43.844 1.874 44.003 0 98,9 99,1 101,8 103,1
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 2.944 -55.888 0 0 0 -12.762 60.122 0 11.472 0 99.349 14.800 0 0 0 -9.546 80.198 2.572 11.325 0 3.374,6 -26,5 -240,6 -9,2
SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.898.892 5.728.337 0 1.115 0 0 116.994 6.946 45.500 0 5.928.892 5.746.901 0 1.115 0 0 124.042 4.446 52.388 0 100,5 100,3 104,2 106,5
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.826.196 5.714.473 0 1.115 0 12.762 56.872 6.946 34.028 0 5.751.073 5.650.691 0 1.115 0 9.546 43.844 1.874 44.003 0 98,7 98,9 102,1 103,4
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 72.696 13.864 0 0 0 -12.762 60.122 0 11.472 0 177.819 96.210 0 0 0 -9.546 80.198 2.572 8.385 0 244,6 694,0 304,1 -146,0
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 4.046 0 1.106 0 0 0 0 0 2.940 0 74,9 - 251,1 0,0
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 75.152 69.752 400 0 0 0 0 0 5.000 0 82.516 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0 0 109,8 116,7 81,4 85,2
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE… -69.752 -69.752 0 0 0 0 0 0 0 0 -78.470 -81.410 0 0 0 0 0 0 2.940 0 112,5 116,7 78,7 85,2
SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV 5.901.348 5.784.225 400 1.115 0 12.762 56.872 6.946 39.028 0 5.833.589 5.732.101 1.106 1.115 0 9.546 43.844 1.874 44.003 0 98,9 99,1 101,8 103,1

1+2+3 Stroški dela 4.598.113 4.591.379 0 1.115 0 5.619 0 0 0 0 4.493.983 4.487.490 0 1.115 0 5.378 0 0 0 0 97,7 97,7 106,0 106,1
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.760.222 3.754.267 0 1.115 0 4.840 0 0 0 0 3.698.687 3.693.094 0 960 0 4.633 0 0 0 0 98,4 98,4 106,2 106,3
2 Prispevki delodajalca 600.066 599.287 0 0 0 779 0 0 0 0 572.900 572.000 0 155 0 745 0 0 0 0 95,5 95,4 103,1 103,2
3 Drugi osebni prejemki 237.825 237.825 0 0 0 0 0 0 0 0 222.396 222.396 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 93,5 110,4 110,4
4 Izdatki za blago in storitve 1.228.083 1.123.094 0 0 0 7.143 56.872 6.946 34.028 0 1.257.090 1.163.201 0 0 0 4.168 43.844 1.874 44.003 0 102,4 103,6 90,4 94,3

AI5+I Investicije in investicijsko vzdrževanje 75.152 69.752 400 0 0 0 0 0 5.000 0 82.516 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0 0 109,8 116,7 81,4 85,2
AA ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vir MIZŠ) 5.331.074 5.331.074 0 0 0 0 0 0 0 0 5.338.958 5.338.958 0 0 0 0 0 0 0 0 100,1 100,1 106,9 106,9

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vsi viri) 5.402.559 5.384.709 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.349.578 5.341.986 0 0 0 0 7.592 0 0 0 99,0 99,2 103,4 103,4
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -71.485 -53.635 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -10.620 -3.028 0 0 0 0 -7.592 0 0 0 14,9 5,6 6,0 1,8

A I in AII REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 5.373.134 5.331.074 0 0 0 0 42.060 0 0 0 5.376.099 5.338.958 0 0 0 0 37.141 0 0 0 100,1 100,1 106,8 106,9
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 5.402.559 5.384.709 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.349.578 5.341.986 0 0 0 0 7.592 0 0 0 99,0 99,2 103,4 103,4
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -29.425 -53.635 0 0 0 0 24.210 0 0 0 26.521 -3.028 0 0 0 0 29.549 0 0 0 -90,1 5,6 -18,8 1,8

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.751.445 3.751.445 0 0 0 0 0 0 0 0 3.690.065 3.690.065 0 0 0 0 0 0 0 0 98,4 98,4 106,3 106,3
1a Plače 3.713.522 3.713.522 0 0 0 0 0 0 0 0 3.653.828 3.653.828 0 0 0 0 0 0 0 0 98,4 98,4 106,3 106,3
1a1 Sredstva za plače (osnova) -  brez dodatne pedagoške obveznosti 3.064.574 3.064.574 0 0 0 0 0 0 0 0 3.002.396 3.002.396 0 0 0 0 0 0 0 0 98,0 98,0 105,5 105,5
1a2 Sredstva za redno napredovanje 23.483 23.483 0 0 0 0 0 0 0 0 29.789 29.789 0 0 0 0 0 0 0 0 126,9 126,9 59,9 59,9
1a3 Sredstva za nove zaposlitve 31.909 31.909 0 0 0 0 0 0 0 0 33.613 33.613 0 0 0 0 0 0 0 0 105,3 105,3 1.087,8 1.087,8
1a4 Sredstva za delovno uspešnost 378.447 378.447 0 0 0 0 0 0 0 0 376.802 376.802 0 0 0 0 0 0 0 0 99,6 99,6 107,9 107,9
1a5 Sredstva za sindikalne zaupnike 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 485 485 0 0 0 0 0 0 0 0 88,2 88,2 105,0 105,0
1a7 Sredstva za delovno dobo 214.559 214.559 0 0 0 0 0 0 0 0 210.743 210.743 0 0 0 0 0 0 0 0 98,2 98,2 110,9 110,9
1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 37.923 37.923 0 0 0 0 0 0 0 0 36.237 36.237 0 0 0 0 0 0 0 0 95,6 95,6 105,4 105,4
2 Prispevki delodajalca 598.832 598.832 0 0 0 0 0 0 0 0 571.512 571.512 0 0 0 0 0 0 0 0 95,4 95,4 103,2 103,2
2a Prispevki delodajalca 598.832 598.832 0 0 0 0 0 0 0 0 571.512 571.512 0 0 0 0 0 0 0 0 95,4 95,4 103,2 103,2
3 Drugi osebni prejemki 237.825 237.825 0 0 0 0 0 0 0 0 222.396 222.396 0 0 0 0 0 0 0 0 93,5 93,5 110,4 110,4
3a Regresirana prehrana 77.833 77.833 0 0 0 0 0 0 0 0 74.408 74.408 0 0 0 0 0 0 0 0 95,6 95,6 107,6 107,6
3b Prevoz na delo in z dela 48.467 48.467 0 0 0 0 0 0 0 0 38.162 38.162 0 0 0 0 0 0 0 0 78,7 78,7 69,2 69,2
3c Regres za letni dopust 82.712 82.712 0 0 0 0 0 0 0 0 81.192 81.192 0 0 0 0 0 0 0 0 98,2 98,2 110,5 110,5
3č Odpravnine ob upokojitvi 18.895 18.895 0 0 0 0 0 0 0 0 18.774 18.774 0 0 0 0 0 0 0 0 99,4 99,4 4.020,1 4.020,1
3d Jubilejne nagrade 3.176 3.176 0 0 0 0 0 0 0 0 3.118 3.118 0 0 0 0 0 0 0 0 98,2 98,2 93,9 93,9
3e Drugo 6.742 6.742 0 0 0 0 0 0 0 0 6.742 6.742 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 744.705 726.855 0 0 0 0 17.850 0 0 0 784.195 776.603 0 0 0 0 7.592 0 0 0 105,3 106,8 92,3 92,3
4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti 318.724 300.874 0 0 0 0 17.850 0 0 0 403.546 395.954 0 0 0 0 7.592 0 0 0 126,6 131,6 106,2 106,5
4b Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 418.118 418.118 0 0 0 0 0 0 0 0 372.786 372.786 0 0 0 0 0 0 0 0 89,2 89,2 79,4 79,4
4c Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4č Izdatki za blago in storitve IRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4e Drugo skupaj: 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0,0 0,0

4e1 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 0,0 0,0
4e2 Drugi izdatki za blago in storitve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

5 Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje 69.752 69.752 0 0 0 0 0 0 0 0 81.410 81.410 0 0 0 0 0 0 0 0 116,7 116,7 85,2 85,2
5a Oprema za Računalniški center UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5b Opremo za IRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5c Druga oprema iz sredstev študijske dejavnosti 69.752 69.752 0 0 0 0 0 0 0 0 81.410 81.410 0 0 0 0 0 0 0 0 116,7 116,7 85,2 85,2
5č IVD iz sredstev študijske dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
A III IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 67.300 0 0 0 0 0 67.300 0 0 0 78.270 0 0 0 0 0 78.270 0 0 0 116,3 - 99,6 0,0

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 31.388 0 0 0 0 0 31.388 0 0 0 33.585 0 0 0 0 0 33.585 0 0 0 107,0 - 162,3 0,0
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 35.912 0 0 0 0 0 35.912 0 0 0 44.685 0 0 0 0 0 44.685 0 0 0 124,4 - 77,2 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 31.388 0 0 0 0 0 31.388 0 0 0 33.585 0 0 0 0 0 33.585 0 0 0 107,0 - 162,3 0,0

A IV PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 19.100 11.924 0 0 0 0 7.176 0 0 0 78,6 65,6 76,3 65,6
PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 9.427 7.670 0 0 0 0 1.757 0 0 0 38,8 42,2 66,6 80,1
PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.673 4.254 0 0 0 0 5.419 0 0 0 - - 88,8 49,5

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 9.427 7.670 0 0 0 0 1.757 0 0 0 38,8 42,2 66,6 80,1
B OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.995 540 0 0 0 0 1.455 0 0 0 101,4 117,1 44,5 84,4

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.900 540 0 0 0 0 910 0 450 0 96,6 117,1 62,8 84,4
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 545 0 -450 0 - - 6,5 0,0

B I UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

B II INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.995 540 0 0 0 0 1.455 0 0 0 101,4 117,1 44,5 84,4
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI 1.967 461 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.900 540 0 0 0 0 910 0 450 0 96,6 117,1 62,8 84,4
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 545 0 -450 0 - - 6,5 0,0

4a Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4b Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 117,1 117,1 84,4 84,4
4c Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4č Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4d Drugi izdatki za blago in storitve: 1.506 0 0 0 0 0 1.506 0 0 0 1.360 0 0 0 0 0 910 0 450 0 90,3 - 57,0 0,0
C RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI 6.946 0 0 0 0 0 0 6.946 0 0 4.446 0 0 0 0 0 0 4.446 0 0 64,0 - 5,5 0,0

RAZVOJNE NALOGE ODHODKI 21.961 2.253 0 0 0 12.762 0 6.946 0 0 13.106 1.686 0 0 0 9.546 0 1.874 0 0 59,7 74,8 23,3 21,0
RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -15.015 -2.253 0 0 0 -12.762 0 0 0 0 -8.660 -1.686 0 0 0 -9.546 0 2.572 0 0 57,7 74,8 -35,9 161,6

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 5.694 854 0 0 0 4.840 0 0 0 0 5.451 818 0 0 0 4.633 0 0 0 0 95,7 95,8 50,3 44,6
2 Prispevki delodajalca 917 138 0 0 0 779 0 0 0 0 877 132 0 0 0 745 0 0 0 0 95,6 95,7 50,3 44,7
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 15.350 1.261 0 0 0 7.143 0 6.946 0 0 6.778 736 0 0 0 4.168 0 1.874 0 0 44,2 58,4 15,5 12,5
Č NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č1 Visokošolska prijavno-inform. služba in informacijska pismenost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č2 Skrb za slovenščino skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
Č2a Skrb za slovenščino - delovanje lektoratov slovenskega jezika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
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4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
Č2b Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
Č2c Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
D RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
E DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI 425.245 378.630 0 1.115 0 0 0 0 45.500 0 448.982 395.479 0 1.115 0 0 0 0 52.388 0 105,6 104,4 95,8 105,1

DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI 413.773 378.630 0 1.115 0 0 0 0 34.028 0 424.887 380.219 0 1.115 0 0 0 0 43.553 0 102,7 100,4 92,5 101,0
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 11.472 0 0 0 0 0 0 0 11.472 0 24.095 15.260 0 0 0 0 0 0 8.835 0 210,0 - 259,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.083 1.968 0 1.115 0 0 0 0 0 0 3.171 2.211 0 960 0 0 0 0 0 0 102,9 112,3 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 317 317 0 0 0 0 0 0 0 0 511 356 0 155 0 0 0 0 0 0 161,2 112,3 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 410.373 376.345 0 0 0 0 0 0 34.028 0 421.205 377.652 0 0 0 0 0 0 43.553 0 102,6 100,3 91,7 100,3
F TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
G INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 4.046 0 1.106 0 0 0 0 0 2.940 0 74,9 - 251,1 0,0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 1.106 0 1.106 0 0 0 0 0 0 0 20,5 - 18,9 0,0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 0 0 0 0 0 0 2.940 0 - - -69,4 0,0

5a Investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5b Oprema 5.400 0 400 0 0 0 0 0 5.000 0 1.106 0 1.106 0 0 0 0 0 0 0 20,5 - 18,9 0,0
5c Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5č Priprava investicijske dokumentacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5d Intervencijska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

2.2. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

2.2.1 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

DEMIJA ZA GLASBO

SALDO  Presež prihodkov  Presežek 
odhodkov 

 Presežek 
preteklih let  

 Časovne 
razmejitve 

 Tekoči 
prihodki iz 

drugih virov 

 Prihodki 
projektov v 
naslednjem 

obdobju 

 Kredit, 
konc.sredstva 

(samo rektorat)  
Kontrola:

DEMIJA ZA GLASBO 99.349
REDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE 26.521 26.521 FALSE 0 0 0 0 0 0

IZREDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE 44.685 44.685 FALSE 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI 3. STOPNJE 9.673 9.673 FALSE 0 0 0 0 0 0

UNIVERZITETNI ŠPORT (samo rektorat) 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 95 95 FALSE 0 0 0 0 0 0

RAZVOJNE NALOGE -8.660 FALSE -8.660 0 8.660 0 0 0 0

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE (FF in rektorat) 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

DRUGO - DEJAVNOST JS 24.095 24.095 FALSE 0 0 0 0 0 0

TRŽNA DEJAVNOST 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2.940 2.940 FALSE 0 0 0 0 0 0

2.2.2 DELITEV SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST NA TSF IN RSF SREDSTVA

Zap. št. PROGRAM  /  NAMEN TSF 
SREDSTVA

RSF 
SREDSTVA Kontrola:

AA prih. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - prihodki vir MIZŠ 5.227.736 111.222 0

AA odh. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - odhodki vsi viri skupaj 5.230.764 111.222 0

AA razlika ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - razlika -3.028 0 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.679.109 10.956 0 0 0 0

1a Plače 3.642.872 10.956 0

1a1 od tega Sredstva za nove zaposlitve 33.613 0 0

1a2 od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij 0 0 0

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 36.237 0 0

2 Prispevki delodajalca 571.512 0 0

3 Drugi osebni prejemki 222.396 0 0

4 Izdatki za blago in storitve 712.947 63.656 0

4a Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 324.189 48.597 0

4b izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD 0 0 0

4c Ostali izdatki za blago in storitve 388.758 15.059 0

5 Oprema in investicijsko vzdrževanje iz sredstev ŠD (učni pripomočki) 44.800 36.610 0

6 Plačila obresti in odplačila kreditov 0 0 0

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2021

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF.MARKO VATOVEC

Prikažite vir pokrivanja le pri primanjkljajih za posamezno dejavnost (zeleni stolpec):



2.3. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

STRUKTURA VIROV SREDSTEV POSEBNEGA DELA

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Vir sredstev
Oznaka

AOP
za prihodke

Prihodki Odhodki
Razlika med 
prihodki in 

odhodki

Delež 
prihodkov v 

odhodkih

Delež 
posameznih 
prihodkov

Delež 
posameznih 
odhodkov

Skupaj javna služba 402
5.932.938 5.833.589 99.349 101,7% 100,0% 100,0%

MIZŠ 404
5.746.901 5.732.101 14.800 100,3% 96,9% 98,3%

ARRS 404
1.106 1.106 0 100,0% 0,0% 0,0%

Druga ministrstva 404
1.115 1.115 0 100,0% 0,0% 0,0%

Občinski proračunski viri 407
0 0 0 - 0,0% 0,0%

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
 proračuna EU 419

0 9.546 -9.546 0,0% 0,0% 0,2%

Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS 421
124.042 43.844 80.198 282,9% 2,1% 0,8%

Ostala sredstva iz proračuna EU 429
4.446 1.874 2.572 237,2% 0,1% 0,0%

Drugi viri 410+413+418+422 
do 428+430 55.328 44.003 11.325 125,7% 0,9% 0,8%

Trg 431
0 0 0 - 0,0% 0,0%

SKUPAJ 5.932.938 5.833.589 99.349 101,7% 100,0% 100,0%

Med tržnimi odhodki so izkazane tudi investicije iz tržnih virov, čeprav se te v izkazu prihodkov-odhodkov izkazujejo pod javno službo.

Vir sredstev Prihodki iz 
prodaje na trgu   

Delež 
posameznih 
prihodkov

 glede na celotne 
tržne prihodke

Prihodki od gospodarskih družb in samost. podjetnikov
0 -

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
0 -

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
0 -

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
0 -

Drugo
0 -

SKUPAJ 0 0,0%
2.5. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

NAKUPI OPREME in IVD iz sredstev ŠD (Poglavje G, AI in AII) SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo
FN pog. G, 
vrstica 5b

MIZŠ - drugo
FN pog. AI,
 vrstica 5
izdatki za 
opremo in 

investicijsko 
vzdrževanje

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva od 
prodaje blaga in 

storitev iz 
naslova izvajanja 

JS

Drugi viri Trg

1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 2a 2b 3 4 5 6 7 9 10

Prioriteta - namen opreme Vrsta opreme
Prioriteta IVD 

(spustni 
seznam)

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Šolska učila in 
oprema učilnic 37.175 0 37.175 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Računalniška 
oprema 37.570 0 37.570 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

REALIZACIJA 2020
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Ostala sredstva iz 
proračuna EU

8

VREDNOST

0

0

Opomba za IVD iz ŠD
Naslov / naziv objekta ali projekta in opis del



1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Aparati in druga 
oprema 7.771 0 6.665 1.106 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82.516 0 81.410 1.106 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (poglavje G) SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo
FN pog. G, 
vrstica 5c

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva od 
prodaje blaga in 

storitev iz 
naslova izvajanja 

JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Trg (Še) nimamo vira 

za pokrivanje

1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Opis in vrsta del
Prioriteta 
(spustni 
seznam)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7. in 2.8. REALIZACIJA FN 2020 (denarni tok v EUR)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drugi viri

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REALIZACIJA 2020
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

VREDNOST Naslov / naziv objekta

0

0

0

0



INVESTICIJE (poglavje G)

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5a

ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira 

za pokrivanje

1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv (ime) projekta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (poglavje G)

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5a

ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira 

za pokrivanje

1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv (ime) projekta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

SKUPAJ 
vrednost invest. 
dokumentacije 

v letu 
poročanja

SKUPAJ 
vrednost 

investicije v 
letu 

poročanja

0

0

REALIZACIJA 2020

Ocenjena 
vrednost 
celotne 

investicije

Vrednost že 
vloženih 

sredstev v 
invsticijo do 

leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije 
(od - do)

Izvedene aktivnosti 

0

00

0

0

0

0

0

0

REALIZACIJA 2020
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Trg

0

VREDNOST

0

VREDNOST

VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

0

0

Trg

10

0

0

10

0

Ocenjena 
vrednost 
celotne 

investicije

Vrednost že 
vloženih 

sredstev v 
invsticijo do 

leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije 
(od - do)

Izvedene aktivnosti 

0

0

0
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3.11. PREDSTAVITEV UL AKADEMIJE ZA GLASBO 

 
Organiziranost 
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani je edini slovenski glasbenoumetniški visokošolski zavod in je 

tako ustanova posebnega nacionalnega pomena. Tu so se šolali številni izvrstni glasbeniki, med njimi 

tudi častna doktorja ljubljanske univerze, glasbenika Irena Grafenauer in Igor Ozim.  

 

Leta 1975 je akademija postala članica ljubljanske univerze, število študentov pa je postopoma naraščalo 

do približno 500, kolikor jih ima danes. Študentje se izobražujejo v umetniških in pedagoških programih. 

O kakovosti pričajo odlični nastopi simfoničnega orkestra, ki je doživel imenitne odzive na gostovanjih v 

tujini, kjer sta ga kritika in občinstvo v preteklem desetletju uvrstila v sam vrh mladih evropskih 

orkestrov. Študentje UL AG sodelujejo tudi v številnih mednarodnih orkestrih. Prav tako je zelo uspešno 

umetniško delovanje drugih večjih sestavov – zborov (komornega, dekliškega, mešanega in koralnega), 

godalnega, pihalnega, trobilnega, kitarskega in harmonikarskega orkestra ter big banda. 

 

Študentje solisti se predstavljajo na koncertnih in opernih odrih, kjer jim je velik izziv zlasti možnost 

solističnega nastopa s profesionalnimi orkestri v akademijskem koncertnem abonmaju, ki si ga morajo 

priboriti na avdiciji. Imajo tudi številne možnosti predstavljanja v drugih koncertnih ciklih, in to je 

prednost pred podobnimi tujimi ustanovami. Študentje usvajajo številne nagrade na državnih in 

mednarodnih tekmovanjih, so visoko zaposljivi in obsegajo glavnino kadra v nacionalnih profesionalnih 

ansamblih ter glasbenem šolstvu na vseh ravneh. Posameznikom uspeva preboj v najboljše svetovne 

orkestre, kot sta Berlinska filharmonija in Dunajska filharmonija. Od leta 2008 so študentje UL AG prejeli 

tudi približno 150 nagrad na različnih mednarodnih umetniških tekmovanjih. 

 

Študijska dejavnost 
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani ima: 

● DVA UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE: Glasbena umetnost in Glasbena 

pedagogika, znotraj programa Glasbena umetnost je 26 smeri. 

● ŠTIRI MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE: Glasbena umetnost (26 smeri), 

Instrumentalna in pevska pedagogika (22 smeri), Glasbeno-teoretska pedagogika (tri smeri), Glasbena 

pedagogika. 

● TRETJESTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE: Smer študija opredeljuje 

glavni predmet, ki se poučuje individualno in vključuje tri ure tedenskega pouka – dve uri glavnega 

predmeta in eno uro korepeticij. Obvezni strokovni predmeti so navadno skupinski in za vse smeri bolj 

ali manj enaki. Smeri študija so: kompozicija, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje, petje, klavir, 

orgle, čembalo, harmonika, kitara, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, flavta, oboa, klarinet, 

fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala, sakralna glasba in kljunasta flavta. 

 

Univerzitetni program prve stopnje Glasbena pedagogika izobražuje učitelje glasbenega pouka in nauka 

o glasbi ter solfeggia v predšolskih programih, osnovnih in glasbenih šolah ter splošnih gimnazijah. 

Magistrski program druge stopnje Glasbena umetnost pomeni nadaljevanje programa Glasbena 
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umetnost na prvi univerzitetni stopnji in ima enake značilnosti pri izvedbi individualnega pouka glavnega 

predmeta. 

 

Magistrski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika ima 22 smeri in pomeni 

usmerjanje študentov univerzitetnega programa prve stopnje Glasbena umetnost na področje 

pedagoškega delovanja v okviru absolvirane smeri (glavnega predmeta) na prvi stopnji, študente pa 

usposablja za učitelje instrumentov in petja na ravni osnovnošolskega in srednješolskega glasbenega 

izobraževanja. Program ohranja značilnosti individualnega pouka pri glavnem predmetu (smeri študija). 

 

Magistrski program druge stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika pomeni nadaljevanje treh smeri prve 

stopnje univerzitetnega študija Glasbena umetnost in usmerjanje absolventov treh smeri (kompozicija, 

dirigiranje in sakralna glasba) v pedagoški poklic, natančneje med bodoče učitelje. Usposablja za 

samostojno poučevanje glasbenoteoretičnih predmetov v srednjem in osnovnem glasbenem šolstvu ter 

na srednješolski ravni splošnega izobraževanja. Program ohranja značilnosti individualnega pouka pri 

glavnem predmetu (smeri študija). 

 

Magistrski program druge stopnje Glasbena pedagogika usposablja študente za samostojno izvajanje 

glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega izobraževanja 

ter programov na predšolski in osnovnošolski ravni v glasbenem šolstvu. 

 

Umetniška dejavnost 
 

Umetniška dejavnost je zelo prepletena s študijsko in pomeni javno predstavitev umetniških dosežkov 

in projektov, ki jih študentje pripravljajo med študijskim procesom pri različnih predmetih (glavni 

predmeti, komorna igra, orkestri, zbori ...). UL AG sama organizira pet ciklov koncertov (Koncertni 

abonma, Komorni večeri, Solistični recitali, Nova glasba in Stara glasba), poleg tega pa vsako leto pripravi 

še vrsto drugih koncertnih in opernih projektov. Vseh javnih umetniških prireditev v organizaciji ali 

soorganizaciji UL AG je letno več kot 150. Zelo razvejano je tudi umetniško sodelovanje z različnimi 

drugimi umetniškimi zavodi (Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, SNG Opera in balet Ljubljana ter 

Maribor, Orkester Slovenske vojske, Policijski orkester, Slovensko komorno gledališče, Glasbena matica 

Ljubljana in drugi), ki omogoča številne visokokakovostne koprodukcije, hkrati pa za študente UL AG 

pomeni zelo pomembno pridobivanje profesionalnih izkušenj. V preteklih letih so bili najodmevnejši 

dosežki Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, ki sta ga tuja in domača kritika uvrstili v sam vrh 

tovrstnih evropskih orkestrov, operne uprizoritve ter turneje Big banda Akademije za glasbo po Avstriji, 

Nemčiji, Hrvaški, Srbiji, Madžarski in Makedoniji so prav tako doživele odličen odziv občinstva in kritike. 

Odmevni so tudi solistični instrumentalni in vokalni dosežki najboljših študentov UL AG v opernih 

predstavah in koncertnih abonmajih naših profesionalnih umetniških institucij. V letu 2020 je pandemija 

covida-19 onemogočila večji del koncertne dejavnosti, ki je bila prestavljena za nedoločen čas. 
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Raziskovalna dejavnost 
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani skupaj s Fakulteto za družbene vede, Filozofsko fakulteto, 

Fakulteto za matematiko in fiziko, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Teološko fakulteto izvaja 

interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje. 

 

Raziskovalna skupina UL AG združuje znanstvenike in raziskovalce, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi 

problemi na področjih specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, glasbene teorije, kompozicije in 

izvajalskih praks. Vsa opredeljena raziskovalna področja vodijo k ustvarjanju novih znanj in umetniških 

del, ki se lahko neposredno prenašajo v šolsko prakso ali pa bogatijo splošno glasbenokulturno življenje 

na ravni države oziroma predstavljajo nacionalne glasbenopedagoške, muzikološke in glasbeno-

umetniške prispevke v tujini. Omogočajo in spodbujajo tudi možnosti za številne interdisciplinarne 

raziskovalne povezave, ki z izsledki dvigajo individualno in splošno kakovost življenja ter prispevajo k 

nacionalni identiteti in konkurenčnosti v svetu. Raziskovalna skupina je vpeta v univerzitetne 

dodiplomske in podiplomske študijske programe na področju glasbe. Člani se vključujejo v slovenske in 

mednarodne projekte, programske skupine in raziskovalne mreže, sodelujejo na mednarodnih in 

domačih znanstvenih konferencah in simpozijih ter v glasbenoizvajalskih projektih. Katedra za zgodovino 

glasbe letno organizira znanstvene simpozije o vidnejših slovenskih ustvarjalcih in poustvarjalcih, 

rezultat teh simpozijev pa je vsakoletni izid tematskih številk Glasbenopedagoškega zbornika, v katerih 

najdemo mednarodne znanstvene prispevke vsakoletnega simpozija. 

 

Vodstvo 
 

Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani zastopa, vodi in predstavlja dekan, v njegovi odsotnosti pa 

prodekani. 7. junija 2017 je bil za štiriletno mandatno obdobje izvoljen dekan prof. Marko Vatovec. Za 

isto mandatno obdobje so bili 25. oktobra istega leta potrjeni prof. Ivan Florjanc za prodekana za 

študijske zadeve, prof. Matjaž Drevenšek za prodekana za umetniško dejavnost in prof. Dušan Bavdek 

za prodekana za mednarodno dejavnost in kakovost. 

 

Predstavitev najpomembnejših organov 
 

Poleg dekana in prodekanov so najpomembnejši organi še senat, upravni odbor, študentski svet in 

akademski zbor. Senat je najvišji strokovni organ UL AG in ima od sprejema Pravil UL AG 25 članov. 

Senatu UL AG poleg dekana, ki ga vodi, prisostvujejo še prodekan za študijske zadeve, prodekan za 

umetniške zadeve in prodekan za mednarodne zadeve in kakovost, člani pa so še dva predstavnika 

Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo, en predstavnik Oddelka za petje, trije predstavniki Oddelka 

s tipkami, trije predstavniki Oddelka za godala in druge instrumente s strunami, trije predstavniki 

Oddelka za pihala, trobila in tolkala, dva predstavnika Oddelka za glasbeno pedagogiko, en predstavnik 

Oddelka za sakralno glasbo, en predstavnik Oddelka za staro glasbo in pet predstavnikov študentov.  

 

Stalna delovna telesa Senata UL AG so: 

● Komisija za študijske zadeve, 

● Komisija za umetniško dejavnost, 

● Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij, 

● Komisija za kakovost, 
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● Komisija za priznavanje izobraževanja, 

● Komisija za knjižničarstvo, tisk in založništvo, 

● Habilitacijska komisija, 

● Komisija za podeljevanje diplom s pohvalo. 

 

Upravni odbor je sestavljen iz 11 članov. Predsednica je red. prof. dr. Karolina Šantl Zupan. 

 

Akademski zbor je sestavljen iz visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, 

strokovno administrativnih in tehničnih delavcev ter predstavnikov študentov. Predsednica je izr. prof. 

dr. Branka Rotar Pance. 

Študentski svet je organ študentov UL AG, predsednik je študent Urban Stanič.  

Tajništvo UL AG opravlja strokovno-administrativne, pravne, kadrovske, finančne, tehnične naloge za 

vse dejavnosti UL AG. Sestavljajo ga tajništvo, kadrovska služba z glavno pisarno, referat za študijske 

zadeve, finančno-računovodska služba, služba za prireditve in koncertno dejavnost, služba za 

informatiko, služba za mednarodno sodelovanje, karierni center in tehnične službe. V organizacijskem 

smislu spada v tajništvo tudi knjižnica. 
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3.12. STATISTIČNI PODATKI (REALIZACIJA 2020) 
 
 

 Število vpisanih študentov (po študijskih programih) 
 
1. Dodiplomska študijska programa 1. stopnje 

 

Študijski program Glasbena umetnost (1000001)  

   
Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic prva stopnja Skupna vsota 

2019/20 224 224 

2020/21 236 236 

Skupna vsota 1.578 1.578 
 
 

Študijski program Glasbena pedagogika pedagoški (1000000)  

   
Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic prva stopnja Skupna vsota 

2019/20 38 38 

2020/21 51 51 

Skupna vsota 291 291 
 
  

2. Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 

Študijski program Glasbena umetnost (1000949)  

   
Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic druga stopnja Skupna vsota 

2019/20 105 105 

2020/21 113 113 

Skupna vsota 779 779 

 
   

Študijski program Glasbena pedagogika (1000950)  

   
Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic druga stopnja Skupna vsota 

2019/20 26 26 

2020/21 26 26 

Skupna vsota 208 208 
 
 

Študijski program Glasbeno-teoretska pedagogika (1000952)  
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Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic druga stopnja Skupna vsota 

2019/20 6 6 

2020/21 5 5 

Skupna vsota 44 44 
 
 
 

Študijski program Instrumentalna in pevska pedagogika (1000951)  

   
Vsota od število vpisanih Oznake stolpcev  
Oznake vrstic druga stopnja Skupna vsota 

2019/20 47 47 

2020/21 45 45 

Skupna vsota 302 302 
 
 
 

 Število tujih vpisanih študentov (po študijskih programih) 
1. Dodiplomska študijska programa 1. stopnje 

 

Študijski program 
Glasbena umetnost 
(1000001)   

    

Vsota od število vpisanih  STOPNJA  

študijsko leto državljanstvo prva stopnja 
Skupna 
vsota 

2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 24 24 

 REPUBLIKA SRBIJA 14 14 

 RUSKA FEDERACIJA 1 1 

 SLOVENIJA 196 196 

2020/21 Vsota  236 236 

2019/20 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 23 23 

 MADŽARSKA 1 1 

 SEVERNA MAKEDONIJA 2 2 

 REPUBLIKA SRBIJA 11 11 

 SLOVENIJA 186 186 

2019/20 Vsota  224 224 

Skupna vsota  460 460 
 
 
 
 
 

Študijski program 
Glasbena pedagogika 
pedagoški (1000000)   
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Vsota od število vpisanih  STOPNJA  

študijsko leto državljanstvo prva stopnja 
Skupna 
vsota 

2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 

MAKEDONIJA, NEKDANJA 
JUGOSL. REPUB. 1 1 

 REPUBLIKA SRBIJA 2 2 

 SLOVENIJA 47 47 

2020/21 Vsota  51 51 

2019/20 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 

MAKEDONIJA, NEKDANJA 
JUGOSL. REPUB. 1 1 

 SLOVENIJA 36 36 

2019/20 Vsota  38 38 

Skupna vsota  89 89 
 
 
 
2. magistrski študijski programi 2. stopnje 
 

Študijski program 
Glasbena umetnost 
(1000949)   

    

Vsota od število vpisanih  STOPNJA  

študijsko leto državljanstvo druga stopnja 
Skupna 
vsota 

2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 16 16 

 ITALIJA 3 3 

 MADŽARSKA 1 1 

 SEV. MAKEDONIJA 1 1 

 NEMČIJA 1 1 

 REPUBLIKA SRBIJA 6 6 

 SLOVENIJA 83 83 

 UKRAJINA 1 1 

2020/21 Vsota  113 113 

2019/20 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 16 16 

 ITALIJA 3 3 

 JAPONSKA 1 1 

 KAZAHSTAN 1 1 

 MADŽARSKA 1 1 

 NEMČIJA 1 1 

 REPUBLIKA ČRNA GORA 1 1 

 REPUBLIKA SRBIJA 7 7 

 SLOVENIJA 71 71 
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 ŠPANIJA 1 1 

 UKRAJINA 1 1 

2019/20 Vsota  105 105 

Skupna vsota  218 218 
 
 

Študijski program 
Glasbena pedagogika 
(1000950)   

    

Vsota od število vpisanih  STOPNJA  
študijsko leto državljanstvo druga stopnja Skupna vsota 

2020/21 REPUBLIKA SRBIJA 1 1 

 SLOVENIJA 25 25 

2020/21 Vsota  26 26 

2019/20 REPUBLIKA SRBIJA 1 1 

 SLOVENIJA 25 25 

2019/20 Vsota  26 26 
 
 

Študijski program 
Glasbeno-teoretska 
pedagogika (1000952)   

    

Vsota od število vpisanih  STOPNJA  
študijsko leto državljanstvo druga stopnja Skupna vsota 

2020/21 SLOVENIJA 5 5 

2020/21 Vsota  5 5 

2019/20 ITALIJA 1 1 

 SLOVENIJA 5 5 

2019/20 Vsota  6 6 

Skupna vsota  11 11 
 
 

Študijski program 

Instrumentalna in 
pevska pedagogika 
(1000951)   

    

Vsota od število vpisanih  STOPNJA  
študijsko leto državljanstvo druga stopnja Skupna vsota 

2020/21 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 4 4 

 LATVIJA 1 1 

 MADŽARSKA 1 1 

 

MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUGOSL. 
REPUB. 2 2 

 REPUBLIKA SRBIJA 2 2 
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 SLOVENIJA 34 34 

2020/21 Vsota  45 45 

2019/20 
BOSNA IN 
HERCEGOVINA 1 1 

 HRVAŠKA 5 5 

 LATVIJA 1 1 

 MADŽARSKA 1 1 

 

MAKEDONIJA, 
NEKDANJA JUGOSL. 
REPUB. 1 1 

 REPUBLIKA SRBIJA 2 2 

 SLOVENIJA 36 36 

2019/20 Vsota  47 47 

Skupna vsota  92 92 
 
 
 

 Število diplomantov (po študijskih programih) 
 

prva stopnja univerzitetni Glasbena pedagogika (1000000) 12 6 

  Glasbena umetnost (1000001) 57 50 

druga stopnja magistrski Glasbena pedagogika (1000950) 12 7 

  Glasbena umetnost (1000949) 38 29 

  Glasbeno-teoretska pedagogika (1000952) 1 2 

  Instrumentalna in pevska pedagogika (1000951) 15 12 

tretja stopnja doktorski Humanistika in družboslovje interdisciplinarni (1000276) 2 2 
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PREGLED URESNIČEVANJA PREDLOGOV UKREPA IZ POROČILA 2019 
 

1.1.3. 
Prvostopenjski 
univerzitetni 
študijski 
program 
Glasbena 
pedagogika 

Neustrezni materialni in 
finančni pogoji, ki 
znižujejo motiviranost 
zaposlenih, vplivajo na 
študijski proces ter 
(ne)zadovoljstvo 
študentov. Finančna 
podhranjenost, ovire in 
problemi pri ureditvi 
prostorskih razmer na 
lokaciji Kazina. 

Izboljšava 
materialnih in 
finančnih pogojev 
za delo. 

Povečevanje sredstev in 
pridobivanje vseh potrebnih 
virov za ureditev prostorskih 
razmer (selitev v Kazino in 
gradnja prizidka) in 
financiranja UL AG, ki bo 
omogočilo npr. nakup novih 
instrumentov in opreme za 
potrebe pedagoškega 
procesa ter s ponovno 
dodeljenimi sredstvi IRD 
podprl 
znanstvenoraziskovalno in 
umetniško delo visokošolskih 
učiteljev. 

Predstojnik 
oddelka, 
skrbnik 
študijskega 
programa. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

1.1.4. 
Drugostopenjski 
magistrski 
študijski 
program 
Glasbena 
pedagogika 

Velika obremenjenost 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter 
podhranjenost na 
področju strokovnih 
sodelavcev, ki skrbijo za 
promocijo in 
multimedijsko podobo UL 
AG. Omejenost pri 
zaposlovanju novih 
strokovnih sodelavcev. 

Nadgradnja 
spletnih strani in 
tiskanega ter 
multimedijskega 
gradiva za boljšo 
predstavitev 
študijskega 
programa in 
delovanja Oddelka 
za glasbeno 
pedagogiko. 

Posodobitev spletnih strani v 
slovenščini in angleščini ter 
tiskano in multimedijsko 
gradivo v namen promocije 
študijskega programa in 
delovanja oddelka. 

Skrbnik 
študijskega 
programa, 
vodja 
Komisije za 
znanstvenor
aziskovalno 
delo in 
doktorski 
študij (KZRD 
AG). 

Delno 
realizirano v 
letu 2020, 
vključeno v 
program 
dela 2021. 

1.1.5. 
Drugostopenjski 
magistrski študij 
program 
Instrumentalna 
in pevska 
pedagogika (IPP) 
  

Nezaznavna potreba po 
kontinuiteti izvajanja višje 
kvote učnih nastopov v 
daljšem časovnem 
obdobju pri pedagoški 
praksi. Usklajevanje 
časovnic AG in 
sodelujočih šol. 

Postopno 
zviševanje števila 
učnih nastopov (do 
5 na vsako 
študijsko leto) v 
obdobju petih let 
 (do 2023). 

Pogovor z vabljenimi učitelji-
mentorji sodelujočih 
glasbenih šol o predvidenih 
možnostih zviševanja učnih 
nastopov. Možnosti izvajanja 
učnih ur v daljšem časovnem 
obdobju (npr. pet učnih 
nastopov v mesecu in pol) z 
istim učencem. 

Vodja 
katedre za 
GP 
predmete, 
skrbnica 
programa 
IPP, 
predstojnica 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko 
GP), 
prodekan za 
študijsko 
dejavnost. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Nezaznavna potreba pri 
študentih glede 
predstavitve programa 
IPP. Nižja kvota bodočih 
učiteljev in deficit 
zaposljivosti. 

Predstavitev 
programa IPP 
študentom 3. 
letnika 
prvostopenjskega 
programa GU. 

Skrbnik programa IPP ali 
vodja katedre za GP opravita 
vsakoletno predstavitev 
programa IPP (na koncu 1. 
ali začetku 2. semestra). 

Skrbnik 
programa 
IPP, vodja 
Katedre za 
GP 
predmete. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

1.1.6. 
Drugostopenjski 
magistrski študij 
program 
Glasbeno-

Pomanjkljive povratne 
informacije o 
učinkovitosti programa 
GTP. Usklajenost 
pridobljenih kompetenc 
med študijem s 

Preveriti 
učinkovitost 
predmetnih 
področij z njihovimi 
vsebinami. 

Priprava anketnega 
vprašalnika za preverjanje 
specifik izvajanja programa 
GTP pri študentih. 

Skrbnik 
programov 
GTP in vodja 
katedre za 
GP 
predmete. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 
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teoretska 
pedagogika 
  

potrebami na trgu. 
 Opaža se potreba po 
pregledu kurikula na 
smeri sakralna glasba. 

Velika obremenitev 
študentov v času 
opravljanja pedagoških 
praks v istem obdobju na 
dveh ravneh glasbenega 
šolstva – nižja in srednja 
stopnja. Usklajevanje 
časovnic pedagoških 
praks na ravni članice in s 
posameznimi šolami na 
terenu na ravni 
študijskega leta. 
  

Ustrezno uskladiti 
časovnice izvedbe 
dveh praks v istem 
študijskem letu. 

Pogovor z visokošolskimi 
učitelji obeh pedagoških 
praks in študenti GTP.  

Predstojniki 
oddelkov za 
kompozicijo, 
dirigiranje in 
sakralno 
glasbo, 
skrbnik 
programov 
GTP.  

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

02. 
RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST 
  
  
  

Nizko število članov (9) 
raziskovalne skupine UL 
AG. Visoki razpisni pogoji 
(ARRS) onemogočajo 
kandidiranje za pridobitev 
finančnih sredstev za 
izvedbo projektov na UL 
AG. 

Pobuda ARRS za 
sistemsko možnost 
vključevanja 
doktorandov UL AG 
v raziskovalno 
skupino. 

Sestanek s člani ARRS in 
začetek pogovorov o možnih 
oblikah kandidiranja 
raziskovalne skupine UL AG 
za pridobitev sredstev. 

Vodja 
Komisije za 
raziskovalno 
dejavnost UL 
AG, člani 
raziskovalne 
skupine UL 
AG, 
prodekan za 
študijske 
zadeve, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 

Majhno število 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, habilitiranih 
na 
znanstvenoraziskovalnem 
področju, omejena 
možnost uspešnega 
kandidiranja za projektne 
razpise na ARRS. 
Posledično to vpliva tudi 
na raziskovalno delo, 
povezano z opravljanjem 
raziskovalnih nalog v 
okviru magistrskih del. 
Razpisne zahteve in 
pogoji za prijavo 
projektov na ARRS, ki 
onemogočajo uspešno 
kandidiranje glede na 
strukturo in možnosti 
delovanja raziskovalne 
skupine Akademije za 
glasbo. 

Širjenje 
raziskovalne 
skupine z 
vključevanjem 
novih članov z 
ustreznimi 
referencami, 
prizadevanja za 
povečevanje objav 
v visoko 
vrednotenih 
revijah. 

Načrtno pridobivanje novih 
učiteljev, delujočih na 
znanstvenoraziskovalnem 
področju. 

Skrbnik 
študijskega 
programa, 
vodja 
Komisije za 
znanstvenor
aziskovalno 
delo in 
doktorski 
študij (KZRD 
AG) 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 
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Nizko število članov 
Raziskovalne skupine UL 
AG ne rezultira visoke 
uspešnosti raziskovalne 
skupine po SICRIS, ki bi 
omogočala uspešno 
kandidiranje na razpisih 
za samostojne projekte. 
Nizka prepoznavnost 
raziskovalne skupine in 
rezultati vrednotenja po 
obstoječih kriterijih 
znižujejo možnosti za 
konkurenčno sodelovanje 
na razpisih. 

Dvig 
prepoznavnosti 
Raziskovalne 
skupine UL AG in 
raziskovalnih 
dosežkov njenih 
članov. 

Angažirati člane skupine, da 
s povečevanjem števila 
objav, ki so visoko ocenjene, 
in z vključevanjem v različne 
projektne skupine dvigajo 
rang Raziskovalne skupine 
UL AG. Pobuda ARRS za 
sistemsko možnost 
vključevanja doktorandov UL 
AG v raziskovalno skupino. 

Vodja 
Komisije za 
raziskovalno 
dejavnost UL 
AG, člani 
raziskovalne 
skupine UL 
AG. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Umetniška dejavnost in 
umetniški projekti 
potekajo samoiniciativno 
na ravni članice AG UL. V 
slovenskem merilu (tudi v 
tujini) za zdaj možnosti za 
prijavo umetniških 
projektov ne obstajajo, 
saj niso oblikovani 
kazalniki za specifično 
umetniško področje. 

Pobuda ARRS za 
možnost 
prijavljanja na 
razpise umetniških 
projektov. 

Sestanek s člani ARRS o 
možnih oblikah kandidiranja 
za pridobitev sredstev za 
umetniške projekte. 

Skrbnik 
programa 
GU. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

03. UMETNIŠKA 
DEJAVNOST 
  
  
  
  

Nekateri parametri 
koncertne sezone so 
dorečeni prepozno. 
Posledica so terminsko 
prekrivanje dogodkov; 
kolizija z zunanjimi 
dejavniki (npr. 
tekmovanji); prekratki 
razpisi. 

Dovolj 
amortizacijskega 
časa za izogibanje 
nastanku dodatnih 
problemov. 

Določiti strukturo koncertne 
sezone; potrditi datume in s 
tem povezane rezervacije 
dvoran; potrditi rezervacije; 
pripraviti razpise; pred 
objavo se posvetovati s 
predstojniki oddelkov in vse 
zaposlene seznaniti z 
osnutkom sezone – vse to 
ob koncu predhodnega 
študijskega leta. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Nekateri pedagogi 
upoštevajo samo njim 
lastno hierarhijo 
pomembnosti dogodkov; 
pritožbe študentov, da se 
dodeljevanje v nekatere 
projekte oz. zasedbe 
tretira kot kazen. 
Nekatere sekcije v 
določenih zasedbah so 
kvalitativno 
podpovprečne, kar 
onemogoča dvig skupne 
kakovostne ravni. 

Prizadevanje 
celotnega kolektiva 
k dvigu kakovosti 
koncertne sezone. 

Posvetovanje pedagogov z 
nosilci projektov pred 
razdelitvijo študentov v 
zasedbe; pogovor 
problematičnih deležnikov 
pri dekanu. 

Vodstvo, 
predstojniki 
oddelkov UL 
AG. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Kljub sprejetemu 
protokolu o sodelovanju 
študentov v orkestrih 
tega vsak interpretira po 
svoje. Posledice so 
nerazpoložljivost 

Profesionalizem. Uvedba sankcij za tiste, ki ne 
upoštevajo sprejetih pravil. 

Vodstvo, 
akademski 
zbor UL AG. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 
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študentov za projekte, 
neprisotnost študentov 
na vajah in negotovost 
glede izvedbe do same 
izpeljave projekta. 

Popolna akustična 
neprimernost velike 
dvorane Kazine za vaje 
večjih zasedb in koncerte. 
Nemogoče je pripraviti 
projekt, ki bi pokazal 
polno kapaciteto. 

Delo v normalnih 
razmerah. 

Zagotoviti primeren prostor 
za vaje v sodelovanju z 
drugimi institucijami. 

Vodstvo UL 
AG. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Obstoječ instrumentarij v 
bornem stanju, nekateri 
instrumenti niso bili 
servisirani že več let – 
problem niso toliko 
finance kot 
neangažiranost skrbnikov 
instrumentov. 
Instrumenti niso na 
razpolago; otežena 
izvedba orkestrskih 
projektov. 

Razpoložljivost 
instrumentov; dvig 
kakovosti pri 
izvedbi; 
neodvisnost od 
dobre volje drugih 
institucij. 

Skrbniki morajo pregledati 
instrumente in oddati 
evidenčno listo glede stanja 
instrumentov, da se lahko 
realizira popravilo, ter podati 
pobudo. Vodenje evidence 
in letna revizija. 

Skrbniki 
instrumento
v. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 

04. PRENOS IN 
UPORABA 
ZNANJA 

Pomanjkanje splošne 
priprave na orkestrsko ali 
ansambelsko igro pri vseh 
študentih, ne samo 
najboljših, ki si z 
udejstvovanjem na 
širokem poligonu 
glasbenega izobraževanja 
v sklopu AG in zunaj tega 
to prakso pridobijo sproti. 
Diplomant, ki zgledno 
zaključi študij na 
visokošolski ustanovi, ni 
dovolj usposobljen za 
delovanje v ansamblu. 

Povečati delež 
izvajanja študija 
orkestrskih 
izvlečkov, priprav 
na avdicije in 
splošno 
orkestrskega in 
ansambelskega 
igranja 

Vzpostavitev kolokvijev 
orkestrskih izvlečkov in 
simulacije avdicij razredno, 
medrazredno in oddelčno. 

 Mentorji 
glavnega 
predmeta, 
predstojniki 
oddelkov in 
kateder ... 

Realizirano v 
letu 2020. 

05. 
USTVARJALNE 
RAZMERE ZA 
DELO IN ŠTUDIJ 

Pomanjkanje strokovnega 
osebja v knjižnici. Slab 
odnos in pomanjkljivo 
svetovanje v knjižnici. 

Čimprejšnja 
zaposlitev 
strokovne osebe, 
izboljšanje odnosa 
do uporabnikov in 
načina svetovanja v 
knjižnici. 

Polovična zaposlitev še 
enega sodelavca v knjižnici. 

Vodstvo UL 
AG. 

Realizirano v 
letu 2020. 

05.01. 
KNJIŽNIČNA IN 
ZALOŽNIŠKA 
DEJAVNOST 
  

Nezadovoljiv prirast 
knjižničnega gradiva. 

Hitrejše 
zapolnjevanje vrzeli 
v knjižničnem 
fondu. 

Predloge za nakup 
učbenikov in strokovne 
literature naj podajo oddelki 
UL AG. Izbrana komisija 
predloge prouči in uskladi 
naročila glede na zagotovljen 
knjižnični sklad. 

Predstojniki 
oddelkov in 
vodje 
kateder. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Pomanjkanje specifičnih 
učbenikov. 

Izdaja internih 
učbenikov 
zaposlenih 

Nadaljevati spodbujanje 
visokošolskih učiteljev UL AG 
k pripravi didaktičnih 
učbenikov in zagotoviti 

Predstojniki 
oddelkov in 
vodje 
kateder. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020, 
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visokošolskih 
učiteljev UL AG. 

ustrezna transparentna 
finančna sredstva za 
založništvo. 

ostaja stalna 
naloga. 

05.02. KARIERNI 
IN OSEBNI 
RAZVOJ 
ŠTUDENTOV; 
OBŠTUDIJSKA 
DEJAVNOST, 
ŠTUDENTI S 
POSEBNIM 
STATUSOM, 
TUTORSKI 
SISTEM 
  
  
  

Pomanjkljivo karierno 
svetovanje. 

Izboljšanje 
kariernega 
svetovanja. 

Vpeljava kariernega centra 
na UL AG. 

Prodekan za 
študijske 
zadeve, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Kljub nekaj uspešnim 
seminarjem je treba še 
izboljšati sodelovanje s 
kariernim centrom UL. 
Nezanimanje za 
seminarje in projekte, ki 
so na voljo pri organizaciji 
s kariernim centrom. 

Prisotnost 
predstavnikov 
študentov na vseh 
oddelčnih 
sestankih in 
sestankih kateder, 
ki posredno 
vplivajo na 
študente. 

Vključevanje študentskih 
predstavnikov na oddelčne 
sestanke in sestanke kateder 
s povabili na te. 

Prodekan za 
študijske 
zadeve, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost, 
predstojniki 
oddelkov. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Nezadostna raven 
organizacije sistema 
tutorstva. 

Popularizacija in 
izboljšanje sistema 
tutorstva. 

Imenovanje odgovornega 
pedagoga za sistem 
tutorstva, predstavitev 
tutorstva študentom in s 
tem povečanje zanimanja za 
sodelovanje. 

Mednarodna 
pisarna, 
študentski 
referat, 
prodekan za 
študijsko 
dejavnost, 
prodekan za 
mednarodno 
dejavnost in 
kakovost. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Nezadosten pregled nad 
obštudijskimi 
dejavnostmi. 

Boljši pregled nad 
možnimi 
obštudijskimi 
dejavnostmi. 

Vzpostavitev boljšega 
pregleda in popularizacija 
obštudijskih dejavnosti. 

Študentski 
referat, ŠS 
UL AG, 
prodekan za 
študijsko 
dejavnost, 
prodekan za 
mednarodno 
dejavnost in 
kakovost. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

06. 
UPRAVLJANJE IN 
RAZVOJ 
KAKOVOSTI 

Ne dovolj učinkovito 
obveščanje študentov. 

Vzpostavitev 
učinkovitega 
obveščanja. 

Izboljšanje podstrani z 
obvestili na spletni strani UL 
AG, jasna navodila 
predstojnicam in 
predstojnikom oddelkov. 

Vodja službe 
za dogodke, 
vodja 
informacijsk
e službe, 
referat, 
predstojniki 
oddelkov, 
prodekan za 
študijsko 
dejavnost. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

06.01. 
REZULTATI 
ŠTUDENTSKE 
ANKETE - na 
ravni članice  

Prenizek numerus ali 
preveč odklonitev 
odgovorov in posledično 
neocenjenost veliko 
profesorjev. 

Izpolnitev vrzeli, ki 
jo povzročajo 
nepopolne 
študentske ankete. 

Vzpostavitev odprtih in 
zaupnih srečanj študentov in 
dekana oz. prodekanov za 
študijske zadeve in kakovost. 

Prodekan za 
študijske 
zadeve, 
prodekan za 
kakovost in 

Realizirano v 
letu 2020. 
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mednarodno 
dejavnost. 

Prepozno pridobivanje 
zapisnikov inventarnih in 
drugih komisij. 

Pridobitev naštetih 
zapisnikov 
najpozneje v 
začetku decembra 
tekočega leta. 

Zgodnejša izpeljava dela 
naštetih komisij. 

Tajnik. Realizirano v 
letu 2020. 

Tudi v tem letu UL AG, 
razen splošnih, še nima 
rezultatov študentskih 
anket zaradi napake pri 
vnosu podatkov. 

Zgodnejša 
pridobitev 
rezultatov 
študentskih anket. 

Pobuda oz. zahteva za 
zgodnejše pridobivanje 
rezultatov študentskih 
anket. 

Študentski 
referat, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost, 
prodekan za 
študijske 
zadeve. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

07.01. VODENJE 
IN UPRAVLJANJE  
  
  
  
  
  
  

Premalo skrbno 
dokumentiranje in 
arhiviranje dokumentov 
in dogodkov. 

Natančno 
dokumentiranje in 
arhiviranje 
dokumentov in 
dogodkov. 

Organizacija izobraževanja o 
dokumentiranju in 
arhiviranju pisarniške 
dejavnosti 

Tajnik, 
dekan. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 

Slaba komunikacija med 
posameznimi pisarnami. 

Sodelovanje med 
različnimi 
pisarnami 

Organizacija rednih delovnih 
srečanj med posameznimi 
pisarnami 

Tajnik, 
dekan. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Slabi materialni pogoji za 
delo. 

Selitev v Palačo 
Kazina in priprava 
urbanističnega in 
arhitekturnega 
natečaja za prizidek 
k Palači Kazina. 

Začetek obnove Palače 
Kazina, priprava za objavo 
urbanističnega in 
arhitekturnega natečaja za 
prizidek k Palači Kazina. 

Gradbeni 
odbor, 
tajnik, 
dekan. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Nestabilno financiranje. Analiza in nadzor 
prihodkov in 
odhodkov. 

Priprava trimesečnih poročil 
in analize računovodstva. 

Tajnik, vodja 
računovodst
va. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Prevelika obremenitev 
honorarnih sodelavcev. 

Pravočasno 
načrtovanje 
študijske 
dejavnosti. 

Priprava najav pedagoške 
obremenjenosti v juniju za 
naslednje študijsko leto. 

Prodekan za 
študijsko 
dejavnost, 
tajnik, 
dekan. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Predolg postopek na UL 
glede sprejema Pravilnika 
o delovni in pedagoški 
obveznosti UL AG. 

Čimprejšnja 
implementacija 
Pravilnika. 

Izboljšanje komunikacije z 
UL. 

Tajnik, 
dekan. 

Realizirano v 
letu 2020 

Preveliko število 
honorarnih sodelavcev. 

Zmanjšanje števila 
honorarnih 
sodelavcev na 80. 

Priprava najav predvidenih 
honorarnih sodelavcev v 
juniju za naslednje študijsko 
leto. 

Prodekan za 
študijsko 
dejavnost, 
tajnik, 
dekan. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

07.02. 
KADROVSKI 
RAZVOJ 
  
  
  

Načrt usposabljanja 
pedagoških in strokovno 
administrativnih ter 
tehničnih delavcev še ni 
pripravljen. 

Vzpostavitev 
pregleda 
izobraževanj in 
usposabljanj na 
spletni strani in 
redno osveževanje 
tega. 

Priprava načrta kadrovskega 
razvoja pedagoških in 
strokovno administrativnih 
ter tehničnih delavcev.  

Vodja službe 
za 
informatiko, 
kadrovska 
služba, 
vodstvo. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 
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Veliko število honorarnih 
sodelavcev in prevelika 
obremenjenost teh. 

Nova sistemizacija 
delovnih mest UL 
AG. 

Dopolnitev sistemizacije 
delovnih mest UL AG. 

Vodstvo. Realizirano v 
letu 2020. 

Stari neposodobljeni 
programi za vodenje 
kadrovske evidence in 
vodenje prisotnosti. 

Posodobitev 
programov za 
kadrovsko 
evidenco in 
programa za 
vodenje evidence 
prisotnosti. 

Dopolnitev že obstoječih 
programov, uvedba novih 
programov. 

Kadrovska 
služba, vodja 
službe za 
informatiko, 
vodstvo. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Slaba preglednost 
poslovnih informacij. 

Vključitev UL AG v 
nov poslovni 
informacijski 
sistem APIS in 
povezava tega z 
obstoječo 
programsko 
opremo. 

Ustrezen nakup ob uvedbi 
programa APIS. 

Vodja 
kadrovske 
službe, vodja 
službe za 
informatiko, 
vodstvo. 

Realizirano v 
letu 2020 

07.03. 
INFORMACIJSKI 
SISTEM 
  
  
  

Omejen dostop do 
brezžičnega omrežja. 

Posodobitev 
brezžičnega 
omrežja. 

Zamenjava in dokup 
dostopnih točk, stikal in 
sistema za upravljanje teh. 

Vodja službe 
za 
informatiko, 
vodstvo. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Zastarela strojna oprema. Višja kakovost 
zagotavljanja 
storitev. 

Dobava in zamenjava strojne 
opreme. 

Vodja službe 
za 
informatiko, 
vodstvo. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020, 
vključeno v 
program 
dela 2021. 

Segrevanje sistemskega 
prostora. 

Višja kakovost 
zagotavljanja 
storitev. 

Zamenjava klimatske 
naprave v sistemskem 
prostoru. 

Vodja službe 
za 
informatiko, 
vodstvo. 

  

Nepovezanost lokacij. Zagotavljanje istih 
storitev na vseh 
lokacijah. 

Povezava z optiko do lokacij 
Vegova/Gosposka in Palača 
Kazina v omrežje 'Metulj'. 

Vodja službe 
za 
informatiko, 
vodstvo v 
sodelovanju 
z UL. 

Realizirano v 
letu 2020. 

07.04. 
KOMUNICIRANJ
E Z JAVNOSTMI 
  
  
  
  

Kronično pomanjkanje 
povratnih informacij 
znotraj fakultete; 
nekatere strokovne 
službe so premalo 
aktivne. Nerealna slika in 
dajanje zavajajočih 
signalov študentom; 
diplomanti z izkrivljeno 
realno sliko poklica. 

Dobra 
obveščenost, 
timsko delo, 
seznanjenost s 
trenutnim stanjem, 
ki naj bo rezultat 
jasne razporeditve 
nalog služb, ki 
morajo opraviti 
svoje delo. Notranji 
nadzor. 

Odgovarjati na poročila, 
sklepe in vprašanja, četudi je 
odgovor zgolj potrdilo o 
prejemu. Na trenutni stopnji 
se je prepogosto treba 
obrniti naravnost na dekana. 
Uvedba AG Novičnika, ki bi 
bil poslan prek e-pošte 
enkrat mesečno, po zgledu 
službe za koncertno 
dejavnost; sprejeti sankcije 
za neopravljanje osnovnih 
nalog delovnega mesta. 

Tajnik. Realizirano v 
letu 2020. 

Zaradi GDPR omejena 
možnost dodatnega 
vabljenja posameznih 
študentov na koncerte.  

Pridobitev 
dovoljenja 
študentov, da jim 
UL AG lahko pošilja 
vabila in obvestila o 

Priprava obrazcev za 
dovoljenja. 

Študentski 
referat, 
prodekan za 
umetniško 
dejavnost. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 
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posameznih 
dogodkih na 
njihove zasebne e-
naslove. 

Premajhno zanimanje 
študentov UL AG za 
posamezne dogodke, 
koncerte UL AG. 

Za promocijo 
dogodkov, 
koncertov 
motivirati tudi 
profesorje UL AG. 

Posodobitev mailing list in 
dodatna promocija na 
najrazličnejših kanalih. 

Pogodbena 
zunanja 
sodelavca za 
stike z 
javnostmi in 
koncertno 
dejavnost, 
akademski 
zbor UL AG, 
študentski 
referat. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

Nepopolni podatki na 
angleških spletnih straneh 
UL AG, koncerte in 
dogodke je mogoče 
objavljati le na slovenski 
strani. Neprepoznavnost 
UL AG v mednarodnem 
prostoru. 

Posodobitev videza 
in zmožnosti 
spletne podobe UL 
AG v slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dogovorov s snovalcem 
spletne podobe in postopno 
dodajanje vsebin in 
posodabljanje. 

Pogodbena 
zunanja 
sodelavca za 
stike z 
javnostmi in 
koncertno 
dejavnost, 
vodstvo, 
služba za 
informatiko 
UL AG, 
vodstvo UL 
AG. 

Delno 
realizirano, 
vključeno v 
program 
dela 2021. 

Slab obisk posameznih 
dogodkov, tudi zaradi 
velikega števila 
koncertov/dogodkov, ki 
potekajo na isti dan. 

Pozornejše 
načrtovanje 
dogodkov. 

Pregled glasbenih dogodkov 
izven UL AG in ustrezno 
načrtovanje, da bi se izognili 
prevelikemu podvajanju. 

Pogodbena 
zunanja 
sodelavca za 
stike z 
javnostmi in 
koncertno 
dejavnost, 
vodstvo. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 

07.05. NAČRT 
RAVNANJA S 
STVARNIM 
PREMOŽENJEM 
  
  
  
  
  
  

Nepreglednost stanja 
izrabljenosti 
instrumentov. 

Popis in ocena 
instrumentov v 
slabem stanju in 
izdelava načrta za 
sanacijo. 

Popis instrumentov v slabem 
stanju; ocena instrumentov 
v slabem stanju; izvedba in 
priprava ustreznih 
dokumentov v skladu z 
zakonom o javnih naročilih; 
oddaja predloga za izdajo 
naročilnice in servis. 

  Vključeno v 
program 
dela 2021. 

Neustrezna hramba 
instrumentov. 

Pridobitev prostora 
za hrambo 
instrumentov. 

Pridobiti prostor, ki bo imel 
ustrezno temperaturo in 
vlago za hrambo 
instrumentov. 

Skrbniki 
instrumento
v, prodekan 
za 
umetniško 
dejavnost 

Realizirano v 
letu 2020. 

Izrabljenost 
instrumentov. 

Nakup novih 
instrumentov, 
razpoložljivost 
instrumentov; dvig 
kakovosti pri 
izvedbi; 
neodvisnost od 

Priprava predloga nabav 
novih instrumentov do leta 
2021. Skrbniki morajo 
pregledati instrumente in 
oddati evidenčno listo glede 
stanja instrumentov, da se 
lahko realizira popravilo, ter 

Skrbniki 
instrumento
v, prodekan 
za 
umetniško 
dejavnost. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 
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dobre volje drugih 
institucij. 

podati pobudo. Vodenje 
evidence in letna revizija. 

Ni vidnega pregleda 
inventarja v prostorih UL 
AG. 

Uvedba pregleda 
inventarja v 
posameznih 
prostorih. 

Namestitev inventarnih 
listov na stene v vsakem od 
prostorov. 

Inventurne 
komisije, 
skrbniki 
instrumento
v, tajnik. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Nepreglednost potreb po 
vzdrževanju 
instrumentov. 

Uvedba spletnega 
sistema za vpis 
naročil popravil in 
uglasitev. 

Vzpostavitev programa, ki bo 
omogočal vpis naročil za 
uglaševanje instrumentov; 
zaposlitev uglaševalca, ki bo 
stalno rotiral skozi 
instrumentarij UL AG oz. 
angažiranje zunanjega 
uglaševalca, ki bo redno, vsaj 
enkrat mesečno, uglasil in 
popravil vse klavirje. 

Skrbniki 
instrumento
v, 
predstojniki 
oddelkov in 
kateder, 
vodja službe 
za 
informatiko, 
tajnik, 
prodekan za 
umetniško 
dejavnost, 
dekan. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 

Ni pregleda nad uporabo 
prostorov. Dogajajo se 
odtujitve in poškodovanj 
lastnine. 

Vzpostavitev 
sistema, ki bo 
omogočal 
preglednost in 
sledljivost 
uporabnikov. 

Vzpostavitev računalniškega 
sistema in vpeljava črtnih 
kod ali drugih 
identifikacijskih oznak za 
študente. 

Vodja službe 
za 
informatiko, 
varnostna 
služba, 
tajnik, 
dekan. 

Delno 
realizirano v 
leto 2020. 

Slaba preglednost 
zasedenosti prostorov. 

Implementacija 
programa za 
objavo zasedenosti 
prostorov in 
njegova uskladitev 
z urnikom. 

Nakup ustreznega programa. Vodja službe 
za 
informatiko, 
varnostna 
služba, 
tajnik, 
dekan. 

Realizirano v 
leto 2020. 

09. RAZVOJNI 
CILJI 
  
  
  
  
  
  

Večina tujih študentov je 
s področij nekdanje 
Jugoslavije. 

Povečanje števila 
tujih študentov iz 
drugih delov 
Evrope in sveta. 

Izboljšanje promocije UL AG 
v tujini z izboljšanjem 
spletne strani ter izdajo 
predstavitvene brošure v 
angleškem jeziku. 

Vodja 
mednarodne 
pisarne, 
koncertna 
služba, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020, 
vključeno v 
program 
dela 2021. 

Akcijski načrt je bil do zdaj 
uokvirjen v študijsko leto. 

Po novem bo 
Akcijski načrt 
zajemal koledarsko 
leto. 

Priprava Akcijskega načrta v 
začetku koledarskega leta. 

Komisija za 
kakovost, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Šibka administrativna 
podpora 

Izboljšanje 
administrativne 
podpore 

Dodatne zaposlitve 
strokovnih sodelavcev. 

Vodstvo v 
sodelovanju 
z UL. 

Vključeno v 
program 
dela 2021. 

Nezadostno število 
(mednarodnih) projektov. 

Kandidiranje in 
pridobitev več 

Prijava na več 
(mednarodnih) projektov. 

Prodekan za 
kakovost in 

Realizirano v 
letu 2020, 
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(mednarodnih) 
projektov. 

mednarodno 
dejavnost. 

ostaja stalna 
naloga. 

Preslabe možnosti za 
štipendiranje tujih 
zainteresiranih 
študentom. 

Pridobiti možnosti 
za štipendiranje 
tujih študentov. 

Iskanje novih možnosti 
štipendiranja za tuje 
študente. 

Vodja 
mednarodne 
pisarne, 
prodekan za 
kakovost in 
mednarodno 
dejavnost. 

Delno 
realizirano v 
letu 2020. 

Sistemsko omejena 
možnost financiranja 
umetniških projektov 

Pridobitev 
možnosti za 
sistemsko 
financiranje 
umetniških 
projektov 

Predstavitev problema MIZŠ 
in MK ter vzpostavitev 
možnosti za pridobivanje 
finančnih sredstev za 
umetniške projekte. 

Vodstvo v 
sodelovanju 
z UL in 
Ministrstvo
m za kulturo. 

Realizirano v 
letu 2020. 

Finančna podhranjenost 
UL AG 

Stabilno 
financiranje UL AG. 

Predstavitev problema UL, 
MIZŠ in MK ter vzpostavitev 
stabilnega financiranja 
programov za umetniške 
poklice. 

Vodstvo v 
sodelovanju 
z UL. 

Ostaja na 
ravni 
predloga. 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO DELOVANJE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
 

• Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 
68/2006, 47/2013, 47/2013, 75/16); 

• Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/2016, 61/17 - ZUPŠ in 65/17); 

• Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 34/11 
- odl. US, 64/12, 12/13, 38/16 in 35/17); 

• Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011−2020 (Ur. l. RS, 
št. 41/2011); 

• Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17); 

• Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 36/2006, 
18/2009, 83/2010); 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2002, 115/2005, 22/2006-UPB1, 
61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A) in drugi predpisi s področja raziskovalne 
in razvojne dejavnosti; 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011−2020 (Ur. l. RS, št. 43/2011). 
  
Službe Univerze v Ljubljani pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike posameznega 
področja, npr. kadrovskega, finančnega, veterinarskega, področja kulture ipd. 
Vse predpise, ki urejajo poslovanje Univerze v Ljubljani kot celote, Univerza v Ljubljani objavlja na spletni 
strani:  
http://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/. 
 

  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=100341&part=&highlight=%E2%80%A2%09Odlok+o+preoblikovanju+univerze+v+ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2045
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
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ČLANICE/ODDELKI/KATEDRE 
 

Oddelek je organizacijska enota pedagoškega procesa, ki ga izvaja UL AG.  

Oddelki, na katerih akademija izvaja izobraževalno dejavnost, so:  

KOMPOZICIJA IN TEORIJA GLASBE| izr. prof. dr. Andrej Misson, predstojnik  

PETJE | prof. Matjaž Robavs, predstojnik  

DIRIGIRANJE | izr. prof. Sebastjan Vrhovnik, predstojnik  

INSTRUMENTI S TIPKAMI | prof. Tomaž Petrač, predstojnik  

GODALA IN INSTRUMENTI S STRUNAMI | prof. Tomaž Rajterič, predstojnik  

PIHALA, TROBILA IN TOLKALA | prof. dr. Karolina Šantl Zupan, predstojnica  

GLASBENA PEDAGOGIKA | izr. prof. dr. Branka Rotar Pance, predstojnica  

SAKRALNA GLASBA | prof. Mario Perestegi, predstojnik  

STARA GLASBA | prof. Egon Mihajlović, predstojnik  

 

Katedra je organizacijska enota za izvajanje dejavnosti na študijskem področju. V njej se združujejo 

visokošolski učitelji in sodelavci, ki so habilitirani za področja določene katedre, so zaposleni na UL AG 

in na njej izvajajo predmete sorodne vsebine študijskega programa z namenom njihovega usklajenega 

podajanja in razvijanja.  

 

Katedre na UL AG so:  

KATEDRA ZA KOMORNO IGRO | prof. Borut Zagoranski, vodja  

KATEDRA ZA GLASBENO-TEORETIČNE PREDMETE | doc. Vito Žuraj, vodja  

KATEDRA ZA ZGODOVINO GLASBE | prof. dr. Darja Koter, vodja  

KATEDRA ZA JAZZ | doc. Matej Hotko, vodja  

KATEDRI ZA KLAVIR A, B, C IN KOREPETICIJE | 

strok. svet. Brigita Pavlinc, vodja katedre za klavir A, B, C  

strok. svet. Ivan Jose Vombergar, vodja katedre za korepeticije  

KATEDRA ZA GLASBENO-PEDAGOŠKE PREDMETE | prof. Andrej Grafenauer, vodja  

KATEDRA ZA SODOBNO GLASBO | izr. prof. Luka Juhart, vodja  

KATEDRA ZA TROBILA | prof. Dušan Kranjc, vodja 
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POROČILO PREDSEDSTVA ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V 
LJUBLJANI 
 
Predstavniki študentov sodelujejo z vodstvom UL AG preko Študentskega sveta AG, kakor tudi v vseh 
drugih organih in komisijah, kakor to narekujejo pravila in statut UL (upravni odbor, senat, komisija za 
kakovost, komisija za študijske zadeve, komisija za tisk, založništvo in knjižničarstvo ter akademski zbor). 
Predsednik in podpredsednica ŠSAG se prav tako udeležujeta rednih sej Študentskega sveta UL, na 
katerih sodelujeta s predstavniki drugih članic UL v različnih delovnih skupinah. 
 
Število študentov v ŠS AG je od lanskega študijskega leta naraslo, kar kaže na večje zanimanje študentov 
za delo in razmere na UL AG in med drugim tudi uspešno delo ŠS AG v preteklem mandatu. V primerjavi 
z lani je večja tudi prepoznavnost Študentskega sveta, za kar imata veliko zaslugo dogodka, ki so ju lani 
organizirali oziroma soorganizirali. Eden izmed teh je dobrodelni koncert AG – »Jazz zate, ti zame«, na 
katerem se je ob koncu zbiral denar za študente UL AG v stiski. Poleg tega so sodelovali tudi s 
predstavnicami drugih dveh umetniških akademij (AGRFT in ALUO) ter skupaj ponovno organizirali 
dogodek »A3« – Noč treh akademij, na kateri so se z glasbenimi točkami predstavili študenti UL AG, ki 
so za svoje nastope od ŠS AG prejeli honorar. 
 
ŠS AG je v študijskem letu 2019/2020 po obravnavi in odobritvi prošenj sofinanciral redukcije orkestrske 
partiture dveh koncertov za saksofon. 
 
ŠS AG ažurno posodablja in uporablja svoja spletna omrežja (spletno stran na Facebooku, spletna pošta), 
prek katerih študente redno obvešča o dogodkih, razpisih, seminarjih ipd. Predstavniki ŠS AG opravljajo 
svojo dolžnost tudi kot člani komisij na preizkusnih predavanjih glasbenikov in profesorjev, ki želijo 
habilitirati v višji naziv. 
 
Vodstvo ima posluh za besede študentov in z njihovim predstavništvom dobro sodeluje. Eden izmed 
rezultatov skupnega sodelovanja lani je tako vodnik za študente, vsako leto pa tudi vsaj en predstavnik 
sveta nagovori nove študente ob njihovem sprejemu na UL AG. 
 
Izboljšati bi bilo treba tudi zavest študentov, da ima organ, kot je Študentski svet, pomembno funkcijo 
in ob podpori ter zaupanju vseh lahko vpliva na dobrobit študentov, ki se v določenih situacijah lahko 
obrnejo na njegove predstavnike za pomoč. S tem se izognemo reševanju problemov na lastno pest, ki 
velikokrat ne koristijo niti študentom in profesorjem niti ustanovi. Obstaja tudi veliko prostora za 
napredek v obliki sodelovanja s Kariernim centrom UL, glede na to, da bi lahko z njihovo pomočjo 
organizirali in financirali različna izobraževanja z našega področja, ki so zaradi specifike naše fakultete 
zelo dobrodošla. 

 
Kljub nekaterim težavam, ki so se pojavljale čez leto, se ŠS UL AG po mnenju predsedstva z njimi zelo 
dobro spopada in ocenjuje študijsko leto 2019/2020 kot zelo aktivno in uspešno. 
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
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SAMOEVALVACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

Glasbena umetnost – 1. stopnja 
 
a) Ime študijskega programa: Glasbena umetnost  

b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja 

c) Vrsta študijskega programa: univerzitetni  

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: Akademija za glasbo UL 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa: Miha Rogina, izr. prof. 

f) Študijsko leto: 2019/20 

 

 

Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v 

obliki, kot so akreditirani.  

 

Osnovni cilj prvostopenjskega programa Glasbena umetnost (GU) je izobraziti študente UL AG za 

opravljanje umetniških poklicev, opredeljenih s smermi programa GU. Z izbirnimi pedagoškimi predmeti 

absolventi pridobijo osnovne kompetence za uporabo pridobljenega znanja pri pedagoški dejavnosti na 

področjih, opredeljenimi s smermi programa.  

 

Če študentje uspešno zaključijo prvostopenjski program, so usposobljeni za nadaljevanje študija na 

enakih smereh drugostopenjskega magistrskega programa Glasbena umetnost. 

 

Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

Študijski program je vsebinsko in kvalitativno primerljiv s sorodnimi fakultetami v tujini. Ustreza vsem 

relevantnim profilom zaposlitve na področju, tako doma kot v tujini. Slovenski delodajalci, za katere je 

profil študijskega programa relevanten, v največjem številu zaposlujejo ravno diplomante AG. 

Kazalniki uspešnosti, povratne informacije in dobra zaposljivost diplomantov v mednarodnem prostoru 

kažejo ustrezno mednarodno kompetentnost.  

 

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1]. 

Študentske ankete v splošnem kažejo nadpovprečno zadovoljstvo študentov pri pouku glavnih 

predmetov. Najvišje ocene so podane glede zadovoljstva s procesom študija, pedagoškim kadrom in 

drugimi parametri, ki zadevajo pouk instrumenta. Kar zadeva generalne pogoje študija, so najbolje 

ocenjeni splošno zadovoljstvo, parametri, povezani z mobilnostjo, strokovna podpora, spodbujanje in 

obštudijske dejavnosti. 

  

Nezadovoljstvo študentov se kaže pri prostorski problematiki, obveščanju, (ne)ažurnosti pri objavljanju 

urnikov in slabem odnosu nekaterih strokovnih služb do študentov.  

 

Žal so študentske ankete še vedno zelo pomanjkljivo prilagojene specifiki študija na UL AG, zato rezultati 

pri zelo visokem odstotku dejavnosti prikazujejo popačeno sliko, ali pa sploh niso na voljo. Potrebna bo 

še ena prenova.    

Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija.  

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa.  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-765&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Drecent%26scenarioId%3D765%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610390851701%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.recent.recent&wdhostclicktime=1610390851630&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d22b93a7-075a-4fe0-86cc-1e48ed4ba4d8&usid=d22b93a7-075a-4fe0-86cc-1e48ed4ba4d8&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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UL AG je v štud. letu 2020/21 razpisala naslednja mesta:    

  REDNI IZREDNI 

Slovenci in EU 60 15  
Tujci/Slovenci brez slovenskega 
državljanstva 

5 5 

Vzporedni študij in diplomanti 3 10 
Vpis po merilih za prehode 2 5 

 

V 1. letnik se je vpisalo 72 študentov, v 2. letnik 76, od tega štirje s podaljšanim statusom, in v 3. letnik 

70, od tega šest s podaljšanim statusom. 

 

Število študentov, ki so v zadnjem štud. letu zaključili dodiplomski študijski program GU, je 58. 

Povprečno število opravljanj izpitov v letu 2019/20 na 1. stopnji štud. programa GU je 1,03 per capita, 

kar je nekoliko manj kot v predhodnem študijskem letu. Pri tem so všteti vsi predmeti programa v vseh 

treh letnikih dodiplomskega študijskega programa GU. 

 

Poseben fenomen lanskega študijskega leta je ta, da ni noben študent ponavljal letnika. Omenjeno je 

treba pripisati epidemiji covida-19, zaradi česar je bilo potrebno manj opravljenih KT ali pa so študentje 

podaljšali status, kar pa ne šteje kot ponavljanje. 

 

Na UL AG raziskovalno delo poteka le na doktorskem študiju, zato podatek o obsegu tega na tem mestu 

ni bistven. 

 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa. 
 

Neskladnosti glede kakovosti pedagoških procesov se ugotavljajo z rezultati študentskih anket in 

razgovori pedagoškega osebja z dekanom. Spremljanje kakovosti določenih predmetov se zaznava tudi 

pri povezujočih predmetih, kot sta orkester in komorna igra. Pri nekaterih teoretičnih predmetih bi bilo 

v preverjanje znanja nujno vključiti t. i. pregled splošnega znanja področja. Nekatere kompetence 

študentov, ki bi jih morali pridobiti v času srednjega izobraževanja, se v praksi pri večjih instrumentalnih 

skupinah izkažejo za pomanjkljive. Treba bi bilo spodbuditi mentorje dotičnih predmetov, da za 

nezadostno znanje podajo nezadostno oceno.  

 

Multipredmetnost, ki jo ponuja UL AG, je pogoj za uspešen poklicni profil na glasbenem področju, zato 

je recipročno spremljanje kakovosti pedagoških procesov med glasbenoteoretičnimi predmeti in 

poukom glavnega predmeta nujno. Predlaga se uvedba podajanja strnjenih povratnih informacij in 

izdelava kratke jedrnate šablone v ta namen. 

 

Katedre znotraj oddelkov sodelujejo na kolokvijih, izpitih, diplomah in avdicijah, kjer podajajo morebitne 

predloge za izboljšave. Žal realizacije teh ostajajo na ravni angažiranosti posameznih pedagogov. 

Sodelovanje med oddelki bi bilo smiselno okrepiti prek v ta namen načrtovanih sestankov in načrtno 

kategoriziranih povratnih informacij. 

 

Obremenjenost študentov je primerna, število ECTS sovpada z ustaljeno formulo vrednotenja. Po 

mojem subjektivnem mnenju je število ECTS preveč velikodušno, saj ga študentje zlahka dosežejo. 

Predvsem individualno delo študentov je pri omenjenem vrednotenju zelo težko vključiti v izračun, saj 

je specifika področja takšna, da jo je nemogoče uniformirati v t. i. splošni profil študenta. 
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Študentska zavzetost za študij in pridobivanje kompetenc v današnjem času v veliki večini nista več 

odvisna od kakovosti študijskega programa, strokovnosti pedagoga in kakovosti pedagoškega procesa. 

Morda je to tema za področje sociologije. 

 

Podpora za internacionalizacijo študija.   

Internacionalizacija na UL AG deluje vzorno. Študentje UL AG posebne priprave ne potrebujejo, saj se 

jim praviloma že skozi srednješolsko izobraževanje omogočajo stiki in delo z mednarodnimi strokovnjaki. 
  

V lanskem študijskem letu je bilo na izmenjavi 12 visokošolskih učiteljev UL AG in en delavec na 

spremljajočem delovnem mestu. En gostujoč tuji strokovnjak je sodeloval pri pedagoškem procesu na 

UL AG za vsaj en predmet več kot šest mesecev, 28 jih je sodelovalo v pedagoškem procesu do enega 

meseca. Na izmenjavo so prišli trije administrativni delavci.   
 

Število študentov UL AG, ki so odšli na izmenjavo v tujino, je 14, 16 tujih študentov pa je prišlo na 

izmenjavo na UL AG. V preteklem študijskem letu je bil v angleški jezik preveden celoten kurikulum, kar 

je velik korak naprej na področju internacionalizacije. 
  

Eden glavnih problemov je še vedno finančna kompenzacija korepetitorjev za poučevanje študentov 

programa Erasmus. Problematika izhaja iz uravnilovke UL, ki vse študente programa Erasmus jemlje 

enako. Vendar pa študent na izmenjavi na UL AG zaradi individualnega pouka pomeni popolnoma drugo 

specifiko kot na drugih članicah. Problem niso skupinski predmeti, tam dodaten študent v skupini ne 

spremeni ničesar, problem nastane pri individualnem pouku, kjer dodaten študent pomeni občutno 

dodatno pedagoško obremenitev. Trenutni interni dogovor na UL AG je uravnoteženje prihajajočih in 

odhajajočih študentov znotraj programa in ne predvideva finančne kompenzacije.  

 

Če se profesor glavnega predmeta odloči, da bo študenta programa Erasmus poučeval brezplačno (en 

tak študent pomeni dve dodatni uri NPO tedensko), korepetitor dotične smeri glede tega nima besede. 

Posledično je dotični korepetitor prisiljen delati brezplačno. Večina jih seveda tovrstno delo zavrne. 

Študent na izmenjavi je tako prikrajšan za koriščenje bistvenih elementov študijskega procesa. 

Omenjeno dela UL AG slabo reklamo v mednarodnih akademskih krogih. Študentska izmenjava je za 

študente vedno povezana s finančnimi stroški in marsikateri tuji študent ni pripravljen sprejeti tako 

močno okrnjenega študija.  

 

UL AG si mora prizadevati za predstavitev problematike UL in predlagati konkretne rešitve, ki bodo 

pokrile vse plati mednarodnih izmenjav glede na strokovno področje. Treba je najti sistemsko rešitev, ki 

bo zagotavljala finance za tovrstne primere.   
  

Specifika področja UL AG in struktura trga zahtevata nujnost delovanja domačih študentov v 

mednarodnem okolju. Ustaljena praksa je študentski obisk seminarjev in mojstrskih tečajev v tujini ali 

doma s tujimi profesorji. Velik odstotek domačih študentov se udeležuje mednarodnih tekmovanj, 

festivalov in gostovanj v tujini.   

 

Potrebna je opomba, da na trenutni točki internacionalizacija v praksi stagnira zaradi epidemije covida-

19.  
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju.  

Spletna stran UL AG je pregledna, posodobljena ter ponuja hiter in jasen dostop do informacij. Študentje 

so dobro informirani in študijski proces, predvsem pri predmetih z večjim številom študentov in 

orkestrskih projektih, je zato učinkovitejši in konkretnejši. 

 

Študentski predstavniki aktivno sodelujejo na sejah organov UL AG, vključeni so v komisije in izvršna 

telesa. Tako dobijo uvid v specifiko in problematiko delovanja fakultete, kar jim omogoča formacijo in 

posredovanje konstruktivnih predlogov za izboljšave. 

 

Študentje imajo na voljo študentsko tutorstvo in študentske ankete, zraven tega pa zlahka navežejo stik 

s profesorji in vodstvom. Predvsem neposreden stik s profesorji omogoča praktične profesionalne 

izkušnje in vpogled v realnost poklica. Glede na pridobljene informacije nekateri študentje hitreje in 

bolje konkretizirajo razumevanje in uporabo znanja, ki ga pridobijo v študijskem procesu. 

 

Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa.   

Praktično usposabljanje znotraj programa poteka v obliki sodelovanja, tako obveznega kot neobveznega 

pri izvedbi koncertne sezone ULAG. Izven študijskega programa, vendar nujno potrebno za profil 

uspešnega diplomanta, so praktično usposabljanje v obliki sodelovanja v mednarodnih orkestrih, 

koncerti in udeležba na tekmovanjih. Študentje UL AG pri omenjenih kazalnikih izkazujejo odličnost. 

Članica spremlja in beleži njihove dosežke.  

 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program.    

Tako pedagoško kot administrativno osebje ima na izbiro širok nabor usposabljanj, predvsem s strani 

UL.   

 

Mobilnost osebja je zelo intenzivna ter jo nenehno spodbuja mednarodna pisarna, od koder vzorno 

ažurno prihajajo informacije, pobude in opomniki.   

 

Razmerje med raziskovalno in pedagoško obremenitvijo je urejeno s Protokolom o pedagoški dejavnosti, 

preverja se prek vodij kateder oz. pri letnih razgovorih s predstojniki in vodstvom. Specifika študijskega 

področja v veliko primerih zahteva izvedbo velike količine brezplačnih kontaktnih pedagoških ur, saj so 

študentska koncertna dejavnost, tekmovanja ipd., ki to zahtevajo, dinamičen proces in jih je nemogoče 

statično umestiti v potek študijskega programa.  

 

Organizacijska kultura je v preseku iz leta v leto boljša. Posledično se krepita tudi zadovoljstvo in 

zavzetost zaposlenih. Na tem področju je na voljo še veliko manevrskega prostora, izboljšave so mogoče 

predvsem pri ažurnosti obveščanja, nadzora, spodbujanja za recipročno zanimanje in povezovanje ter 

predvsem podajanjem lastnega vzora. Kadrovska struktura zaposlenih je v največji meri vezana na 

financiranje, tukaj pa UL AG žal že od nekdaj hodi po robu. Močno podhranjenost je čutiti pri 

pomanjkanju kadra v administraciji.    

 

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. 

Študijski program primerno izobražuje in pripravlja študente tako za začetno delovanje v 

profesionalnem področju kot za nadaljevanje študija na višji stopnji. Zadani cilji in alineje študijskih 

načrtov so doseženi in realizirani skoraj v celoti.  
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Priča smo hitrim spremembam v družbi in na trgu, zato bi bilo predvidene kompetence diplomantov 

treba vzeti v refleksijo. Predvsem si je treba prizadevati, da se na trg postavi diplomant s širšim znanjem 

področja sorodnih smeri (kot primer, da instrumentalist tudi v praksi obvladuje osnovno znanje 

kompozicije, petja, jazza, stare glasbe, da zna delati z računalniškim programom za notografijo itd.). Trg 

namreč postaja zasičen z dosedanjim profilom strokovnjaka zgolj svojega področja. Poleg tega postaja 

nabor obveznosti delovnih mest vedno širši.  

 

Prav tako bi bilo treba izboljšati znanje teoretičnih predmetov pri študentih. Manko se kaže predvsem v 

praksi pri večjih instrumentalnih skupinah. Predlaga se, da se kot del sprejemnega izpita uvede 

preverjanje znanja glasbene teorije. Pri preverjanju znanja se je treba izogibati 'milostnemu' ocenjevanju 

nezadostnega znanja.   

 

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa? 

Visokošolski učitelji in sodelavci so vključeni na sejah oddelkov, kateder in strokovnega sveta, prek 

elektronske pošte in z osebnim stikom. 

 

Študentje svoje predloge in opažanja posredujejo prek študentskega sveta ali neposredno pri kontaktnih 

urah. 

 

Strokovni sodelavci izražajo mnenja na sejah kateder, senata in razširjenega kolegija dekana, kot tudi 

prek elektronske pošte ter z neposrednim stikom. 

 

Zunanji sodelavci podajo mnenja na sejah oddelkov in kateder, prek elektronske pošte ter z 

neposrednim stikom. 

 

Delodajalci so vključeni v sodelovanje prek strateškega sveta, prek glasbenih šol, na katerih študenti 

opravljajo prakso, in orkestrov ter drugih profesionalnih institucij, s katerimi sodelujejo tako študentje 

kot zaposleni na UL AG.  

 

Refleksija in vključevanje drugih deležnikov ter širšega okolja potekata v največji meri na javnih 

prireditvah in v umetniških projektih, katerih organizator je UL AG.    

 

Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Uvedba spletnega obrazca za oddajo naročil popravil. Prehod na splet zaposlenim omogoča 
poenostavljenost postopka, nadzor in 
hitrejšo realizacijo. 

Sprejet in potrjen je bil Pravilnik o delovni in pedagoški 
obveznosti UL AG. 

Zaključeni vsi postopki in administrativne 
obveznosti. Usklajenost z UL. 

Uveden je bil AG Novičnik. Seznanjenost z aktualnim stanjem in 
boljša povezanost vseh struktur znotraj 
ULAG.  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Učni načrti glavnih predmetov so bili prevedeni v angleški jezik.  
Velik korak naprej na področju 
internacionalizacije. 
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KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 
 

Dobro prakso na 
področju prehajanja na 
elektronske oz. spletne 
dokumente je treba 
razširiti na naročila 
uglaševanj klavirjev in 
reverze za izposojo 
instrumentov UL AG. 

Ažurnost, preglednost, 
nadzor, poenostavitev. 

Uvesti spletni portal po 
vzoru že realiziranih 
prehodov. 

Tajnik, vodja področja za 
informatiko. 

Ocena pri predmetu 
Orkester mora biti 
utemeljena pri vseh 
projektih, ki jih je študent 
opravljal v tekočem 
študijskem letu. Če je bil 
pri enem od projektov 
ocenjen z negativno 
oceno, študent pri 
predmetu ne more dobiti 
pozitivne končne ocene. 

Optimalna kakovost vseh 
umetniških projektov na 
UL AG, profesionalizem. 

Dopolnitev Protokola o 
sodelovanju v orkestrih 
in obvestilo vseh 
študentov in pedagogov. 

Prodekan za študijske 
zadeve. 
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Glasbena pedagogika – 1. stopnja 
 

a) Ime študijskega programa: Glasbena pedagogika 

b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja 

c) Vrsta študijskega programa: univerzitetni 

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: UL Akademija za glasbo 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa: dr. Branka Rotar Pance, izr. prof. 

f) Študijsko leto: 2019/20 

  
Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v obliki, kot so 

akreditirani.  

Temeljni cilj prvostopenjskega programa Glasbena pedagogika je usposobiti študenta za načrtovanje in 

izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega 

izobraževanja ter programov na predšolski ravni v glasbenem šolstvu pod mentorstvom učitelja. Prav 

tako ga usposablja za načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju 

neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi 

delavci. Z uspešno zaključenim programom je diplomant usposobljen za nadaljevanje študija na 

drugostopenjskem magistrskem programu glasbene pedagogike, s katerim pridobi kompetence za 

samostojno opravljanje poklica učitelja glasbe v splošnem šolstvu (osnovna šola, srednja šola) in v 

glasbenem šolstvu (programi na predšolski stopnji, predmeta nauk o glasbi in solfeggio v glasbeni šoli). 

Pridobljene kompetence mu omogočajo tudi sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah 

(organizacija in vodenje glasbenokulturnih dogodkov), na področju glasbenoamaterskih dejavnosti 

(zborovodstvo, glasbena animacija, vodenje glasbenih dejavnosti) in v medijih (delovanje v uredništvih 

in redakcijah različnih medijev v povezavi z glasbo in glasbenim izobraževanjem). 

 

Splošne kompetence: 

- strokovno znanje, pridobljeno s študijem glasbenoreproduktivnih, produktivnih, muzikoloških in 

glasbenopedagoških disciplin,  

- sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov ter fleksibilna uporaba znanja v 

praksi, 

- iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

izpopolnjevanja, 

- občutljivost (ozaveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino,  

identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost, 

- sposobnost za upravljanje časa, za samostojno načrtovanje, za samokontrolo izvajanja načrtov in za 

uporabo IKT v vzgoji in izobraževanju, 

- poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju, 

- sposobnost za sodelovalno/timsko delo ter občutljivost za ljudi in socialne situacije, 

- poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, 

- razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno etičnih 

vprašanj. 

 

Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

Študijski program je ustrezno zasnovan, saj izhaja iz značilnosti celotne vertikale splošnega izobraževanja 

od vrtca do srednješolskih programov in nižjega glasbenega šolstva, upošteva sodobno doktrino 

načrtovanja glasbenega pouka, se povezuje s predmetniki in učnimi načrti na navedenih izobraževalnih 

področjih. Učni moduli in predmeti zagotavljajo študentom razvoj kompetenc, ki jih nadgradijo na 
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drugostopenjskem študiju in s tem pridobijo ustrezne kvalifikacije za delo v osnovnem, srednjem in 

glasbenem šolstvu. Primerjava z mednarodnim prostorom ter raziskovalni izsledki potrjujejo 

primerljivost študijskega programa in ustrezno zasnovanost v povezavi z učnimi izidi. Posodabljanje 

vsebin se povezuje s prožnimi učnimi okolji in upošteva potrebe po večjem vključevanju sodobnih 

tehnologij v izobraževalne namene.  

 

Učne enote študijskega programa se kontinuirano nadgrajujejo in posodabljajo glede na razvoj 

specifičnih strokovnih in znanstvenih področij ter umetniški razvoj na glasbenem področju glasbe. Pri 

večini predmetov se smiselno vključujejo nove učne vsebine, osvežuje in nadgrajuje se študijska 

literatura, posodabljajo se metode učenja ter modificirajo načini ocenjevanja. Nosilci in izvajalci 

predmetov in modularnih vsebin posodabljajo svoje reference. Vse spremembe so narejene v okviru 

malih sprememb študijskega programa.  

 

Posodobitve predmetnih učnih načrtov temeljijo na kontinuiranem presojanju ustreznosti izvajanja 

študijskega programa, načinov in oblik pedagoškega dela ter študijskih dosežkov študentov. Na proces 

posodabljanja vpliva vključenost posameznih visokošolskih učiteljev in študentov v različne projekte, 

tesna povezanost in sodelovanje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in učitelji mentorji v 

okviru Pedagoških praks, razprave in smernice, nastale v okviru delovanja komisije za kakovost UL AG in 

vključevanje posameznih članov Oddelka za glasbeno pedagogiko v izobraževalne programe in 

aktivnosti, povezane s spremljanjem in dviganjem kakovosti na ravni UL. 

 

Študijski program je ustrezno zasnovan glede na poznejše zaposlitvene in karierne možnosti. Učne enote 

se navezujejo na slovenski izobraževalni kontekst. Hkrati nam primerjave s sorodnimi študijskimi 

programi iz tujine in spoznanja parcialnih referenčnih raziskav na področjih izobraževanja bodočih 

učiteljev glasbe omogočajo stalno primerjanje, reflektiranje programa in dajejo impulze za nadaljnji 

razvoj v hitro spreminjajoči se družbi znanja, na področju umetnosti in v najširšem družbenem okolju. 

Posodobitve potekajo v smeri upoštevanja in delovanja v prožnih učnih okoljih ter smiselnega 

didaktičnega in strokovnega vključevanja sodobnih tehnologij v izobraževalne procese. Glede na 

zaposlitvene možnosti in potrebe v slovenskem izobraževalnem prostoru ter neformalne oblike 

glasbenega delovanja je obstoj študijskega programa zelo opravičen in potreben. 

  

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1]. 

Analiza anketnih rezultatov glede na ključne prednosti in pomanjkljivosti študijskega programa je tako 

kot v preteklih letih problematična zaradi nizkega števila izpolnjenih anket. V študijskem letu 2019/20 je 

za posamezni predmet anketo pred izpitom izpolnilo od 11 do 1 študenta. Od 58 predmetov je bilo v 

statistično obravnavo vključenih 40 predmetov. Rezultati kažejo različne tendence zadovoljstva 

študentov z izvedbo posameznih predmetov. Povprečni izračun za vse predmete kaže visoko raven 

zadovoljstva študentov (povprečna ocena 4,4). 

 

Ankete po izpitu je pri posameznih predmetih prav tako izpolnjevalo majhno število študentov, njihov 

razpon pri posameznih predmetih je bil od 12 do 1. Od 59 predmetov je bilo v statistično obravnavo 

vključenih 42 predmetov. Rezultati kažejo različne tendence zadovoljstva študentov z izvedbo 

posameznih predmetov. Povprečni izračun za vse predmete kaže visoko raven zadovoljstva študentov 

(povprečna ocena 4,6). 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-104&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Drecent%26scenarioId%3D104%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610460559372%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.recent.recent&wdhostclicktime=1610460559083&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=10803c15-61da-43a7-a466-4134de5da946&usid=10803c15-61da-43a7-a466-4134de5da946&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija. 

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa.  

Vsako študijsko leto se na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Glasbena pedagogika 

razpisuje enako število vpisnih mest. Število študentov, ki pristopijo k sprejemnemu preizkusu in se 

pozneje tudi vpiše v študijski program, variira.  

 

Podatki o vpisu, prehodnosti in dokončanju študija na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem 

programu Glasbena pedagogika za zadnja štiri študijska leta: 

 

Študijsko leto 2016/17  

Število vpisanih študentov: 38.  

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 91,67 %. 

Prehodnost iz 2. v 3. letnik je bila 71,43 %. 

Leta 2017 je prvostopenjski študij zaključilo osem diplomantov. 

  

Študijsko leto 2017/18  

Število vpisanih študentov: 36.  

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 76,92 %. 

Prehodnost iz 2. v 3. letnik je bila 91,67 %. 

Leta 2018 je prvostopenjski študij zaključilo osem diplomantov. 

  

Študijsko leto 2018/19  

Število vpisanih študentov: 42.  

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 60 %. 

Prehodnost iz 2. v 3. letnik je bila 72,73 %. 

Leta 2019 je prvostopenjski študij zaključilo 12 diplomantov. 

  

Študijsko leto 2019/20  

Število vpisanih študentov: 51.  

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 70,59 % 

Prehodnost iz 2. v 3. letnik (ni podatka). 

Podatka o diplomantih leta 2020 še nismo prejeli. 

  

Ugotavljamo, da se število vpisanih študentov na prvostopenjski univerzitetni študijski program 

Glasbena pedagogika v obravnavanih študijskih letih giblje v razponu od 36 do 51 študentov. V 1. letnik 

študijskega programa se po uspešno opravljenem Preizkusu glasbenoumetniške nadarjenosti in znanja 

in izpolnjenih ostalih sprejemnih pogojih, opredeljenih v vsakoletnem razpisu, vpišejo predvsem 

maturanti programa splošne in klasične gimnazije, ki so se predhodno izobraževali v osnovnem 

glasbenem šolstvu ali pa v drugih oblikah pridobili glasbena znanja in veščine. Delež vpisanih maturantov 

Umetniške gimnazije glasbene smeri je v primerjavi z njimi majhen. Zaradi razlik v glasbenih 

(pred)znanjih in razvitosti glasbenih veščin prihaja na prehodu iz prvega v drugi letnik do nihanja v 

prehodnosti, ki se v obravnavanih letih giblje med 60 % in 91,67 %. Statistični podatki prehodnosti med 

2. in 3. letnikom kažejo uspešnejši študij, razpon je med 71,43 % in 91,67 %. Število diplomantov, ki v 

posameznem študijskem letu zaključi prvostopenjski univerzitetni študijski program Glasbena 

pedagogika, je bilo od 8 do 12 diplomantov. Majhno število študentov v posameznem letniku nam 

omogoča, da sledimo študijski uspešnosti posameznika.  
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa 

Za prvostopenjski univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika je zelo pomembno, da se izvaja 

na umetniški akademiji. Struktura predmetnika in dejavnost visokošolskih učiteljev in študentov v 

študijskem procesu ponuja bogate možnosti interdisciplinarnih povezav. Predmetne vsebine iz 

glasbenoteoretičnega sklopa, glasbenoreproduktivnega sklopa, glasbenoproduktivnega sklopa, 

glasbenopedagoškega sklopa in področja muzikologije spodbujajo študenta tudi k stalnemu 

samostojnemu interdisciplinarnemu povezovanju. Kompetence, ki jih razvije pri posameznih predmetih, 

uporablja pri pedagoških praksah na različnih vrstah šol. Glasbeni pouk zahteva na vseh ravneh 

izobraževanja avtentične oblike glasbenega učenja. Študijsko okolje visokošolskega zavoda, prežeto z 

umetnostjo, daje bogate možnosti za izoblikovanje poklicnega profila pedagoga in glasbenika oziroma 

glasbenika in pedagoga. Delovanje visokošolskih učiteljev na znanstvenoraziskovalnem in umetniškem 

področju ter vključevanje študentov glasbene pedagogike v znanstvenoraziskovalne, strokovne in 

umetniške projekte spodbujata nadaljnji profesionalni razvoj vseh deležnikov, vplivata na posodobitve 

učnih načrtov in rezultirata v objavah vseh deležnikov na znanstvenem in strokovnem področju. Poleg 

aktivnosti na domačem visokošolskem zavodu so visokošolski učitelji in študenti vpeti v mednarodne 

aktivnosti, ki potekajo v okviru Evropske zveze za glasbo v šoli (EAS), drugih glasbenih akademij, ki 

izvajajo sorodne študijske programe ter pridobivajo izkušnje v okviru izmenjav po programu Erasmus. 

Tuji profesorji in študenti, ki pridejo na UL AG, ob izvedbi predavanj, seminarjev, delavnic in ob vpetosti 

v študijski proces na UL AG prispevajo k razvoju in krepitvi interdisciplinarnih povezav v študijskem 

programu. Strokovne veščine in glasbena znanja se neposredno preizkušajo v pedagoški praksi in so 

nekako spodbuda za vseživljenjsko učenje in profesionalni razvoj učiteljev-mentorjev, ki študentom 

omogočajo opravljanje pedagoške prakse v svojih razredih. V okviru pedagoških praks prihaja do 

bogatega krogotoka in povezovanja ekspertiz izkušenih učiteljev-mentorjev na šolah in novih 

pedagoških idej, predstavljanja novih glasbenih vsebin, glasbene literature, učnih metod in strategij s 

strani študentov. Na UL AG je zelo močna zborovska dejavnost. Študenti glasbene pedagogike so 

vključeni v vse zbore: v Mešani pevski zbor, Komorni zbor, Dekliški pevski zbor, Koralni zbor, v primeru 

projektnega dela Oddelka za staro glasbo tudi v Baročni zbor. Koncertni dogodki zborov, gostovanja, 

snemanja zgoščenk, obisk glasbenih revij in tekmovanj omogočajo študentom učenje prek neposrednih 

osebnih izkušenj in poznejši prenos znanj v lastno zborovodsko prakso.  

 

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika je zasnovan tako, da pri posameznih 

predmetih omogoča nivojski pouk glede na predhodna znanja in veščine študentov. Ti predmeti so 

Kontrapunkt B1 (A1), Harmonija C1 (B1, A1), Harmonija C2 (B2, A2), Solfeggio B1 (A1), Solfeggio B1 (B2), 

Solfeggio B3 (A3). Študenti imajo možnost, da pri navedenih predmetih, če imajo boljša znanja in višje 

razvite glasbene sposobnosti od kolegov v letniku, obiskujejo navedene predmete v skupinah študentov 

programa Glasbena umetnost, ki imajo v učnih načrtih zahtevnejšo raven znanj v primerjavi z učnimi 

načrti predmetov za glasbene pedagoge. V primeru nivojskega pouka pri klavirju (Klavir A1/Klavir 

B1/Klavir C1, Klavir A2/Klavir B2/Klavir C2, Klavir A3/Klavir B3/Klavir C3) je zahtevnost učnih ciljev in 

vsebin naravnana na posameznikovo vstopno raven znanj in veščin na področju klavirske igre. Študenti, 

ki imajo predmet Klavir raven A, so večkrat angažirani kot korepetitorji in soizvajalci skladb na vidnejših 

koncertih pevskih zborov UL AG in se v skladu s svojimi interesi udeležujejo mednarodnih tekmovanj iz 

komplementarnega klavirja.  

 

Tudi pri drugih predmetih določene aktivnosti omogočajo personalizirano spremljavo učnega procesa 

in dosežkov študenta. Pri tem ostaja cilj doseganje in preseganje predvidenih študijskih rezultatov. 

Študenti imajo možnost individualnih konzultacij v okviru Pedagoških praks 1, 2, 3, na katerih izvajalec 

predmeta na UL AG (koordinator prakse) zagotovi primerno podporo študijskemu procesu študenta pri 

pripravi na izvajanje individualnih učnih nastopov in dejavnosti v okviru strnjene pedagoške prakse.  
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Učne enote kot sestavni del študijskega programa vključujejo različne oblike poučevanja predavanja, 

seminarje in vaje ter samostojno strokovno/raziskovalno delo študentov. Posamezne učne enote se 

izvajajo v individualni učni obliki (npr. pouk klavirja) ali v manjših skupinah (npr. Vokalna tehnika 1, 2, 3; 

Igranje zborovskih partitur 1, 2, 3). Vse učne enote vključujejo aktivne metode učenja in poučevanja 

(npr. različne metode glasbenega učenja, izkušenjsko učenje, sodelovalno učenje/poučevanje, aktivno 

(refleksivno) poučevanje, igre vlog, delavnice, obrnjeno učenje, ilustrativno-demonstracijska metoda, 

nastopi, metoda dela s tekstom in zvočnimi gradivi, projektno delo, obravnava študijskih primerov, 

portfolio, multimedijske predstavitve, predavanja z diskusijo, samostojno učenje idr.). 

 

Zbiranje informacij, reflektiranje izvajanja študijskega programa, analiziranje stanja in razvojnih trendov 

ter zbiranje predlogov za posodabljanje in spreminjanje prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 

programa Glasbena pedagogika poteka na več ravneh, ki se povezujejo in dopolnjujejo. Kontinuirane 

razprave potekajo na sejah Oddelka za glasbeno pedagogiko, na katerih sodelujejo tudi predstavniki 

študentov in občasno tudi dekan AG. Podatki se pridobivajo z vsakoletnimi študentskimi anketami ter 

razpravami, ki potekajo na Študentskem svetu in v Študentski organizaciji UL AG.  

 

V pogovore Oddelka za glasbeno pedagogiko so poleg študentov in visokošolskih učiteljev – izvajalcev 

učnih enot – vključeni tudi učitelji mentorji s šol, na katerih se izvajajo pedagoške prakse, ravnatelji, 

drugi potencialni zaposlovalci, alumni, predstavniki različnih društev in ustanov, ki v svoje programe 

deloma tudi že vključujejo študente glasbene pedagogike.  

 

Priložnost za tovrstne pogovore dajejo tudi srečanja s tujimi profesorji, ki prihajajo na izmenjave po 

programu Erasmus in delajo s študenti v okviru vsakoletnega mednarodnega tedna na oddelku za 

glasbeno pedagogiko. Tudi delo visokošolskih učiteljev na tujih ustanovah v okviru izmenjav po 

programu Erasmus in drugih oblik mednarodnega sodelovanja pomeni možnost za izvajanje pogovorov 

o strukturi in kakovosti izvajanja prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Glasbena 

pedagogika. Posebej je treba izpostaviti dolgoletno vpetost in aktivno sodelovanje predstavnikov 

oddelka v Evropski zvezi za glasbo v šoli (EAS), ki se posveča obravnavi programov za izobraževanje 

učiteljev glasbe in jih je v preteklosti tudi postavila v ospredje mednarodnega projekta MeNet, vedno pa 

bolj ali manj neposredno vključuje to temo tudi na vsakoletno mednarodno konferenco. 

 

V študijskem letu 2020/21 je študijski program izbrala agencija NAKVIS za vzorčno samoevalvacijo. 

Priprava nanjo in izdelava gradiv je pomenila nov impulz za podrobnejšo analizo kakovosti izvajanja 

študijskega programa. 

  

Podpora za internacionalizacijo študija. 

Internacionalizacija se izvaja z različnimi oblikami: z vključevanjem gostujočih tujih profesorjev in 

študentov, z organizacijo mednarodnih tednov na oddelku za glasbeno pedagogiko, s sodelovanjem 

študentov na mednarodnih študentskih forumih na tujih ustanovah in z vključevanjem v umetniške 

projekte AG, povezane z internacionalizacijo. 

  

Posamezni študenti se vključujejo v mednarodno izmenjavo, ki poteka prek programa Erasmus+. 

Načrtovanje in izvajanje vseh postopkov v zvezi z mobilnostjo študentov izvaja Mednarodna pisarna UL 

AG. Ta študente redno obvešča o drugih mednarodnih razpisih in možnostih za izmenjavo. V okviru 

mreže Erasmus se študentje glasbene pedagogike večinoma odločajo za izmenjavo v dodatnem letu 

(absolventskem stažu). V nižjih letnikih se za mobilnost težje odločajo, saj se študij glasbene pedagogike 

z vključeno pedagoško prakso navezuje na slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. Pedagoška praksa v 

vsakem letniku poteka v zimskem in letnem semestru.  
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti na ravni institucije ter na nacionalni in 

mednarodni ravni.  

 

Študenti imajo zagotovljeno študentsko tutorstvo. UL AG vsako leto ponudi študentom vsaj pet delavnic, 

namenjenih kariernemu izobraževanju in informiranju. Izvajajo jih domači in tuji strokovnjaki. Na spletni 

in FB-strani ima rubriki, namenjeni kariernemu svetovanju. Informiranje o različnih seminarjih, avdicijah 

in drugih delavnicah sicer poteka prek družbenih omrežij ŠS AG in UL AG, e-pošte ŠS AG in spletnih strani 

UL AG. Na spletni strani UL AG je dodana kolumna, namenjena najpogostejšim vprašanjem študentov 

(še posebej koristno za bruce). Pretok informacij in sodelovanje s kariernimi centri je kljub dobremu 

dosedanjemu sodelovanju treba še spodbujati in izboljšati. 

 

Študenti glasbene pedagogike so deležni številnih svetovanj in kariernih usmerjanj s strani visokošolskih 

učiteljev. Uvajanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo se v okviru posameznih predmetov 

naprvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Glasbena pedagogika začne s seminarskim 

delom. Posamezni študenti se vključujejo tudi v projekte, v okviru katerih sodelujejo v 

znanstvenoraziskovalnem delu s svojimi visokošolskimi učitelji-mentorji. Del znanstvenoraziskovalnega 

dela študentov je povezan tudi s sodelovanjem na mednarodnih študentskih forumih. Rezultati tovrstnih 

dejavnosti študentov so publicirani prispevki, objavljeni v revijah, zbornikih in priročnikih. Kot člani 

različnih pevskih zborov UL AG so vključeni tudi v umetniške projekte ustanove. Posamezni študenti se 

udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj iz komplementarnega klavirja in solfeggia. 

  

Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa.  

Na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Glasbena pedagogika je praktično 

izobraževanje študentov del obveznega predmetnika v vseh treh letih študija. Število ur praktičnega 

usposabljanja po posameznih letnikih je razvidno iz predmetnih učnih načrtov in vključuje tako 

neposredno pedagoško prakso študentov kot tudi komuniciranje z različnimi deležniki (študenti, 

izvajalec predmeta - vodja učne prakse na UL AG, učitelji-mentorji na šolah, delno tudi s potencialnimi 

bodočimi zaposlovalci – ravnatelji vzgojno-izobraževalnih ustanov), načrtovanje z izvedbo konzultacij, 

pisne priprave, dokumentiranje posameznih elementov pedagoških praks in kompleksne evalvacijske 

postopke. 

 

Izvedbe pedagoških praks so v vsakem letniku tesno povezane z usmeritvijo specialnih glasbenih 

didaktik. V 1. letniku je pedagoška praksa študentov usmerjena v vrtce (glasbene dejavnosti in vsebine, 

povezane z uresničevanjem ciljev, opredeljenih v kurikulu za vrtce na področju umetnost) in prve tri 

razrede osnovne šole (predmet Glasbena umetnost) ter v predšolska programa, ki se izvajata v glasbenih 

šolah (Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica). Povezuje se s predmetom Specialna glasbena 

didaktika – glasbena vzgoja za najmlajše.  

 

V 2. letniku je pedagoška praksa usmerjena v 2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole. 

Študenti prek hospitacij, samostojnih učnih nastopov in dvotedenske strnjene prakse pri Glasbeni 

umetnosti kot obveznem predmetu v OŠ ter pri izbirnih predmetih glasbe ter šolskih pevskih zborih kot 

interesni dejavnosti pridobivajo praktične izkušnje in razvijajo kompetence za izvajanje glasbenih 

predmetov v osnovni šoli.  

 

Pedagoška praksa 3 je usmerjena v poučevanje glasbenih predmetov kot sestavnega dela obveznega 

predmetnika splošne in klasične gimnazije ter predmetnikov drugih srednješolskih izobraževalnih 
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programov (npr. programa Predšolska vzgoja). Predmet se izvaja v obliki hospitacij, učnih nastopov in 

dvotedenske strnjene prakse, povezuje pa se z usmeritvijo predmeta Specialna glasbena didaktika 3 – 

glasba v srednjem šolstvu.  

 

Poleg navedenih predmetov študenti pridobivajo dodatne praktične izkušnje na področju šolskega 

zborovstva, in sicer v okviru obveznih predmetov Zborovsko dirigiranje 2 in Zborovsko dirigiranje 3. Pri 

obeh predmetih v skladu z letnimi načrti hospitirajo in opravljajo praktične naloge pri otroških zborih in 

v določenem okviru obiščejo npr. Državno revijo otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi oziroma 

prireditve Potujoča muzika ali druge prireditve v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  

(Naša pesem Maribor, regijska tekmovanja ...) ter druge koncerte zborovske glasbe in o tem napišejo 

poročila. Praktično usposabljanje študentov deloma poteka še z izvajanjem različnih delavnic in 

glasbenoizobraževalnih dogodkov, izvedenih v okviru projektov, v katere je vključena UL AG, in poteka 

v sodelovanju z različnimi kulturnoumetniškimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami – vse pod 

vodstvom in s sodelovanjem visokošolskih učiteljev AG.  

 

Pedagoška praksa, ki se kontinuirano izvaja v vseh semestrih študijskega programa, je izvedbeno 

zasnovana v povezavi s široko mrežo mentorskih šol in v dobri povezavi izvajalcev – vodij učnih praks ter 

specialnimi didaktiki UL AG z učitelji-mentorji s posameznih šol.  

 

Vsi učitelji-mentorji, s katerimi sodelujemo v okviru izvajanja pedagoških praks, imajo ustrezen naziv 

(mentor, svetovalec, svetnik). Pridobitev teh nazivov zahteva od učiteljev ustrezne izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju, dokazane pedagoške uspehe in dejavnosti v okviru programov stalnega strokovnega 

izobraževanja delavcev v vzgoji in izobraževanju. Z učitelji-mentorji se koordinatorji pedagoške prakse z 

UL AG srečujejo pred izvedbo, med izvedbo in po izvedbi pedagoške prakse. V pogovorih skupaj 

reflektirajo in vrednotijo opravljeno delo, pridobljene kompetence študentov ter njihova močna in šibka 

področja. Prav tako ovrednotijo celoten organizacijski in izvedbeni proces pedagoške prakse. 

 

Celoten proces vključenosti učiteljev-mentorjev v izvajanje pedagoške prakse na poseben način vpliva 

tudi na njihov nadaljnji profesionalni razvoj.  

  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program.  

Strokovni razvoj zaposlenih je spodbujan s ponujenimi izobraževalnimi tečaji, delavnicami in predavanji, 

ki jih posamezne članice UL in drugih slovenskih univerz zagotovijo zaposlenim. Velik pomen imajo 

projekti UL na področju vključevanja in uporabe novih tehnologij v študijske procese (projekt INOVUP, 

Digitalna UL ipd.), ki ponujata vrsto izobraževanj za visokošolske učitelje. 

  

Mobilnost učiteljev se spodbuja skozi programe Erasmus+ ter obvestila o možnosti vključevanja razpisov 

za mobilnost, ki jih ponujajo druge institucije in ustanove. Spremljanje in upoštevanje razmerja med 

pedagoškim in raziskovalnim delom ni zadostno. Raziskovalno delo visokošolskih učiteljev poteka tako v 

okviru posameznih projektov kot tudi samostojno. Znanstveno habilitirani visokošolski učitelji 

predstavljajo prispevke na mednarodnih znanstvenih simpozijih, konferencah in znanstvenih sestankih 

v tujini in doma. Ob tem nadgrajujejo svoja znanja na posameznih raziskovalnih tematskih področjih in 

se povezujejo z raziskovalci iz tujih ustanov ter oblikujejo predloge skupnih raziskovalnih projektov. 

Umetniško habilitirani visokošolski učitelji jih predstavljajo na koncertnih odrih in skozi različne 

umetniške projekte. 
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V zvezi s problematiko ustrezne kadrovske strukture zaposlenih in kadrovskega razvoja so podane 

pobude za vključevanje novih delavcev, ki delajo na znanstvenoraziskovalnem področju oziroma za 

krepitev tega področja. Kadrovska struktura je nesorazmerna tudi glede deleža redno zaposlenih 

pedagoških delavcev in honorarno zaposlenih pedagoških delavcev. 

 

Na oddelku za glasbeno pedagogiko delujejo visokošolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstva 

na doktorskem študiju. 

 

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. 

Temeljni cilji programa in kompetence diplomanta so ustrezno doseženi, kar je razvidno v uspešnem 

nadaljevanju študija glasbene pedagogike na magistrskem študijskem programu in poznejše 

zaposljivosti na različnih ravneh in področjih vzgoje in izobraževanja. 

 

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa? 

Zbiranje informacij, reflektiranje izvajanja študijskega programa, analiziranje stanja in razvojnih trendov 

ter zbiranje predlogov za posodabljanje in spreminjanje prvostopenjskega univerzitetnega študijskega 

programa Glasbena pedagogika poteka na več ravneh, ki se povezujejo in dopolnjujejo. Kontinuirane 

razprave potekajo na sejah Oddelka za glasbeno pedagogiko, na katerih sodelujejo tudi predstavniki 

študentov in občasno tudi dekan AG. Podatki se pridobivajo z vsakoletnimi študentskimi anketami ter 

razpravami, ki potekajo na Študentskem svetu in v Študentski organizaciji UL AG. Med pripravo 

vsakoletnega samoevalvacijskega poročila skrbnica opravi pogovore z različnimi deležniki. Pomembne 

so tudi razprave v okviru Komisije za kakovost UL AG pri pripravi letnih poročil ter na Senatu UL med 

potrjevanjem poročil.  

  

V pogovore Oddelka za glasbeno pedagogiko so poleg študentov in visokošolskih učiteljev – izvajalcev 

učnih enot – vključeni tudi učitelji mentorji s šol, na katerih se izvajajo pedagoške prakse, ravnatelji, 

drugi potencialni zaposlovalci, alumni, predstavniki različnih društev in ustanov, ki v svoje programe 

deloma tudi že vključujejo študente glasbene pedagogike.  

 

Priložnost za tovrstne pogovore dajejo tudi srečanja s tujimi profesorji, ki prihajajo na izmenjave po 

programu Erasmus in delajo s študenti v okviru vsakoletnega mednarodnega tedna na oddelku za 

glasbeno pedagogiko. Tudi delo visokošolskih učiteljev na tujih ustanovah v okviru izmenjav po 

programu Erasmus in drugih oblik mednarodnega sodelovanja predstavlja možnost za izvajanje 

pogovorov o strukturi in kakovosti izvajanja prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa 

Glasbena pedagogika. Posebej je treba izpostaviti dolgoletno vpetost in aktivno sodelovanje 

predstavnikov oddelka v Evropski zvezi za glasbo v šoli (EAS), ki se med drugim posveča obravnavi 

programov za izobraževanje učiteljev glasbe, učnim izidom in kompetencam.  

 

V letu 2019 smo se predstavniki Oddelka za glasbeno pedagogiko udeležili srečanja s tujimi strokovnjaki 

v okviru projekta, ki ga je pod naslovom »Prepoznavanje specifik izvajanja samoevalvacije študijskih 

programov na akademijah UL » organizirala in izvedla služba za spremljanje kakovosti, analize in 

poročanje Univerze v Ljubljani. Tudi to srečanje je pomemben prispevek k reflektiranju, analiziranju in 

posledično posodabljanju študijskega programa.  
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Uskladitev z merili za ECTS-vrednotenje študijskih 
programov GU in GP 1. stopnja. 

 Ukrep je bil v celoti realiziran. 

Povečevanje sredstev in pridobivanje vseh potrebnih 
virov za ureditev prostorskih razmer (selitev v Kazino 
in gradnja prizidka) in financiranja UL AG, ki bo 
omogočilo npr. nakup novih instrumentov in opreme 
za potrebe pedagoškega procesa ter s ponovno 
dodeljenimi sredstvi IRD podprl 
znanstvenoraziskovalno in umetniško delo 
visokošolskih učiteljev. 

Delna realizacija. 

  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 
  

Tesnejša povezanost z različnimi deležniki iz okolja. Pridobljene povratne informacije 
omogočajo nadgradnjo učnih vsebin, 
študenti spoznavajo svoje bodoče 
zaposlovalce in obratno. 

Analiza preteklih samoevalvacijskih poročil, spodbujena s strani 
NAKVIS z izborom programa za vzorčno samoevalvacijo v 
študijskem letu 2020/21. 

Samoevalvacijska poročila dobijo dodatni 
pomen, zanka kakovosti se še bolj tesno 
poveže z univerzitetnim konceptom, 
priložnosti za izboljšanje programa 
predlaga tuja zunanja poročevalka. 

Izkušnje in znanja, pridobljena med sodelovanje v projektih UL, 
povezanih z uporabo IKT, vplivajo na hitrejšo prilagoditev pri 
učenju na daljavo oziroma pri študiju v različnih učnih okoljih. 

Hitrejši in lažji prehod na študij na daljavo 
v razmerah epidemije covida-19. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV**  ODGOVORNOST 

Posodobljeni učni načrti 
niso objavljeni ali pa 
dostopni v 
neposodobljeni obliki na 
spletni strani UL AG. 
Posledično neustrezna 
obveščenost o 
kakovostnem razvoju 
posameznih predmetnih 
področij. 

Dostopnost 
posodobljenih učnih 
načrtov na spletni strani 
UL AG. 

Objava posodobljenih 
učnih načrtov na spletni 
strani AG. 

Prodekan za študijske 
zadeve, referat. 

Slab odziv študentov na 
študentske ankete, zato 
informacije, ki so 
pridobljene z anketami, 
zaradi nizkega števila 
udeležencev niso 
verodostojne. 

Povečati število 
študentov, ki izpolnijo 
ankete za predmete pred 
izpitom in po njem. 
Anketna vprašanja je 
treba ustrezno prilagoditi 
značilnostim študija 
glasbene pedagogike. 

Animacija študentov prek 
študentskih organizacij, 
povezava s snovalci 
študentskih anket in 
predstavitev potreb 
oziroma področij 
preverjanja, aktualnih za 
študij glasbene 
pedagogike in za 
področje glasbenih 
strokovnih predmetov. 

Predstavniki študentov v 
komisijah in organih UL 
AG, predstojnica 
oddelka, pristojne službe 
za študentske ankete na 
UL. 

Podrobnejša analiza 
vhodnih kompetenc 
študentov do zdaj še ni 
bila narejena. 

Pripraviti izhodišča za 
podrobnejšo analizo 
vhodnih kompetenc 
študentov. 

Opraviti podrobnejšo 
analizo vhodnih 
kompetenc študentov 

Predstojnica oddelka v 
sodelovanju s člani 
oddelka in strokovnimi 
službami UL AG. 
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Nepoznavanje vhodnih 
kompetenc študentov 
onemogoča hitrejšo 
diferenciacijo in 
individualizacijo pri 
posameznih predmetih. 

pred vpisom oziroma na 
začetku študija. 

Pomanjkanje protokolov 
za obravnavo študentov s 
posebnimi potrebami. 
Nepoznavanje in 
prepočasno zagotavljanje 
ustrezne pomoči 
študentom s posebnimi 
potrebami. 

Razvoj potrebnih 
protokolov. 

Izdelava protokola za 
obravnavo študentov s 
posebnimi potrebami na 
UL AG. 

Prodekan za študijske 
zadeve. 
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Glasbena umetnost – 2. stopnja 
   

a) Ime študijskega programa: Glasbena umetnost 

b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja/magistrski študij 

c) Vrsta študijskega programa: univerzitetni 

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: Akademija za glasbo UL 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa (ime, priimek in habilitacijski naziv): Gal Faganel, izr. prof. 

f) Študijsko leto: 2019/20 

  

Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v 

obliki, kot so akreditirani. 

Cilj drugostopenjskega ali magistrskega študija Glasbena umetnost je izobraziti mlade glasbenike s 

predznanjem srednješolskega in prvostopenjskega študija v sposobne samostojne glasbenike. Za 

pedagoško delo na svojem področju lahko pridobijo kompetence z izbirnimi pedagoškimi predmeti 

(pedagogika, andragogika, didaktika, specialna didaktika, psihologija). Po koncu magistrskega študija 

imajo študenti možnosti delovanja kot solistični, komorni in orkestrski glasbeniki. Nekateri diplomanti 

študij nadaljujejo na podiplomskih programih v tujini. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Pandemija covida-19 ni vplivala na temeljne cilje študijskega programa in pričakovanih kompetenc 

diplomantov. 

  

Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

 

Študijski program Glasbena umetnost 2. stopnje v veliki meri izpolnjuje pričakovanja širše stroke. 

Ugledne slovenske umetniške ustanove (Slovenska filharmonija, Simfonični orkester RTV Slovenija, SNG 

Opera in balet Ljubljana in Maribor itd.) pogosto zaposlujejo diplomante AG. Posamezni študenti so pri 

iskanju zaposlitve uspešni v Sloveniji in tujini. Na nekaterih smereh se opaža zmanjšana konkurenčnost 

diplomantov na orkestrskih avdicijah. Vedno več študentov se odloča za vpis izbirnih pedagoških 

predmetov, s katerimi pridobijo znanje in izkušnje, potrebne za delovanje kot učitelji na glasbenih šolah. 

Možnosti za zaposlitev diplomantov se spreminjajo zaradi povečane konkurence kot rezultat 

mednarodnih razpisov in vse bolj odprtega trga dela.  

  

Poklicni uspehi posameznih izstopajočih diplomantov se pogosto obravnavajo kot kazalniki ustreznosti 

vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot. Za podrobnejši vpogled ter boljše razumevanje 

ravni ustreznosti vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot za večino študentov je potrebna 

obsežnejša raziskava zaposlovanja diplomantov. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Učinke pandemije na ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot bomo lahko 

izsledili v prihodnjih letih. 

 

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1]. 

Od 115 študentov jih je k anketi pristopilo le 36. Le 21 študentov je na vprašanja odgovorilo. Pri večini 

predmetov je bila odzivnost na ankete tako nizka, da podatki zaradi anonimiziranja niso na voljo. S tako 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-765&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Drecent%26scenarioId%3D765%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610390851701%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.recent.recent&wdhostclicktime=1610390851630&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d22b93a7-075a-4fe0-86cc-1e48ed4ba4d8&usid=d22b93a7-075a-4fe0-86cc-1e48ed4ba4d8&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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nizko udeležbo študentov pri anketah si izvajalec pedagoškega procesa težko pomaga, vodstvo pa se ne 

more opreti na mnenja iz tako majhnega, statistično nepomembnega vzorca. 

  

Med študenti prevladuje mišljenje, da študentske ankete ne morejo biti anonimne. Morda je tudi to 

eden od razlogov za nizko udeležbo. Verjetno veliko koristnih mnenj ostane neizrečenih ravno zato. 

Rezultati anket so pretežno pozitivni, kar pa zaradi nizke udeležbe ne zagotavlja, da je s študijem 

zadovoljna večina študentov. 

  

Kot najbolj pereč problem se znova pojavljajo neprimerni prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela ter prostori za individualno učenje (vadnice). Prostorski problemi bodo v veliki meri 

rešeni z novimi prostori UL AG v Kazini. 

  

Poleg tega študenti pričakujejo: 

• Več informacij pri posameznih predmetih na spletu. 

• Boljše svetovanje osebja knjižnice pri iskanju literature. 

• Boljši odnos osebja knjižnice do uporabnika. 

• Boljše informiranje glede kariernega svetovanja. 

• Boljše informiranje glede tutorjev. 

• Boljšo opremo za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela. 
 

Učinki pandemije covida-19: 

Pandemija covida-19 je po marcu 2020 bistveno vplivala na pedagoški proces. Študentske ankete niso 

bile prilagojene na nastale razmere zaradi pandemije covida-19. Opravljena je bila anketa pedagoškega 

kadra o študiju na daljavo. 

  

Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija. 

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa.  

Število razpisanih mest: 

GLASBENA UMETNOST 2 

  Redni Izredni Vsi 

Državljani Republike 
Slovenije in EU 

40 10 50 

Slovenci brez 
slovenskega 
državljanstva in tujci 

6 2 8 

Vzporedni 2 2 4 

Vpis po merilih za 
prehode 

2 2 4 

SKUPAJ     66 

 

Trend števila vpisanih študentov: 

  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

redni 100 105 103 102 111 

izredni 5 3 4 3 2 

skupaj 105 108 107 105 113 
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Skoraj četrtina študentov v programu je v tretjem študijskem letu oz. ima status absolventa. Študenti se 

odločijo za status absolventa, da izkoristijo možnosti izmenjave po programu Erasmus v tujini. Nekateri 

tako pridobijo več časa za izdelavo magistrske naloge in pripravo magistrskega koncerta. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Pričakujemo, da bo pandemija covida-19 dolgoročno vplivala na populacijo študentov študijskega 

programa. Ugibamo, da je pandemija vplivala predvsem na prehodnost. Iz dosedanjih podatkov tega še 

ne moremo sklepati. 

  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa.  

Kakovost izvajanja pedagoškega procesa se ugotavlja prek anket in z razgovori pedagoškega osebja z 

dekanom. Kakovost določenih predmetov je mogoče spremljati tudi pri povezujočih predmetih, kot sta 

orkester in komorna igra, pri katerih občasno pridejo na površje pomanjkljivosti v predhodnem znanju 

in izkušnjah študentov. V praksi se te pomanjkljivosti opazijo šele po prijavi umetniškega projekta, ki je 

posledično lahko oviran. S povezanostjo in komunikacijo mentorjev s skrbniki orkestrskih in komornih 

projektov se takšnim situacijam v veliki meri izogibamo. Kljub različnemu predznanju je pomembno, da 

ima vsak študent priložnost za vključitev na čim več področjih umetniškega udejstvovanja. 

  

Katedre znotraj oddelkov sodelujejo pri kolokvijih, izpitih, avdicijah in diplomah, kjer se lahko predlogi 

za izboljšave podajo in oblikujejo.  

  

Obremenjenost študentov je primerna. V anketah je pri vprašanju ustreznosti kreditnih točk opaziti 

odstopanje navzdol pri nekaterih predmetih (Odrska igra M1, Orkester M1, Orkester M2). To je lahko 

povezano z onemogočenjem izvedbe nekaterih projektov zaradi pandemije covida-19. 

  

Nizka odzivnost študentov pri anketah otežuje dobro ukrepanje in konstruktivne spremembe. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Pandemija covida-19 je močno vplivala na način učenja in poučevanja ter pri posameznih predmetih 

spremenila način preverjanja in ocenjevanja znanja. Študenti niso imeli enakih možnosti za študij na 

daljavo od doma. Študenti so bili na splošno prilagodljivi, razumevajoči in zavzeti za študij na prilagojen 

način. Anketa pedagoškega kadra o študiju na daljavo je pokazala pripravljenost in zavzetost učiteljev na 

prilagojen pedagoški pristop. 

  

Podpora za internacionalizacijo študija.  

Internacionalizacija je na UL AG v porastu, učinki Mednarodne pisarne se vse bolj občutijo. Podpora za 

izmenjave profesorjev in študentov je dobra. V preteklem študijskem letu je bilo na izmenjavi v tujini 

sedem visokošolskih učiteljev in 14 študentov UL AG. Pri pedagoškem procesu na UL AG je prek izmenjav 

sodelovalo 26 profesorjev in 13 študentov. 

  

Še vedno je problematično stanje nefinanciranja individualnega pouka gostujočih študentov programa 

Erasmus. Problematika izhaja iz specifične narave individualnega pouka na AG, ki ga druge članice UL ne 

poznajo. Sistem izmenjav po programu Erasmus je osnovan na ravnovesju števila domačih študentov v 

tujini in tujih pri nas, kar je na ravni posameznih profesorjev individualnega pouka nerealno. 

Neravnovesje vodi v neplačano delo. Dodaten problem je financiranje korepetitorjev v učnem procesu 

individualnega pouka študentov programa Erasmus. Posledično se nekateri profesorji izogibajo 
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sprejemanju študentov na izmenjavo po programu Erasmus. Nedorečenost financiranja negativno vpliva 

na ugled UL AG v tujini. 

  

Tuji študenti, ki so zainteresirani za študij v Sloveniji, največkrat z zaželenim profesorjem vzpostavijo stik 

že vnaprej, najpogosteje prek gostujočih predavanj ali mojstrskih tečajev na tujih univerzah ali letnih 

akademijah. To potrjuje mednarodno mobilnost pedagoškega osebja UL AG.  

  

Študenti UL AG se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, simpozijev in festivalov v tujini. Prav tako 

mednarodnih seminarjev in mojstrskih tečajev v tujini ali v Sloveniji z gostujočimi profesorji iz tujine. 

Na spletni strani se postopoma dodajajo vsebine v angleščini. Več učnih načrtov je še vedno na voljo 

samo v slovenskem jeziku, kar zavira internacionalizacijo. Treba je zaključiti prevod celotnega 

kurikuluma v angleščino. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Pandemija covida-19 je precej vplivala na izvedbo nekaterih izmenjav in na odločitve študentov o 

izmenjavah v prihodnosti. 

  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju. 

Neposredna povezanost študentov z mentorji pri individualnem pouku in podpora v taki obliki je 

neprecenljiva. Študenti so povabljeni k sodelovanju pri različnih umetniških projektih, tekmovanjih, 

avdicijah in izmenjavah. 

  

Sistem tutorstva se izboljšuje. K temu prispevajo študenti s svojimi izkušnjami. 

  

Predstavniki študentov so vabljeni na seje organov UL AG. So odzivni in sodelujejo, njihovo sodelovanje 

pa omogoča uvid v problematiko delovanja ustanove ali določenih oddelkov. Na osnovi tega je 

študentom omogočeno nasloviti različne potrebe, sodelovati pri izboljšavah in neposredno podati 

konstruktivne predloge, ideje in ukrepe.  

  

Na spletna strani UL AG je vse več vsebin, ki so študentom v vsakdanjo oporo in jih informirajo. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Z omejitvami stikov zaradi pandemije covida-19 je bila podpora študentov ohromljena.  

  

Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa. 

Velik del pedagoškega procesa v programu Glasbena umetnost je praktične narave. Študenti imajo 

možnost praktičnih vaj v obliki razrednih nastopov, kolokvijev ter v obsežni koncertni sezoni UL AG. 

  

Raven praktičnega usposabljanja je odvisna od podpore mentorjev pri individualnem pouku. Opaziti je 

povečano umetniško sodelovanje študentov z mentorji. V koncertnem ciklu Solo e da camera študenti 

pridobijo praktične izvajalske izkušnje tudi v obliki umetniškega soustvarjanja z izkušenimi mentorji. 

  

V preteklem obdobju se je izvedla tudi delavnica za študente godal, pri kateri so imeli študenti dodatno 

praktično izkušnjo s poglobljenim študijem orkestrskih izvlečkov in možnostjo internega preizkusa 

veščine nastopanja na orkestrski avdiciji, ki se razlikuje od nastopanja na javnem koncertu. 
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Učinki pandemije covida-19: 

Več načrtovanih praktičnih usposabljanj ni bilo mogoče izvesti zaradi pandemije covida-19. Nekatere 

aktivnosti so se uspešno izvedle na daljavo.  

  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program. 

Na UL AG v primerjavi z drugimi članicami UL primanjkuje administrativnega kadra. Ta problem posredno 

občutimo vsi zaposleni. Nadaljnje izobraževanje je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prepuščeno 

posameznim zaposlenim po lastnih zmožnostih in presoji.  

  

Članica z elektronskimi obvestili svojim delavcem izdatno posreduje informacije o izobraževanjih in 

usposabljanjih znotraj UL. 

  

Podpora za mobilnost pedagoškega osebja je dobra. Specifika področja ponuja visoko prehodnost 

mednarodnega strokovnega osebja v slovenskem prostoru, kar zaposlenim omogoča ažurnost 

strokovnega znanja.  

  

Razmerje med pedagoško in umetniško (raziskovalno) obremenitvijo za akademsko osebje je dobro. 

Narava dela na študijskem področju zahteva večje število dodatnih kontaktnih ur, saj so koncertna 

dejavnost študentov, tekmovanja ipd. dinamičen proces in jih je nemogoče statično umestiti v potek 

študijskega programa. 

  

Opaziti je porast učinkovitosti organizacije in zavzetosti zaposlenih.  

  

Učinki pandemije covida-19: 

Ukrepi zaradi pandemije covida-19 so bili velik izziv vsem zaposlenim. Nastale razmere so spodbudile 

inovativne pedagoške pristope. Opaziti je bilo veliko volje in prizadevnosti, da se v danih razmerah 

študentom omogoči čim boljša izkušnja. 

  

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. 

Študijski program uspešno izobražuje in pripravi študente za vstop v poklicno okolje (solistični, komorni 

in orkestrski glasbenik, operni ali zborovski pevec) ali na nadaljnje izobraževanje v tujini. 

 

Na nekaterih smereh diplomanti niso konkurenčni na orkestrskih avdicijah. Treba je povečati število 

dejavnosti, ki dvigujejo raven skupnega umetniškega delovanja in priprave študentov na nastope na 

orkestrskih avdicijah in drugih izborih za delo. Povečana aktivnost pri komorni glasbi in izvedba delavnice 

Priprava na orkestrske avdicije kažeta na pozitiven premik v to smer. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Pandemija covida-19 je onemogočila izvedbe nekaterih projektov, ki prispevajo k doseganju temeljnih 

ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta.  

 

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa? 

Visokošolski učitelji, sodelavci in študenti so vključeni na sestankih oddelkov, sejah kateder in 

strokovnega sveta. Komunikacija je potekala prek elektronske pošte, po telefonu in na spletnih sestankih 

(Zoom). 



 
101 

Predlogi in opažanja študentov se izražajo prek ŠS AG, študentskih anket in neposredno pri pouku. 

Strokovni sodelavci izražajo mnenja na sejah kateder, senata in razširjenega kolegija dekana in prav tako 

prek elektronske pošte in z neposrednim stikom. 

  

Delodajalci so vključeni v sodelovanje prek strateškega sveta, glasbenih šol, kjer študentje opravljajo 

prakso, in orkestrov, ansamblov ter drugih ustanov, s katerimi sodelujejo tako študentje kot zaposleni 

na UL AG. Refleksija in vključevanje drugih deležnikov ter širšega okolja potekata v glavnem prek javnih 

prireditev in umetniških projektov, ki jih organizira UL AG. 

  

Učinki pandemije covida-19: 

Večina komunikacije za pripravo samoevalvacije je bila zaradi pandemije covida-19 na daljavo ali 

korespondenčno. 

  

Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Pozanimati se, kako delujejo podobne sistemske 
ureditve na sorodnih ustanovah, in podoben sistem 
urediti in prirediti za UL AG (ukrep izhaja iz 
problematike uničenega inventarja in razmetanih 
učilnic). 

 Realizirano v 2020. 
  
*Prvotni ukrep je bil nejasen, zato ni razvidno, kako 
realizacija vpliva na kakovost. 

Večje dvorane bi bilo treba dodeliti samo za vaje 
ansamblov, orkestrskih skupin in interne ali javne 
nastope. Iz teh dvoran (Hubadova, UNI, Viola) bi bilo 
treba umakniti vse dejavnosti individualnega pouka in 
pouka manjših skupin. 

 Realizirano v 2020. Implementacija ni bila mogoča 
zaradi pandemije covida-19. 
  
*Prvotni ukrep je bil nejasen, zato ni razvidno, kako 
realizacija vpliva na kakovost. 

  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Spoznavanje in optimizacija izvedbe pedagoškega 
procesa na daljavo (zaradi pandemije covida-19). 

Izkušnje poučevanja na daljavo v preteklem letu so 
prispevale k inovativnosti v pedagoškem procesu. 

Ločitev predstavitve (zagovora) magistrske naloge 
(eseja) in izvedbe orkestrskih izvlečkov od izvedbe 
magistrskega koncerta. 

Izboljšana izkušnja študentov, ki se lahko na vsak 
element zaključka magistrskega študija osredotočijo 
posamezno in posledično predstavijo magistrski 
koncert kot zaključeno umetniško celoto. 

Sodelovanje študentov in profesorjev/mentorjev v 
koncertnem ciklu Solo e da camera v povečanem 
obsegu (izvedba nekaterih programov je bila 
onemogočena zaradi pandemije covida-19). 

Praktične izvajalske izkušnje študentov, umetniško 
soustvarjanje študentov z izkušenimi mentorji. 

Izvedba delavnice za študente godal – priprava na 
orkestrske avdicije. 

Povečana praktična izkušnja, poglobljen študij 
orkestrskih izvlečkov, možnost internega preizkusa 
veščine nastopanja na orkestrski avdiciji, ki se 
razlikuje od nastopanja na javnem koncertu. 

Priprava pripravljalnega in izpopolnjevalnega 
programa. 

Dodatne oblike praktičnega in vseživljenjskega 
izobraževanja, ki v pedagoškem procesu vključujejo 
elemente prenosa in uporabe znanja, bodo 
študentom zagotovile dodatne možnosti za 
izpopolnjevanje. 
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KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Več učnih načrtov je na 
voljo samo v slovenskem 
jeziku. 

Vsi učni načrti so na voljo 
v slovenščini in 
angleščini. 

Dopolnitev manjkajočih 
angleških prevodov 
posameznih učnih 
načrtov. 

Posamezni nosilci 
predmetov, predstojniki 
oddelkov in kateder, 
prodekan za študijske 
zadeve. 

Nejasen in nedorečen 
način dostopnosti do 
učnih načrtov 
(intelektualna lastnina UL 
AG). 

Urejen ažuren dostop na 
spletu do celotnih učnih 
načrtov (zaprto področje) 
in povzetkov učnih 
načrtov posameznih 
predmetov (odprto 
področje). 

Prenos učnih načrtov na 
zaprti del spletne strani. 
Priprava povzetkov 
posameznih predmetov 
UL AG in javna objava 
povzetkov na spletni 
strani. Vsaka potrjena 
verzija učnih načrtov je 
na spletu na voljo le v 
obliki PDF in vsebuje 
datum veljave. 

Posamezni nosilci 
predmetov, predstojniki 
oddelkov in kateder, 
vodstvo. 

Tisk (trda vezava) 
magistrske naloge (eseja) 
pred uspešnim 
zagovorom. Če komisija 
predlaga manjšo 
spremembo, se mora 
postopek trde vezave 
ponoviti, ker je potratno. 

Varčevanje s papirjem in 
dopuščanje možnosti, da 
bi lahko komisija s 
pripombami dokument 
še izboljšala. 

Na zagovoru/predstavitvi 
magistrske naloge je na 
voljo nevezan izvod 
magistrske naloge 
(eseja). 

Mentorji za magistrske 
naloge, predstojniki 
oddelkov. 

Organizacija dela 
nekaterih ansamblov je 
občasno 
preobremenjujoča in 
nezdrava za študente. 

Trajnostna organizacija 
dela in porabe časa 
študentov pri večjih 
ansambelskih projektih. 

Omejitev obveznosti 
študentov pri 
ansambelskih projektih 
na največ osem terminov 
tedensko v trajanju do 3 
ure. V triurnem terminu 
je obvezno 30 minut 
odmora (lahko 
razporejeno na dva 
krajša odmora). V 
primeru dveh terminov v 
istem dnevu se 
predvidevata vsaj dve 
prosti uri med dvema 
terminoma (ne velja v 
primeru nujne kratke 
tonske vaje pred 
koncertom). 

Posamezni nosilci 
predmetov, vodstvo. 

Nestrokovnost izvedbe 
zagovorov magistrskega 
dela na nekaterih 
smereh. Člani komisije 
včasih na zagovor pridejo 
nepripravljeni, niso 
primerno pozorni ali 
strokovni. 

Strokovna in vestna 
izvedba zagovorov 
magistrskega dela s 
strani vseh članov 
komisije. 

Razviti jasne smernice in 
primere dobre prakse za 
izvedbo zagovorov 
magistrskega dela. 
Organizacija 
izobraževanja učiteljev o 
relevantnih postopkih in 
o vlogi članov komisije. 

Mentorji za magistrske 
naloge, predstojniki 
oddelkov, vodstvo. 

Raven priprave 
študentov na orkestrsko 
igro in avdicije za 
delovno mesto v 

Izboljšanje 
konkurenčnosti 
diplomantov UL AG na 
avdicijah za delovna 

Nov predmet: Orkestrska 
igra in priprava na 
orkestrske avdicije. 
Vzpostavitev orkestrske 

Posamezni nosilci 
predmetov, predstojniki 
oddelkov in kateder, 
vodstvo. 
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orkestrih je različna. Kot 
obvezni del študija se 
izvaja samo kot del 
učnega načrta glavnega 
predmeta. Diplomanti 
nekaterih smeri niso 
konkurenčni na avdicijah 
za delovna mesta na 
uglednejših umetniških 
ustanovah v Sloveniji. 

mesta na uglednejših 
umetniških ustanovah v 
Sloveniji. 

akademije (tesnejše 
sodelovanje med UL AG 
in Slovensko 
filharmonijo). 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Hitro spreminjajoče se 
okoliščine na trgu dela na 
glasbenem, umetniškem 
in pedagoškem področju 
povzročajo povečano 
konkurenco 
diplomantom UL AG.  

Učenje ključnih sorodnih 
neglasbenih veščin in 
priprava študentov na 
nove okoliščine in 
fleksibilnost na trgu dela. 

Nov predmet: Karierni 
razvoj za glasbenike. 

Posamezni nosilci 
predmetov, vodstvo. 
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Glasbena pedagogika – 2. stopnja 

a) Ime študijskega programa: Glasbena pedagogika 
b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja 

c) Vrsta študijskega programa: magistrski 

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: UL Akademija za glasbo 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa (ime, priimek in habilitacijski naziv): dr. Branka Rotar Pance, 

izr. prof. 

f) Študijsko leto: 2019/20 

  

Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v 

obliki, kot so akreditirani.  

Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbenopedagoškem področju. Učni izidi 

diplomantom omogočajo samostojno poučevanje v osnovnem in srednjem splošnem šolstvu, vodenje 

šolskih pevskih zborov, samostojno poučevanje v glasbenem šolstvu na predšolski in osnovni stopnji 

izobraževanja. Usposobljenost diplomantov omogoča tudi njihovo samostojno načrtovanje in izvajanje 

glasbenih programov za različne ciljne skupine udeležencev na področju neformalnega izobraževanja 

ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci. 

 

Splošne kompetence diplomantov: 

- poglobljeno sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, fleksibilna uporaba 

znanja v praksi, 

- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost, 

- splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih 

področij, 

- iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

izpopolnjevanja, 

- organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti, 

- občutljivost (ozaveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, 

multikulturnost in nediskriminativnost, 

- informacijska pismenost, uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju, 

- sposobnost za upravljanje časa, za samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov, 

- poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju, 

- sposobnost za sodelovalno/timsko delo,  

- komuniciranje v tujem jeziku, 

- občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, 

razlik in potreb posameznika, 

- znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih, 

- poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih 

potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela),  

- razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-etičnih 

vprašanj. 

  

Predmetno specifične kompetence diplomantov: 

- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobnega glasbenodidaktične filozofije in 

uveljavljenih glasbenodidaktičnih konceptov v splošnem in glasbenem šolstvu,  
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- poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih didaktičnih, 

pedagoško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v formalnih in neformalnih 

oblikah glasbene vzgoje in izobraževanja, 

- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov za področje osnovnošolske in 

srednješolske glasbene vzgoje ter za področje predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi in solfeggia v 

glasbeni šoli, 

- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikuluma za šolske pevske zbore, 

- interdisciplinarno povezovanje vsebin, 

- razvoj akcijskega raziskovanja na področju uporabe didaktičnih gradiv in glasbenega repertoarja, 

- pedagoško vodenje razreda, 

- organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

- samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na glasbenem področju, 

- samostojno vrednotenje poustvarjalne dejavnosti šolskih pevskih zborov, 

- prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in 

kulturno različnost,  

- oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega zastopnika 

glasbe. 

- uzaveščanje estetske občutljivosti za kakovostno zvočno okolje, 

- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbenostrokovnih znanj, sposobnosti in 

spretnosti s področja šolskega zborovodstva, 

- poglobljeno poznavanje repertoarja za šolske pevske zbore, 

- sposobnost umetniškega izražanja na zborovskem področju, 

- uzaveščanje fenomena glasbe in njene raznovrstne manifestivnosti, 

- poglobljeno razumevanje glasbe v njenih umetniških, znanstvenih in tehničnih domenah, 

- uzaveščanje glasbenega jezika ob dinamični in kreativni uporabi glasbene teorije, zgodovine in 

reproduktivnih področij,  

- poznavanje, razumevanje in uporaba glasbenoteoretičnih in oblikovnih znanj, 

- razvoj slušnih in glasbenobralnih veščin ter glasbenega spomina, 

- poznavanje, razumevanje svetovne in slovenske glasbene zgodovine, 

- poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene literature, 

- razvoj širokih možnosti funkcionalne uporabe reproduktivnih predmetov pri glasbenih dejavnostih v 

formalnem izobraževanju in drugih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

- sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja,  

- razvoj muzikalne samostojnosti, 

- uzaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture, 

- poznavanje, razumevanje in uporaba različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov. 

  

Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

Vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot se kontinuirano posodabljajo v skladu z razvojem 

na posameznih predmetnih področjih (posodabljanje študijske literature, vključevanje novih vsebin, 

učnih metod, dela v prožnih učnih okoljih z večjim vključevanjem IKT). Visokošolski učitelji se udeležujejo 

različnih izobraževanj ter s samostojnim raziskovalnim delom in projektnim delom vplivajo na razvoj 

študijskega programa. Posodobitve so povezane tudi s kadrovsko strukturo UL AG in sledijo potrebam 

slovenskega izobraževalnega prostora po vključevanju novosti na glasbenopedagoškem, 

glasbenoumetniškem področju in na tehnološkem področju. Posodobitve in spremembe se povezujejo 

s temeljnimi cilji programa in ohranjajo povezanost predmetov in vsebin. Primerjava študijskih 
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programov za izobraževanje učiteljev glasbe kaže, da posodobitve sledijo mednarodnim trendom in 

potrebam izobraževanja učiteljev glasbe. Program ohranja uravnoteženo kombinacijo znanj na 

glasbenopedagoškem, glasbenoteoretičnem, glasbenoreproduktivnem in glasbenoproduktivnem 

področju. Kontinuiran razvoj pedagoških praks temelji na angažiranju vseh deležnikov in zagotavlja 

dobro povezanost programa s splošnim in glasbenim šolstvom. Kompetence, ki jih med študijem razvije 

posameznik, mu omogočajo širše zaposlitvene možnosti ob vstopu na trg dela. Poleg možnosti 

zaposlitve v šolah posameznik lahko deluje tudi v umetniških in kulturnih ustanovah, društvih in v 

medijih. Med podiplomskim študijem posameznik pridobi potrebna znanja in veščine za samostojno 

strokovno delo na temeljnem, razvojnem in aplikativnem področju glasbene stroke in izobraževanja. 

Razvije tudi odgovornost za vseživljenjsko učenje in kontinuiran profesionalni razvoj.  

Diplomanti imajo dobre zaposlitvene možnosti in so hitro zaposljivi glede na potrebe v slovenskem 

izobraževalnem prostoru in v različnih neformalnih oblikah glasbenih in kulturno-umetnostnih področij. 

 

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1]. 

Analiza anketnih rezultatov glede na ključne prednosti in pomanjkljivosti študijskega programa je tako 

kot v preteklih letih problematična zaradi nizkega števila študentov, ki izpolnijo ankete v VIS-u. Njihov 

razpon se v študijskem letu 2019/20 giblje od enega in šest študentov, ki so odgovarjali na anketni 

vprašalnik pred izpitom. Od 17 predmetov je bilo glede na možnosti statistične obdelave podatkov v 

analizo vključenih 11 predmetov. Tendenca, ki jo kažejo rezultati, kaže, da so študenti v povprečju 

zadovoljni z izvedbo predmetov. Med posameznimi predmeti pa se kažejo odstopanja v stopnji 

njihovega zadovoljstva (najvišje, s povprečno oceno 5, so bili ocenjeni izpiti Improvizacija 1, 

Improvizacija 2 in Aranžiranje za male ansamble; najnižje povprečje (2,5) je bilo pri Multimediji 1).  

  

Ankete po izpitu je pri posameznih predmetih prav tako izpolnjevalo le malo študentov. Razpon 

odgovorov pri posameznem predmetu se je prav tako gibal od enega do šestih študentov. Od 21 

predmetov je bilo v statistično obravnavo vključenih 13 predmetov. Rezultati v povprečju znova kažejo 

tendenčno zadovoljstvo pri izvedbi programa (povprečje 4,4). Nekoliko širši spekter ocen se kaže pri 

kompetencah, ki so jih študenti pridobili pri posameznem predmetu (najvišje ocenjene kompetence so 

bile pri Specialni glasbeni didaktiki – nauku o glasbi in solfeggiu – povprečje 4,8; najnižje pa pri 

Multimediji 1 – povprečje 2,0). 

 

Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija. 

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa. 

Vsako študijsko leto se razpisuje enako število vpisnih mest na drugostopenjski študijski program 

Glasbena pedagogika. Število vpisanih študentov se v posameznih letih razlikuje glede na številčnost 

generacije, ki zaključi študij na prvostopenjskem programu Glasbena pedagogika in se vpiše na 

drugostopenjski študijski program. Podatki o vpisu za zadnjih pet študijskih let so naslednji: 

  

študijsko leto 2016/17 vpisanih 35 študentov, 

študijsko leto 2017/18 vpisanih 27 študentov, 

študijsko leto 2018/19 vpisanih 25 študentov,  

študijsko leto 2019/20 vpisanih 26 študentov, 

študijsko leto 2020/21 vpisanih 26 študentov. 

  

Prehodnost iz 1. letnika v 2. letnik je bila skoraj v vseh zadnjih petih študijskih letih visoka (100 %). Izjema 

je bilo študijsko leto 2017/18, v katerem je bila prehodnost 76,92 %. 

  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-678&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Daggregate%26scenarioId%3D678%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610481523884%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.aggregatefiles.aggregate&wdhostclicktime=1610481523835&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=cf2ed344-cdb0-41e0-ad00-65e8159e0946&usid=cf2ed344-cdb0-41e0-ad00-65e8159e0946&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Raziskovalno delo je v posamezne predmete vključeno že v prvem letniku magistrskega študija, vsi 

študenti pa raziskovalno delajo v 2. letniku magistrskega študija pri usmeritvenih strokovnih izbirnih 

predmetih, ovrednotenih z 9 ECTS. Ti predmeti so povezani pozneje s študentovim magistrskim delom. 

Pod vodstvom visokošolskih učiteljev-mentorjev raziskujejo različne teme s področij didaktike glasbe, 

glasbene psihologije, slovenske glasbene zgodovine, glasbene literature, glasbene ustvarjalnosti in 

poustvarjalnosti. Vidnejši raziskovalni dosežki po zaključenem študiju doživijo tudi objave v znanstvenih 

in strokovnih revijah. Magistrsko delo je lahko tridelno ali pa štiridelno – povezano z zborovodstvom. Pri 

slednjem gre za raziskovanje na glasbenoumetniškem področju. Štiridelno magistrsko delo vključuje 

pripravo in izvedbo javnega koncertnega dogodka, ki ga v celoti programsko in izvedbeno pripravi 

študent z različnimi pevskimi zbori, delujočimi na AG ali pa izven nje. 

  

Podatki o zaključku študija v zadnjih letih: 

leta 2016 je diplomiralo 12 študentov,  

leta 2017 je diplomiralo 15 študentov, 

leta 2018 je diplomiralo 10 študentov,  

leta 2019 je diplomiralo 12 študentov. 

  

Nihanja v številu diplomantov so povezana tako s številčnostjo posamezne generacije, vpisane v 2. letnik 

in v dodatno leto študija, kot tudi z individualnimi okoliščinami in odločitvami posameznika glede 

zaključka študija in zaposlitve. 

  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa.  

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Glasbena pedagogika kontinuirano poteka zbiranje 

informacij, reflektiranje izvajanja študijskega programa, analiziranje stanja in razvojnih trendov ter 

zbiranje predlogov za njegovo posodabljanje in spreminjanje. Proces zajema več ravni in vključuje 

različne deležnike. Na sejah oddelka za glasbeno pedagogiko sodelujejo tudi predstavniki študentov in 

občasno tudi dekan AG. Na njih se izmenjujejo informacije, pridobljene v pogovorih z drugimi 

visokošolskimi učitelji na UL AG, s študenti glasbene pedagogike iz drugih letnikov, z učitelji-mentorji s 

šol, na katerih izvajamo pedagoške prakse, z ravnatelji, alumni in predstavniki različnih ustanov in 

društev, v katerih delujejo študenti glasbene pedagogike v svojem prostem času ali pa v povezavi z 

umetniškimi in drugimi projekti UL AG. Na osnovi pridobljenih informacij se oddelek za glasbeno 

pedagogiko odloča o nadaljnjem razvoju in posodabljanju študijskega programa 

  

Informacije in neformalne ocene izvajanja programov se zbirajo tudi z mednarodnim mreženjem: 

izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov po programu Erasmus pomenijo priložnost za pogovore, 

reflektiranje študijskega programa in iskanje smernic nadaljnjega razvoja. Oddelek za glasbeno 

pedagogiko je aktivno vpet v delovanje Evropske zveze za glasbo v šoli (EAS), ki s svojimi projekti in 

konferencami daje pomembne impulze za primerjavo in vrednotenje študijskih programov za 

izobraževanje učiteljev glasbe. Občasno se tovrstna tematika obravnava tudi na mednarodnih 

konferencah Evropske zveze glasbenih šol (EMU), na katerih sodelujejo tudi visokošolski učitelji z UL AG. 

Razprave na mednarodnih kongresih in drugih srečanjih v tujini pomenijo priložnost in možnost za 

pogovore o študijskem programu. Pridobljene informacije se nato predstavijo na seji Oddelka za 

glasbeno pedagogiko, ki nato kreira nadaljnje smernice razvoja študijskega programa. 

  

V študijskem letu 2020/21 je študijski program izbrala agencija NAKVIS za vzorčno samoevalvacijo. 

Priprava nanjo in izdelava gradiv je pomenila nov impulz za podrobnejšo analizo kakovosti izvajanja 

študijskega programa. 
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Podpora za internacionalizacijo študija. 

Internacionalizacija se povezuje z vključevanjem študentov v mobilnost prek programa Erasmus. 

Načrtovanje in izvajanje vseh postopkov v zvezi z mobilnostjo študentov izvaja Mednarodna pisarna UL 

AG. Ta študente redno obvešča o drugih mednarodnih razpisih in možnostih za izmenjavo. V okviru 

mreže Erasmus se študentje glasbene pedagogike večinoma odločajo za izmenjavo v dodatnem letu 

(absolventskem stažu). V nižjih letnikih se za mobilnost težje odločajo, saj se študij glasbene pedagogike 

z vključeno pedagoško prakso navezuje na slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. Pedagoška praksa v 

vsakem letniku poteka v zimskem in v letnem semestru.  

  

Internacionalizacija poteka tudi z vključevanjem in sodelovanjem študentov na mednarodnih 

študentskih forumih na tujih ustanovah in z organizacijo ter izvedbo mednarodnih tednov na oddelku za 

glasbeno pedagogiko.  

  

Pomemben prispevek k internacionalizaciji pomeni tudi vsakoletno gostovanje številnih tujih 

profesorjev na oddelku za glasbeno pedagogiko, vključevanje študentov UL AG v projekte z mednarodno 

udeležbo tako na umetniškem področju (zborovski projekti) kot tudi na znanstvenoraziskovalnem 

področju. Študenti skupaj s svojimi mentorji – visokošolskimi učitelji z UL AG raziskovalne izsledke 

predstavljajo na mednarodnih konferencah, simpozijih in na mednarodnih študentskih forumih ter jih 

izdajo v relevantni periodiki s področja glasbene pedagogike in z njo povezanih ved. Posamezni študenti 

se udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj (komplementarni klavir, solfeggio). 

  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti na ravni institucije ter na nacionalni in 

mednarodni ravni. Spodbuja tudi mobilnost študentov, ki se udejanja predvsem prek mobilnosti 

študentov programa Erasmus+. Študentom je pri organizaciji in izvedbi mobilnosti v veliko pomoč 

Mednarodna pisarna UL AG. 

  

Študenti imajo zagotovljeno študentsko tutorstvo. UL AG vsako leto ponudi študentom vsaj pet delavnic, 

namenjenih kariernemu izobraževanju in informiranju. Izvajajo jih domači in tuji strokovnjaki. Na spletni 

in FB-strani ima rubriki, namenjeni kariernemu svetovanju. Informiranje o različnih seminarjih, avdicijah 

in drugih delavnicah sicer poteka prek družbenih omrežij ŠS AG in UL AG, e-pošte ŠS AG in spletnih strani 

UL AG. Na spletni strani UL AG je dodana kolumna, namenjena najpogostejšim vprašanjem študentov 

(še posebej koristno za bruce). Pretok informacij in sodelovanje s kariernimi centri je kljub dobremu 

dosedanjemu sodelovanju treba še spodbujati in izboljšati. 

  

Študenti glasbene pedagogike so deležni številnih svetovanj in kariernih usmerjanj visokošolskih 

učiteljev. V okviru opravljanja pedagoških praks navežejo tudi tesnejše stike z učitelji-mentorji, ki se 

pozneje nanje obrnejo tudi ob potrebah po nadomeščanjih med dolgotrajnejšo bolezensko odsotnostjo. 

Tudi ravnatelji šol, na katerih se izvaja pedagoška praksa, se na visokošolske učitelje oddelka za glasbeno 

pedagogiko obračajo s prošnjo po pomoči pri zagotavljanju ustreznega glasbenopedagoškega kadra, ki 

ga potrebujejo na šoli. Magistrande tako obveščamo o zaposlitvenih potrebah in jih priporočamo 

ravnateljem v primeru pokrivanja različnih kadrovskih potreb. Svetujemo jih tudi pri vključevanju v 

različne dejavnosti glasbenih društev in prevzemanje vodenja delavnic, pevskih zborov, glasbenih 

počitnic ipd. 
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Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa. 

Praktično izobraževanje je vključeno v 1. letnik magistrskega študijskega programa Glasbena pedagogika 

in pomeni nadgradnjo predhodnih Pedagoških praks 1-3 na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem 

programu Glasbena pedagogika, ki ga izvaja UL AG. Poteka v okviru obveznega predmeta Pedagoška 

praksa MA in je kompetenčno usmerjen na področje nižjega glasbenega šolstva: na poučevanje nauka o 

glasbi in solfeggia v glasbenih šolah. 

  

Število ur praktičnega usposabljanja pri predmetu Pedagoška praksa MA vključuje tako neposredno 

pedagoško prakso študentov kot tudi komuniciranje z različnimi deležniki (študenti, izvajalec predmeta 

– vodja učne prakse na UL AG, učitelji-mentorji na šolah, delno tudi s potencialnimi bodočimi 

zaposlovalci – ravnatelji glasbenih šol), načrtovanje z izvedbo konzultacij, pisne priprave, 

dokumentiranje posameznih elementov pedagoške prakse (npr. dnevnik) in kompleksne evalvacijske 

postopke. 

  

Pedagoška praksa MA poteka v obliki hospitacij in učnih nastopov na glasbenih šolah v Ljubljani, ki jih 

spremlja in evalvira izvajalec predmeta na UL AG, in dvotedenske strnjene prakse, ki jo študent 

praviloma opravi na glasbeni šoli v domačem kraju. Njegovo delo v okviru strnjene prakse neposredno 

vodi, usmerja in evalvira učitelj-mentor, ki poučuje nauk o glasbi in solfeggio na glasbeni šoli. Dnevnik 

strnjene prakse, v katerem je dokumentirano vse študentovo delo, pa pregleda in ovrednoti izvajalec 

predmeta na UL AG.  

  

Vsi učitelji-mentorji, s katerimi sodelujemo v okviru izvajanja pedagoških praks, imajo ustrezen naziv 

(mentor, svetovalec, svetnik). Pridobitev teh nazivov zahteva od učiteljev ustrezne izkušnje v vzgoji in 

izobraževanju, dokazane pedagoške uspehe in dejavnosti v okviru programov stalnega strokovnega 

izobraževanja delavcev v vzgoji in izobraževanju. Izjemoma je kot učitelj-mentor vključen pedagog, ki še 

nima uradno pridobljenega naziva mentor, vendar po opravljenem strokovnem izpitu in nekajletnem 

uspešnem delu v vzgoji in izobraževanju izkazuje nadpovprečne rezultate. 

  

Dokumentacijo in napotke, povezane z izvajanjem pedagoške prakse, pripravi visokošolski učitelj – vodja 

pedagoške prakse na UL AG. Mentorja pravočasno informira o poteku pedagoške prakse, mu predstavi 

načine spremljanja in dokumentiranja hospitacij in učnih nastopov, predstavi sistem reflektiranja in 

evalvacije ter mu preda potrebno dokumentacijo. Mentor visokošolskemu učitelju – vodji strnjene 

prakse v dogovorjenem času posreduje naslove tematskih sklopov in učnih enot ter spremljajoče 

informacije. Ta jih posreduje študentom, da se pripravijo na izvedbo učnega nastopa ter oblikujejo pisno 

pripravo, ki jo pokažejo nekaj dni pred izvedbo samostojnega učnega nastopa visokošolskemu učitelju 

in/ali mentorju na šoli. Ob predstavitvi pisne priprave poteka konzultacija, na osnovi katere študent 

naredi še zadnje korekture v svoji pisni pripravi. Po izvedenem samostojnem učnem nastopu učitelj-

mentor poda povratne informacije študentu. Ta povratne informacije prejme tudi od svojih kolegov – 

študentov ocenjevalcev in od visokošolskega učitelja, ki prisostvuje učnemu nastopu. Celotna 

dokumentacija se zbira v spletni učilnici predmeta. V primeru enotedenske strnjene prakse študent v 

spletno učilnico umesti dnevnik strnjene prakse. Na koncu dnevnika je tudi kratek vprašalnik, v katerem 

so naštete kompetence iz učnega načrta za pedagoško prakso, in študent sam oceni, v kolikšni meri jih 

je razvil.  

  

Z učitelji-mentorji se visokošolski učitelji – vodje učne prakse z UL AG srečujejo pred izvedbo, med 

izvedbo in po izvedbi pedagoške prakse. V pogovorih skupaj reflektirajo in vrednotijo opravljeno delo, 

pridobljene kompetence študentov ter njihova močna in šibka področja. 
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Celotni proces vključenosti učiteljev-mentorjev v izvajanje pedagoške prakse na neki način vpliva tudi na 

njihov nadaljnji profesionalni razvoj. Z učitelji-mentorji, ki delajo z glasbeno nadarjenimi učenci, 

sodelujočimi na šolski in nacionalni glasbeni olimpijadi, pa se srečamo v okviru seminarjev, ki jih izvajamo 

v okviru razpisanih in potrjenih Programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

  

Študenti so zelo zadovoljni z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse, saj jo ocenjujejo z najvišjimi 

ocenami. V študijskem letu 2019/20 so bile posamezne komponente Pedagoške prakse MA v študentski 

anketi najvišje ocenjene (5,0), skupno povprečje pa je bilo 4,7.                                              

  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program. 

Strokovni razvoj zaposlenih je spodbujan s ponujenimi izobraževalnimi tečaji, delavnicami in predavanji, 

ki jih posamezne članice UL in druge slovenske univerze zagotovijo visokošolskim učiteljem in 

sodelavcem. Velik pomen imajo projekti UL na področju vključevanja in uporabe novih tehnologij v 

študijske procese (projekt INOVUP, Digitalna UL ipd.) s ponudbo številnih izobraževanj za visokošolske 

učitelje. 

  

Mobilnost učiteljev se spodbuja skozi programe Erasmus+ ter obvestila o možnosti vključevanja razpisov 

za mobilnost, ki jih ponujajo druge institucije. Spremljanje in upoštevanje razmerja med pedagoškim in 

raziskovalnim delom ni zadostno. Raziskovalno delo visokošolskih učiteljev poteka tako v okviru 

posameznih projektov kot tudi samostojno. Znanstveno habilitirani visokošolski učitelji predstavljajo 

prispevke na mednarodnih znanstvenih simpozijih, konferencah in znanstvenih sestankih v tujini in 

doma. Ob tem nadgrajujejo svoja znanja na posameznih raziskovalnih tematskih področjih in se 

povezujejo z raziskovalci iz tujih ustanov ter oblikujejo predloge skupnih raziskovalnih projektov. 

Umetniško habilitirani visokošolski učitelji jih predstavljajo na koncertnih odrih in skozi različne 

umetniške projekte. 

  

V zvezi s problematiko ustrezne kadrovske strukture zaposlenih in kadrovskega razvoja so podane 

pobude za vključevanje novih delavcev, ki delajo na znanstvenoraziskovalnem področju oziroma za 

krepitev tega področja. Kadrovska struktura je nesorazmerna tudi glede deleža redno zaposlenih 

pedagoških delavcev in honorarno zaposlenih pedagoških delavcev. 

  

Na oddelku za glasbeno pedagogiko delujejo visokošolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstva 

na doktorskem študiju. 

  

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. 

Temeljni cilji programa in kompetence diplomanta so ustrezno doseženi, kar dokazuje tudi zaposljivost 

diplomantov, saj se jih večina zaposli v relativno kratkem času. Ravnatelji vzgojno-izobraževalnih ustanov 

se večkrat obrnejo na visokošolske učitelje, da jim pomagajo zapolniti kadrovske potrebe s svetovanjem 

in priporočila za posamezne diplomante. 

 

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa? 

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Glasbena pedagogika kontinuirano poteka zbiranje 

informacij, reflektiranje izvajanja študijskega programa, analiziranje stanja in razvojnih trendov ter 

zbiranje predlogov za njegovo posodabljanje in spreminjanje. Proces zajema več ravni in vključuje 

različne deležnike. Na sejah oddelka za glasbeno pedagogiko, na katerih sodelujejo predstavniki 
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študentov in občasno tudi dekan AG, se predstavljajo informacije, pridobljene v pogovorih z drugimi 

visokošolskimi učitelji na UL AG, s študenti glasbene pedagogike, z učitelji-mentorji s šol, na katerih 

izvajamo pedagoške prakse, z ravnatelji, alumni in predstavniki različnih ustanov in društev, v katerih 

delujejo študenti glasbene pedagogike v svojem prostem času, ali pa v povezavi z umetniškimi in drugimi 

projekti UL AG. Na osnovi pridobljenih informacij se oddelek za glasbeno pedagogiko odloča o 

nadaljnjem razvoju in posodabljanju študijskega programa. Izsledke analiz stanja skrbnica vključi v 

vsakoletno samoevalvacijsko poročilo. V okviru delovanja Komisije za kakovost UL AG prihaja prav tako 

do razprav in spodbud za nadaljnji razvoj študijskega programa, posebej v povezavi s pripravo letnega 

poročila. Slednje se obravnava in potrjuje na Senatu AG, kjer se prav tako vodijo razprave o študijskih 

programih in njihovi nadgradnji.  

  

Informacije in neformalne ocene izvajanja programov se zbirajo tudi z mednarodnim mreženjem: 

izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov po programu Erasmus pomenijo priložnost za pogovore, 

reflektiranje študijskega programa in iskanje smernic. Oddelek za glasbeno pedagogiko je aktivno vpet 

v delovanje Evropske zveze za glasbo v šoli (EAS), ki s svojimi projekti in konferencami daje pomembne 

impulze za primerjavo in vrednotenje študijskih programov za izobraževanje učiteljev glasbe. Občasno 

se tovrstna tematika obravnava tudi na mednarodnih konferencah Evropske zveze glasbenih šol (EMU), 

na katerih sodelujejo tudi visokošolski učitelji z UL AG. Razprave na mednarodnih kongresih in drugih 

srečanjih v tujini pomenijo priložnost in možnost za pogovore o študijskem programu. Pridobljene 

informacije se nato predstavijo na seji Oddelka za glasbeno pedagogiko, ki nato kreira nadaljnje 

smernice razvoja študijskega programa. 

  

Na ravni Univerze v Ljubljani spodbuja razpravo o vrednotenju kakovosti izvajanja študijskega programa 

in njegovega nadaljnjega razvoja Služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje (UL USKAP). 

Visokošolski učitelji UL AG se udeležujemo različnih izobraževanj, ki jih služba organizira, in tudi to daje 

impulze za posodabljanje študijskega programa in izvajanja študijskih procesov. V letu 2019 je k temu 

pomembno soprispeval projekt UL USKAP, organiziran za tri umetniške akademije »Prepoznavanje 

specifik izvajanja samoevalvacije študijskih programov na akademijah UL«, ki je vključeval tudi 

visokošolske učitelje z Oddelka za glasbeno pedagogiko. 

 

Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

 Posodobitev spletnih strani v slovenščini in v 
angleščini ter tiskano in multimedijsko gradivo v 
namen promocije študijskega programa in delovanja 
oddelka. 

Delno realizirano v študijskem letu 2019/20. 

Načrtno pridobivanje novih učiteljev, delujočih na 
znanstvenoraziskovalnem področju. 

 Delno realizirano v študijskem letu 2019/20. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Posodobljeni učni načrti 
niso objavljeni ali pa 
dostopni v 
neposodobljeni obliki na 
spletni strani UL AG. 
Neustrezna obveščenost 
o kakovostnem razvoju 
posameznih predmetnih 
področij. 

Dostopnost 
posodobljenih učnih 
načrtov na spletni strani 
UL AG. 

Objava posodobljenih 
učnih načrtov na spletni 
strani UL AG. 

Prodekan za študijske 
zadeve, referat. 
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Slab odziv študentov na 
študentske ankete. 
Informacije, ki so 
pridobljene z anketami, 
zaradi nizkega števila 
udeležencev niso 
verodostojne. 

Povečati število 
študentov, ki izpolnijo 
ankete za predmete pred 
izpitom in po njem. 
Anketna vprašanja je 
treba ustrezno prilagoditi 
značilnostim študija 
glasbene pedagogike. 

Animacija študentov prek 
študentskih organizacij, 
povezava s snovalci 
študentskih anket in 
predstavitev potreb 
oziroma področij 
preverjanja, aktualnih za 
študij glasbene 
pedagogike in za 
področje glasbenih 
strokovnih predmetov. 

Predstavniki študentov v 
komisijah in organih UL 
AG, predstojnica 
oddelka, pristojne službe 
za študentske ankete na 
UL. 
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Glasbeno-teoretska pedagogika – 2. stopnja 
 

  

a) Ime študijskega programa: Glasbeno-teoretska pedagogika 

b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja 

c) Vrsta študijskega programa: magistrski 

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: Akademija za glasbo UL 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa: dr. Katarina Zadnik, doc. 

f) Študijsko leto: 2019/20 

  

Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v 

obliki, kot so akreditirani. 

Študijski program Glasbeno-teoretska pedagogika podpira in oblikuje razvoj kompetenc na področjih 

glasbene teorije, glasbene pedagogike, glasbene produkcije in reprodukcije in glasbene zgodovine. 

Študijski program vključuje tri smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Dirigiranje (Zborovsko dirigiranje) 

in Sakralna glasba. Temeljni cilji študijskega programa so, da študenti pridobivajo in usvajajo 

kompetence za umetniško in koncertno delovanje ter pedagoško-didaktične kompetence za samostojno 

poučevanje glasbenoteoretičnih predmetov v srednjem in osnovnem glasbenem šolstvu ter na 

srednješolski ravni splošnega izobraževanja. Horizontalne medpredmetne povezave potekajo tudi z 

drugimi magistrskimi programi AG, zlasti s programoma Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika. Z 

vidika vertikalnih medpredmetnih povezav je program povezan s prvostopenjskim programom Glasbena 

umetnost – smeri Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje in 

Sakralna glasba ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje, smer 

Kompozicija in glasbena teorija. 

  

Predmetniki posameznih smeri široko zasnovanega študijskega programa vključujejo predmete, 

povezane z ustvarjalno dejavnostjo, umetniškim izražanjem in koncertnim delovanjem, sočasno tudi 

sklop pedagoško-psiholoških predmetov, specialnih didaktik s pedagoškimi praksami. Tako oblikovan 

predmetnik študijskega programa podpira pridobivanje in usvajanje temeljnih kompetenc na različnih 

glasbenih področjih za nadaljnje poklicno udejstvovanje. Pridobljene kompetence odpirajo široke 

možnosti zaposlitve, od umetniškega ustvarjalnega do koncertnega poustvarjalnega delovanja kot tudi 

delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, obenem program podpira možnosti neposrednega 

sodelovanja z okoljem. Neposredno sodelovanje z okoljem poteka že med študijskim procesom, in sicer 

v tesni povezavi z nacionalno pomembnimi slovenskimi kulturnimi in glasbenimi hrami, in sicer v smeri 

umetniškega ustvarjalnega kot tudi koncertnega poustvarjalnega delovanja, sočasno tudi v okvirih 

splošnega in glasbenega šolstva. Zaposlitvene možnosti in potrebe v slovenskem okolju, ki izkazujejo 

prisotnost ponudbe delovnih mest, opravičujejo obstoj in nujno prisotnost študijskega programa, še 

posebej z vidika glasbene ustvarjalne dejavnosti kot temeljne dejavnosti pri razvoju slovenske glasbene 

dediščine. 

  

Sodelovanje z okoljem, ki poteka v povezavi s študijskim procesom, podpira vzajemen prenos izkušenj, 

potreb in znanj med partnerskimi ustanovami. Vzajemna interakcija tako omogoča kakovostno zanko 

morebitnih potrebnih dopolnitev, sprememb in izboljšav posameznih smeri znotraj študijskega 

programa, kot tudi pri že ustaljenih praksah bodočih delodajalcev. Dejavnik sodelovanja z okoljem igra 

ključno vlogo pri kakovostni podpori oblikovanja specifičnih poklicnih kompetenc na področju 

umetniškega ustvarjalnega izražanja, koncertnega poustvarjalnega delovanja in na področju procesov 
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poučevanja in učenja na nižji in srednji ravni v glasbenem šolstvu ter splošni srednješolski ravni. 

Posamezne smeri študijskega programa se v stalni interakciji s trgom dela nenehno dopolnjujejo, 

izboljšujejo in prilagajajo spremembam ter potrebam na področju zaposlovanja, kar se posledično 

odraža v stalnih prilagoditvah procesov učenja in poučevanja med izobraževanjem. Vse smeri 

študijskega programa tako v veliki meri podpirajo oblikovanje specifičnih in generičnih kompetenc, ki 

omogočajo uspešen vstop na trg dela in zaposlovanja.  

  

Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

Študijski program Glasbeno-teoretska pedagogika je relativno mlad program, saj se izvaja od leta 

2012/13. Poglobljena raziskava, ki bi proučila učinke vključenih študijskih vsebin v omenjenem programu 

na poznejše poklicno delovanje, še ni bila izvedena. Tudi raziskav, ki bi posredno izkazovale rezultate in 

učinkovitost študijskih dejavnosti in vsebin tega programa, ni. Slednja ugotovitev kaže na vrzel in 

možnost proučevanja omenjenih predmetnikov posameznih smeri z vidika učinkovitosti teh na nadaljnji 

poklicni poti. Ker predmetniki posameznih smeri izkazujejo širok nabor učnih vsebin, je študijski program 

ustrezno oblikovan in podpira pridobitev temeljnih kompetenc za nadaljnje poklicno udejstvovanje. 

  

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1].  

Analiza rezultatov kaže, da so v povprečju sodelovali štirje študenti. Iz povprečja agregiranih ocen 

sedmih komponent posameznih predmetov je razvidno nekoliko nižje vrednotenje pred izpitom pri 

predmetu Pedagogika in andragogika (3.4) in po izpitu pri predmetu Specialna glasbena didaktika – 

Glasba v srednjem šolstvu (3.3). Treba je poudariti, da so ocene študentov pri slednji rubriki razvidne le 

pri nekaterih predmetih. 

  

Glede na število porabljenih ur (predvidenih KT) so študenti ocenili, da so porabljene ure močno 

odstopale navzgor od predvidenih pri Zboru M1 (4,4), Kompoziciji PED-M1 (3,9), Specialni glasbeni 

didaktiki – Nauku o glasbi in Solfeggiu (3,8). Predmeta Zbor in Kompozicija vključujeta dejavnosti in 

naloge, ki zahtevajo mnogo vaje in urjenja, prav tako Specialna glasbena didaktika – Nauk o glasbi in 

Solfeggio vključuje urjenje nekaterih veščin v daljšem časovnem obdobju, ki so ključne za kakovostno 

izvajanje pedagoške prakse in poznejše poklicno delo. Gotovo študenti občutijo veliko obremenitev 

zaradi drugih študijskih obveznosti, ki potekajo sočasno v študijskem letu. 

  

Povprečja ocen agregiranih komponent na ravni obveznih študijskih praks izkazujejo zadovoljstvo 

študentov pri Pedagoški praksi – Glasbi v srednjem šolstvu (4.2) in Pedagoški praksi – Nauku o glasbi in 

solfeggiu (4.7) 

  

Rezultati anketnih vprašalnikov kažejo na izjemno nizko število enot sodelujočih študentov. Tako iz 

rezultatov težko objektivno presodimo o prednostih/slabostih študijskega programa glede na povratne 

informacije študentov. 

  

Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija. 

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa.  

V aktualnem letu 2020/21 je Akademija za glasbo UL v študijskem programu Glasbeno-teoretska 

pedagogika razpisala 13 vpisnih mest. 

  

Tabela 1: Število razpisanih mest za smer GTP 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-405&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Drecent%26scenarioId%3D405%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610361599522%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.recent.recent&wdhostclicktime=1610361599460&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7542ec5d-cd9a-48c5-93be-21237633f0bd&usid=7542ec5d-cd9a-48c5-93be-21237633f0bd&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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GLASBENO-TEORETSKA 
PEDAGOGIKA 

  

  Redni Izredni 

Državljani Republike Slovenije in 
EU 

8 2 

Slovenci brez slovenskega 
državljanstva in tujci 

1 1 

Vzporedni 2 2 

Vpis po merilih za prehode 2 2 

 

V preteklem študijskem letu 2019/20 se je v študijski program GTP redno vpisalo šest študentov (en študent manj 

kot leta 2018/19 in pet manj kot leta 2017/18), od tega trije moški in tri dekleta. Dva študenta sta obiskovala 1. 

letnik, trije študenti 2. letnik, en študent je ponavljal letnik. Čeprav je število študentov na študijskem programu 

nizko, je treba razmisliti o upadanju vpisanih študentov in o ukrepih za postopen dvig vpisa.  

V preteklem študijskem letu je študijski program izmed šestih študentov obiskoval tudi en tuji študent – iz Italije. 

Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 75 % in je bila občutno višja kot v letu 2019/20 (33,3 %), s tem, da je treba 

poudariti, da je število vpisanih študentov nizko.  

Tabela 2: Povprečne ocene študentov po posameznih letnikih  

PROGRAM LETNIK POVPREČNA OCENA ŠT. OCEN 

Magistrski študijski 

program druge stopnje 

Glasbeno-teoretska 

pedagogika 

1. 9,42 12 

Magistrski študijski 

program druge stopnje 

Glasbeno-teoretska 

pedagogika 

2. 8,79 19 

  

Iz tabele 2 je razvidno, da so študenti 1. letnika opravili izpite pri 12 predmetih, povprečna ocena je 9,42. Študenti 

2. letnika pa so opravili izpite pri 19 predmetih, povprečna ocena je 8,79. Povprečje ocen je visoko, kar kaže na 

veliko motivacijo in angažiranost študentov za študijsko področje. 

Ker se vsebine študijskega programa navezujejo na ustvarjalno dejavnost in umetniško izražanje, je število 

raziskovalnih nalog, ki potekajo le pri nekaterih predmetih, nizko. Na drugostopenjskem študiju AG je študij 

zaključilo 66 študentov, od tega en študent na študijskem programu GTP. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa  
Medpredmetno povezovanje poteka intradisciplinarno, saj se obravnavane vsebine povezujejo znotraj 

posameznih predmetov, kot tudi interdisciplinarno, saj študenti GTP obiskujejo predmete drugih 

študijskih smeri, in sicer Glasbena pedagogika in Glasbena umetnost. Nosilci predmetov prilagajajo 

aktivne oblike učenja in poučevanja skladno s posameznikovimi potrebami, tako je upoštevano načelo 

personalizacije in diferenciacije. Poudariti je treba, da zagotovitev upoštevanja slednjih načel izhaja iz 

nizkega števila študentov na posameznih študijskih smereh. Transdisciplinarne povezave se izvajajo v 

fazi sodelovanja z okoljem, ko študenti pridobivajo kompetence pri umetniškem in koncertnem 

udejstvovanju in izvajanju pedagoške prakse. Procesi učenja in poučevanja so bili v zadnjem letu še 

posebej podprti z uporabo digitalne tehnologije, zlasti pri spremljanju razvoja specifičnih kompetenc 

študenta na področju razvoja ustvarjalnih in umetniških kompetenc. 

  

Glede na število porabljenih ur (predvidenih KT) so študenti ocenili (rezultati anketnega vprašalnika), da 

so porabljene ure močno odstopale navzgor od predvidenih pri Zboru M1 (4,4), Kompoziciji PED-M1 
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(3,9), Specialni glasbeni didaktiki – Nauku o glasbi in Solfeggiu (3,8). Predmeta Zbor in Kompozicija 

vključujeta dejavnosti in naloge, ki zahtevajo mnogo vaje in urjenja, prav tako Specialna glasbena 

didaktika – Nauk o glasbi in Solfeggio vključuje urjenje nekaterih veščin v daljšem časovnem obdobju, ki 

so ključne za kakovostno izvajanje pedagoške prakse in poznejše poklicno delo. Gotovo študenti občutijo 

veliko obremenitev zaradi drugih študijskih obveznosti, ki potekajo sočasno. 

  

Povprečja ocen študentov glede pridobljenih kompetenc na študijski smeri kažejo, da so študenti dobro 

ocenili (3,6) usvojene kompetence. Opaziti je nekoliko nižje vrednotenje v primerjavi s preteklim 

študijskim letom, ko so študenti ocenili usvojene kompetence s 3,7, kar gotovo lahko pripišemo stanju 

izrednih razmer in delu na daljavo. 

  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa z vidika doseganja pričakovanih kompetenc 

študentov kaže, da so opisani načini izvajanja študijskega procesa ustrezni za kakovostno doseganje 

kompetenc. V primeru zaznanih pomanjkljivosti si učitelji prizadevajo samostojno in sproti slednje 

odpraviti, obenem ni zaznati potreb po večjih spremembah na ravni učnih vsebin in predmetnikov, niti 

ni bilo zunanjih pobud za večje spremembe. 

 

Študijski proces programa GTP je v letu 2019/20 potekal stalno in nemoteno, kljub epidemičnim 

razmeram v državi. Izvajanje predmetov se je v celoti preselilo v virtualna okolja, po priporočilih UL in 

same članice. Po posameznih oddelkih so potekali intenzivni pogovori o kakovostnih rešitvah nastale 

situacije, kar je sprožilo oblikovanje novih in inovativnih didaktičnih pristopov z uporabo IKT. 

  

Na oddelku za kompozicijo in glasbeno teorijo so se oblike poučevanja in učenja v celoti (100 %) preselile 

v virtualna okolja izobraževanja na daljavo. Na področju kompozicije je delo potekalo nemoteno in brez 

večjih ovir. Za področje glasbene teorije in sakralne glasbe so učitelji poročali, da so lahko izvajali v 

nekaterih segmentih učni proces od 50 do 100 % na daljavo (izvedena anketa Covid-19). Izražali so, da 

so uspešno prilagajali količino snovi, vključevali več individualnega dela, večji poudarek je bil na analizah. 

V primerjavi s tema področjema so učitelji na oddelku za dirigiranje poročali, da so nemoteno izvajali 

študijski proces od 25 do 50 %. Občutna razlika izhaja iz tega, da je izobraževanje tesno povezano z 

aktivnostmi študentov, ki potekajo v okviru kontaktnih individualnih ur, kar pa je bilo v slednji situaciji 

omejeno, četudi so študenti pripravljali lastne videoposnetke. Tako na tem področju kot področju 

sakralne glasbe so bili študenti prikrajšani pri koncertnem udejstvovanju in urjenju izvajalskih veščin. 

  

Na oddelku za dirigiranje je bila zaznana potreba po kakovostnejši dirigentski praksi. V okviru študijskih 

usmeritev v tujini imajo študentje možnost vaditi v instrumentalnih in vokalnih ansamblih, ki so 

namensko sestavljeni za pouk dirigiranja, medtem ko pri nas to prakso trenutno rešujemo z našimi 

rednimi sestavi, kjer je izredno težko skrbeti za raven izvedbe predmeta, študenti pa so glede prakse 

časovno zelo omejeni. 

 

Na oddelku sakralne glasbe je bilo zaznano, da se študenti že nekaj let ne vpisujejo na drugostopenjski 

magistrski študij. Študenti izražajo željo po spremembi predmetnika. Trenutno predmetnik vključuje 

predmete zborovodstvo, zbor in vokalno tehniko, medtem ko so glasbenoteoretski predmeti izpuščeni. 

Ker so slednji predmeti ključni na tej smeri, so profesorji oddelka sakralne glasbe podali predlog za rahlo 

spremembo predmetnika. Predlagajo, da bi se predmet vokalna tehnika, ki ga študenti obiskujejo tri leta 

v okviru prvostopenjskega študija, nadomestil s predmetom kompozicijska tehnika. Tako bi se ohranjala 

rdeča nit študijske smeri v celotni vertikali izobraževanja, kar bi gotovo pritegnilo študente k 

nadaljevanju študija na oddelku sakralne glasbe. 
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Stalno formativno preverjanje študentovega razvoja je zagotovljeno pri predmetih, ki so povezani s 

pridobivanjem kompetenc na ustvarjalnem umetniškem področju, področju koncertnega 

poustvarjalnega delovanja kot pri predmetih specialnih didaktik in pedagoških praks. Zaradi nizkega 

števila študentov in oblikovanih tipov nalog pri posameznih predmetih imajo učitelji dober vpogled v 

učne stile posameznikov in morebitne primanjkljaje. Zaradi odprte komunikacije, ki poteka med študenti 

in učitelji, imajo študenti možnost izraziti lastne primanjkljaje in težave v učnem procesu. 

  

Nosilci predmetov tako formativno spremljajo in podajajo povratne informacije posameznikom v času 

učnega procesa, študent pridobiva učiteljeve povratne informacije tudi po izvedbi glasbenih stvaritev ali 

poustvarjalnih izvedb. Z izbruhom nastalih razmer se je proces formativnega spremljanja in preverjanja 

še poglobil, obenem pa je ta vnesel nove inovativne didaktične pristope z IKT, kot tudi prožne oblike 

učenja in poučevanja v različnih spletnih okoljih. 

  

Formativno spremljanje in preverjanje je bilo zlasti podprto s snemanjem, pregledovanjem in 

hranjenjem avdio in video posnetkov. Pridobljene informacije podpirajo študentovo samorefleksijo, 

vpogled v lastno delo, napredek in razvoj. Tovrstno formativno spremljanje spodbuja razvoj generične 

kompetence, ki je ključnega pomena slehernega glasbenika in glasbenega pedagoga. Ob učiteljevem 

vodenju študent s samorefleksijo pridobi vpogled v trenutno stanje lastnega razvoja, ugotavlja šibka 

področja in si zastavlja lastne cilje na poti glasbenega izobraževanja. Največji deficit v letu 2019/20 pri 

pridobivanju študentovih kompetenc izhaja iz neizvajanja koncertnih dejavnosti in s tem zmanjšanje v 

urjenju izvajalskih veščin v okviru kontaktnih ur in sodelovanja z okoljem. 

  

Pri sklopu pedagoško-psiholoških predmetov nosilci predmetov ob individualnem preverjanju 

spremljajo, preverjajo in ocenjujejo razvoj študentovih kompetenc tudi pri delu v parih ali skupinskih 

oblikah pripravljenih nalog. Te aktivne oblike učenja so se preselila prav tako v virtualna okolja po 

izbruhu epidemije. Preverjanje in ocenjevanje študentovega dela je tako potekalo skozi celotno obdobje 

študijskega leta in ni omejeno le na kolokvije, zaključne izpite in diplome. Tako je zagotovljeno stalno 

spodbujanje posameznikovega razvoja, ki je tesno povezano z naravo glasbenega izobraževanja.  

  

Letos so nastale razmere v celoti ustavile možnost sodelovanja z okoljem, tako na področju umetniškega 

in koncertnega delovanja kot tudi na področju pedagoških praks. Tako je bil odpovedan Mednarodni 

teden na Oddelka za dirigiranje, ki se bo realiziral kasneje, kot tudi 2. Državno tekmovanje Mateja 

Hubada za slovenske zborovodje Zvok mojih rok, kjer Akademija za glasbo UL sodeluje pri pripravi in 

izvedbi. V mesecu maju je s sprostitvijo ukrepov znova stekel kontaktni individualni pouk. Izpiti pri 

posameznih predmetih so se izvedli na daljavo, v prilagojenih oblikah, vsi junijski magistrski koncerti so 

bili realizirani v jeseni, nekaterim študentom se je omogočilo podaljšanje študija.  

  

Vrednotenje ustreznosti obremenitve študentov s KT iz anketnih vprašalnikov ni bilo mogoče zaradi 

nedostopnosti do rezultatov anketnih vprašalnikov študentov. Kakovost izvajanja študijskega procesa se 

odraža tudi pri visoki motivaciji in zavzetosti za študij pri študentih. Slednje je sprožilo dvig kreditnih točk 

(za 10), kar bo študentom omogočalo večjo izbirnost in tako še širše poglabljanje in nadgrajevanje 

generičnih in specifičnih kompetenc. V okviru izbirnih predmetov, ki so jih zagotavljale druge članice UL, 

so trije naši študenti pridobili 9 KT. V okviru izbirnih predmetov, ki jih je zagotavljala UL AG, je šest 

študentov iz drugih članic pridobilo 26 KT. 
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Podpora za internacionalizacijo študija. 

V študijskem obdobju pridobijo študenti programa GTP ustrezne generične, umetniške in pedagoške 

kompetence, kot tudi kompetence na področju ustvarjalne dejavnosti, umetniškega izražanja in 

koncertnega delovanja. Študijski program je po kakovosti in ponujenih vsebinah izvedbeno primerljiv z 

drugimi evropskimi visokošolskimi programi in tako podpira uspešno delovanje v mednarodnem 

prostoru. Študenti AG se uspešno pripravljajo na delovanje v mednarodnem prostoru, in sicer na 

mednarodnih tekmovanjih, mednarodnih festivalih in gostovanjih v tujini, z obiskovanjem seminarjev in 

mojstrskih tečajev v tujini ali doma s tujimi profesorji. Spodbude za vključevanje v tuje študijske 

programe se porajajo skozi mednarodno službo in prodekansko funkcijo za mednarodno dejavnost. V 

letu 2018/19 je na ravni članice izvedlo izmenjavo 21 naših študentov po programu Erasmus+ , od tega 

13 študentov v obdobju od 3 in 6 mesecev, osem študentov nad 6 mesecev. V letu 2017/18 je en študent 

izvedel prakso v tujini, kar predstavlja 0,11 % glede na vse vpisane študente v tem obdobju. Podatkov za 

izvajanje prakse naših študentov v tujini za 2018/19 in 2019/20 ni. Povratne informacije o učinkovitosti 

študijskega programa potekajo že med študentovim izobraževanjem, zlasti v primerih, ko študenti 

odhajajo na izmenjavo po programu Erasmus v tujino. Neformalni pogovori študentov, ki so se udeležili 

izmenjav po programu Erasmus, kažejo, da je omenjeni program ne le primerljiv z drugimi podobnimi 

evropskimi programi, temveč tudi v nekaterih primerih pozitivno visoko odstopa od omenjenih. Na 

učinkovitost programa kažejo tudi zaposlitve naših diplomantov v tujem prostoru. 

  

V letu 2019/20 je bil vključen en tuji študent v študijski program GTP. V letu 2018/19 je na ravni članice 

izvedlo izmenjavo 17 tujih študentov po programu Erasmus+ , od tega jih je 11 obiskovalo študijski 

proces v obdobju od 3 do 6 mesecev, šest študentov nad 6 mesecev. Izmenjave so potekale na ravni 

meduniverzitetnih sporazumov. En tuji študent je bil vključen v študijski proces več kot 6 mesecev v 

okviru programa CEEPUS. Dva tuja študenta pa sta izvajala program program Erasmus+ za prakso med 

študijem v obdobju od 3 do 6 mesecev. V primerih vključenosti tujih študentov poteka učni proces pri 

individualnem pouku v angleškem ali drugem tujem jeziku. Pri skupinskih predmetih se nekateri 

predmeti izvajajo le delno v tujem jeziku, medtem ko so se začele pri nekaterih posameznih predmetih 

pojavljati izvedbene prilagoditve, tako da se v enem segmentu predavanja pripravijo ločeno za tuje 

študente. Predlogi za nastalo situacijo so usmerjeni v iskanje rešitev prerazporeditve študentov, ki bi po 

urniku zajemala le tuje študente.  

  

AG UL je pripravila ponudbo študijskih programov za tuje študente. Obstoječi učni načrti za 

drugostopenjski magistrski študij so prevedeni v angleški jezik, objavljena je promocijska knjižica v tujem 

jeziku. Promocija študija v angleškem jeziku tudi že poteka v okviru vseh mednarodnih aktivnosti UL AG.  

  

Spremljanje internacionalizacije študijskega programa poteka na ravni pogovorov z domačimi in tujimi 

študenti in mednarodno službo kot prodekanom za mednarodno dejavnost.  

  

Poudariti je treba, da se poteka internacionalizacija tudi v okviru koncertne in umetniške dejavnosti. 

Zelo profesionalno so v spletnem projektu We na povabilo Centralnega pekinškega konservatorija v 

družbi udeležencev iz vrste vodilnih evropskih glasbenih ustanov sodelovali naše študentke in študenti 

pod vodstvom asistentke Alenke Podpečan. Ob tem so bili v teh izrednih razmerah izvedeni tudi spletni 

koncerti kot ena izmed možnosti poustvarjalnega udejstvovanja. 
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Študenti so v okviru anketnih vprašalnikov v primerjavi z drugimi študijskimi programi UL AG izrazili 

nekoliko nižje zadovoljstvo glede mobilnosti v tujini, zlasti na področju priznavanja KT (3,0) in opravljanja 

obveznih predmetov v tujini (3,0). 

  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju.  

V letu 2019/20 je na UL AG potekalo uvajalno in predmetno tutorstva za študente. Uvajalno tutorstvo 

je zlasti koristno študentom, ki prvič prestopajo vrata članice, predmetno tutorstvo pa je podpora 

študentom v primeru specifične študijske pomoči. Obe omenjeni področji so usmerjali štirje 

koordinatorji (dva za uvajalno in dva za predmetno tutorstvo), 22 tutorjev (11 za vsako področje) pa je 

zagotovilo konkretno podporo študentom. Za tuje študente se je izvajala dodatna oblika tutorstva Buddy 

program, ki so ga usmerjali štirje tutorji. Odgovornost za ta del je prevzel prodekan za mednarodno 

dejavnost v sodelovanju z mednarodno službo. Četudi je poudarek na individualnem delu s študenti, kar 

vzajemno posledično omogoča visokošolskemu učitelju zagotavljanje podpore študentu pri študiju, je 

opisano tutorstvo dodatna podpora študentom pri njihovem študiju tako z logističnega in vsebinsko-

predmetnega vidika. Vse nastale težave se tako sproti razrešujejo. Študenti GTP so v okviru anketnih 

vprašalnikov izrazili nizko zadovoljstvo s tutorstvom (2,0), zato bi bilo treba razmisliti, kako naj tutorstvo 

zagotovi njihove potrebe v študijskem procesu. 

  

Spodbude za mobilnost študentov v druge evropske države so zagotovljene z razpisi programa Erasmus 

in drugimi dvostranskimi sporazumi, meduniverzitetnimi in meddržavnimi sporazumi. Pomemben korak 

v razvoju internacionalizacije je zagotovljen z uvedbo prodekana za mednarodno dejavnost in že dlje 

časa kakovostno delujoče mednarodne službe, ki spodbujata študente in zaposlene k mednarodnim 

izmenjavam ter sodelovanjem s tujino. Študenti za možno mobilnost v tujino lahko spremljajo 

informacije na spletnih straneh AG UL, za nadaljnje proceduralne postopke so študenti usmerjeni ob 

podpori mednarodne službe AG. 

  

Nabor izbirnih predmetov na UL AG je pester in se še naprej nadgrajuje. Ti ponujajo možnost 

poglobljenega razvoja in nadgradnje kompetenc skladno s študentovimi usmeritvami in interesi. 

Študenti lahko v okviru predstavitvenih zbornikov, ki so objavljeni na spletni strani članice, pregledajo 

temeljne usmeritev in cilje predmetov. Obenem se lahko obrnejo neposredno na nosilce predmetov za 

bolj specifična vprašanja. Nekateri učitelji izvedejo predstavitve predmeta. Najpogostejša praksa je, da 

študenti medsebojno komunicirajo in sprašujejo starejše kolege glede njihovih mnenj o opravljenem 

izbirnem predmetu, kar je odločilen dejavnik pri izboru predmetov.  

  

Na študijski smeri GTP poteka izvajanje pedagoške prakse v 1. letniku na srednješolski ravni in v 2. letniku 

v nižji in srednji glasbeni šoli, ki časovno traja celotno študijsko leto in je obvezen del programa. V 

študijskem letu 2019/20 je bilo umetniško in koncertno udejstvovanje ustavljeno zaradi izrednih razmer, 

pedagoške prakse so se delno izvedle v avtentičnih učnih okoljih, preostanek pa je bil izveden v nekaterih 

virtualnih okoljih (Didaktični laboratorij GP) ali pa je bila praksa časovno zamaknjena. Razvoj kompetenc 

na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se pojavlja le pri nekaterih psihološko-pedagoških 

predmetih, saj je poudarek pri tem študiju na pridobivanju umetniških in izvajalskih veščin. 

  

Študenti sodelujejo na sestankih posameznih oddelkov in kateder, kjer so spodbujeni in imajo možnost 

izraziti mnenja ter predloge za izboljšave in so tako neposredno vpeti v zanko kakovosti. Sklepna stališča 
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in mnenja o izvedbeni plati študijskega programa izražajo tudi v okviru posodobljenih in nadgrajenih 

študentskih anket.  

 

Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa.   

Študijski program GTP vključuje praktično usposabljanje študentov v nižjih (v študentovem domačem 

kraju) in srednjih glasbenih šolah (v Ljubljani) v širšem slovenskem prostoru, pedagoška praksa v 

splošnem srednjem šolstvu (gimnazije) pa je potekala v Ljubljani (Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in 

umetniška gimnazija v Ljubljani, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Zavod sv. Stanislava). Organizacija 

pedagoških praks v omenjenih institucijah ustreza načrtovanim pedagoško-didaktičnim kompetencam v 

učnih načrtih študijskega programa. Sodelujoči mentorji v okolju imajo ustrezne strokovne nazive, 

dolgoletne pedagoške izkušnje in tako podpirajo kakovostno izvajanje dejavnosti in nalog pedagoških 

praks. Sodelujoči mentorji izkazujejo visoke pedagoške in didaktične kompetence, študentom 

zagotavljajo vsestransko podporo pri uresničevanju pedagoških praks (vzorna izvedba hospitacij, 

svetovanje študentom pri vodenju razredov, usmerjanje pri ustreznem izboru glasbenih vsebin in 

didaktičnih pristopov, administrativnem delu ipd.) 

 

V študijskem letu je bilo izvajanje pedagoških praks ovirano zaradi nastalih epidemičnih razmer. 

Študentom je del prakse uspelo izvesti v avtentičnih okoljih, s prehodom na poučevanje na daljavo pa 

so bile izvedbe različne. Na nastalo situacijo so se mentorji in ravnatelji šol različno odzvali. V primeru 

pozitivnih odzivov so bili študenti vključeni v učni proces na daljavo in tako izvajali obveznosti. V 

nasprotnem primeru pa smo na UL AG organizirali prilagojene oblike izvajanja pedagoške prakse znotraj 

Didaktičnega laboratorija, s katerim smo spodbujali razvoj digitalnih kompetenc in kompetenc za 

poučevanje in učenje na daljavo. Tako so študenti pripravljali i-učna gradiva skladno z učnimi vsebinami 

učnih načrtov posameznih predmetnih področij. Delo študentov je bilo spremljano s strani visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev pri izvajanju pedagoških praks. Študenti so imeli prvič priložnost vključevati 

prožne in inovativne didaktične pristope z uporabo digitalnih tehnologij in razmišljati o strategijah, 

usmerjenih v aktivne oblike pri učencih (DigCompEdu, 2018). Analiza SWOT, ki je bila izvedena pred 

začetkom in po izvajanju DidlabGP, je pokazala, da so bili študenti v večini naklonjeni izvajanju pedagoške 

prakse v opisani obliki, glede na dano situacijo. Študenti so uvideli pomen Didlab GP zlasti z vidika 

pridobivanja in razvijanja didaktičnih in digitalnih kompetenc pri poučevanju na daljavo. Kot nevarnost 

izvajanja pedagoških praks na ta način so izpostavili izostanek glasbenih dejavnosti in skupinskega 

muziciranja v razredu kot temeljna dejavnika v glasbenem razvoju posameznika. Najpogosteje so se kot 

slabosti izvajanja Didlab GP izpostavile časovna preobremenjenost študentov pri vsakodnevnih 

obveznostih in velike količine nalog pri študijskem delu na daljavo. 

  

Povprečja ocen agregiranih komponent na ravni obveznih študijskih praks izkazujejo zadovoljstvo 

študentov pri Pedagoški praksi – Glasbi v srednjem šolstvu (4,2) in Pedagoški praksi – Nauku o glasbi in 

solfeggiu (4,7).  

 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program.  

Pedagoško usposabljanje je zagotovljeno s stalnim obveščanjem načrtovanih predavanj in delavnic z 

različnimi tematikami Univerze v Ljubljani. Rezultati anketnega vprašalnika izvajanja študija na daljavo, 

ki je bil izveden med zaposlenimi, kažejo, da so učitelji predvsem izražali potrebo po usposabljanju na 

tem področju, kar bo gotovo tudi ena izmed prioritetnih nalog članice. Izredno dobrodošla je tudi nova 

publikacija AG Novičnik, ki obvešča o različnih možnostih mobilnosti za študente in profesorje. 
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Mobilnost profesorjev je spodbujena s stalnim obveščanjem mednarodne službe AG. V letu 2019/20 je 

sodelovalo pet tujih visokošolskih učiteljev/sodelavcev pri pedagoškem procesu za vsaj en predmet, pet 

tujih visokošolskih učiteljev/sodelavcev je sodelovalo pri delni izvedbi posameznih predmetov, sedem 

tujih visokošolskih učiteljev/sodelavcev je sodelovalo v pedagoškem procesu, sedem tujih visokošolskih 

učiteljev/sodelavcev je sodelovalo pri izmenjavi na umetniškem področju, le en domači visokošolski 

učitelj/sodelavec je sodeloval na izmenjavi, se izobraževal ali sodelovali pri pedagoškem ali 

znanstvenoraziskovalnem procesu v tujini. Čeprav je od leta 2011/12 opaziti izraziti naraščajoči trend 

mednarodnih izmenjav na članici, se je upad tega pojavil zaradi izrednih razmer v preteklem letu. Pri 

tem je treba poudariti, da je mobilnost visokošolskih učiteljev/sodelavcev zagotovljena tudi s koncertnim 

udejstvovanjem v tujini, kar je bistvenega pomena za razvoj tega področja. 

  

Razmerje med pedagoško obremenitvijo in umetniškim delovanjem je uravnoteženo, s tem, da 

ustvarjalno in umetniško delovanje profesorjev pretežno izhaja iz lastne zavzetosti in potreb okolja. 

Pridobljene izkušnje učiteljev v avtentičnih okoljih so ključne pri usmerjanju študijskega procesa in 

usposabljanju študentov za ustrezno usvajanje poklicnih kompetenc. Visokošolski učitelji izražajo visoko 

mero motivacije in angažiranosti pri kakovostnem izvajanju študijskega procesa. 

  

Profesorji študijske smeri GTP so lahko le deloma vključeni v doktorski študijski proces za raziskovalno 

dejavnost, saj se doktorski študij za umetniško področje še ne izvaja. Trenutno se ta tretjestopenjski 

študij izvaja le na področju kompozicije in glasbene teorije. Kadrovska struktura zaposlenih in 

sodelujočih za študijski program je ustrezna, saj so izvajalci ustrezno habilitirani in imajo mnogo izkušenj 

in visokih kompetenc za izvajanje predmetov in programa. 

  

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta.  

Predmetnik in njegove vsebine študijskega programa GTP zagotavljajo doseganje temeljnih ciljev, 

povezanih s pridobivanjem kompetenc na področju glasbene teorije, pedagoških, umetniških 

kompetenc in kompetenc na področju glasbene ustvarjalnosti. Dodano vrednost k rednemu študijskemu 

procesu prispeva sodelovanje z okoljem. Sodelovanje s kulturnimi ustanovami splošne in glasbene 

umetnosti ter šolskimi ustanovami spodbujajo obojestranski transfer v dvigovanju kakovosti, obenem 

pa študenti že v študijskem obdobju prihajajo na trg dela, kjer opazujejo njegove potrebe. Diplomanti 

so ustrezno usposobljeni za nadaljnje profesionalno delo.  

  

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa?  

- Priprava poročila temelji na pregledu zapisnikov oddelčnih sestankov in Katedre za GP predmete. 

- AG Novičnik. 

- Analiza študentskih anket. 

- Potekali so neformalni pogovori z mentorji pedagoških praks v okolju. 

- Potekali so neformalni pogovori s predstojniki oddelkov, z nekaterimi visokošolskimi učitelji in vodjo 

Katedre za GP predmete kot tudi nekaterimi študenti.  
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
  

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Posodobitev Protokola UL AG o izvedbi magistrskega 
dela v skladu z novim Pravilnikom UL AG o izvedbi 
magistrskega dela. 

Uskladitev najave magistrske naloge in magistrskega 
koncerta. 

 AG UL je pripravila ponudbo študijskih programov na 

drugostopenjskem magistrskem študiju za tuje 

študente.  

Obstoječi učni načrti so prevedeni v angleški jezik, 
objavljena je promocijska knjižica v tujem jeziku, kar 
spodbuja višji vpis tujih študentov. 

  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 
  

Sprememba pravilnika, ki omogoča dvig omejitve za 10 kreditnih 
točk na magistrskem študiju. 

Možnost izbora več različnih izbirnih 
predmetov glede na interes študentov ter 
usvajanje in poglabljanje kompetenc za 
poznejše profesionalno delo. 

Sprememba pravilnika, ki omogoča dvig omejitve za 10 kreditnih 
točk. 

Možnost izbora več različnih izbirnih 
predmetov glede na interes študentov ter 
usvajanje in poglabljanje kompetenc za 
kasnejše profesionalno delo. 

 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Na oddelku za dirigiranje 
je bila zaznana potreba 
po kakovostnejši 
dirigentski praksi. 

Oblikovati ansamble na 
UL AG, ki bodo 
namensko sestavljeni za 
pouk dirigiranja. 

Začetek pogovorov med 
predstojnikom oddelka, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

Predstojnik oddelka za 
dirigiranje. 

Študenti oddelka 
sakralne glasbe se ne 
vpisujejo na 
dvostopenjsko študijsko 
smer GTP zaradi 
izostalosti dveh ključnih 
predmetov s prve 
stopnje. 

Potreba po spremembi 
predmetnika. Vključitev 
predmeta kompozicijske 
tehnike, ki bo v celotni 
vertikali študija 
zagotovila oblikovanje 
poklicnih kompetenc.  

Vključitev predloga 
ustreznejše ureditve 
predmetnika za sakralno 
glasbo na smeri GTP v 
akcijski delovni načrt AG. 

Predstojnik oddelka 
sakralne glasbe, 
prodekan za študijske 
zadeve, skrbnica 
programa GTP. 

Nižja stopnja realizacije 
učnih vsebin, povezane z 
izvajalsko prakso, ob 
podpori IKT. 

Iskanje ustreznih rešitev 
pri delu na daljavo z IKT, 
ki bo podprla ustrezno 
vodenje študentov. 

Začetek pogovorov med 
predstojniki oddelkov, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

Vodstvo. 

 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

V tujini imajo študentje 
možnost vaditi na 
instrumentalnih in 
vokalnih ansamblih, ki 
so namensko sestavljeni 
za pouk dirigiranja 

 Oblikovati ansamble na 
UL AG, ki bodo 
namensko sestavljeni za 
pouk dirigiranja. 

 Začetek pogovorov med 
predstojnikom oddelka, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

 Predstojnik oddelka za 
dirigiranje. 

Manj ustrezna struktura 
predmetnika za 
drugostopenjski 
magistrski študij GTP, ki 
ne zadovolji potreb 
poklicnega profila. 

Potreba po spremembi 
predmetnika. Vključitev 
predmeta kompozicijske 
tehnike, ki bo v celotni 
vertikali študija 
zagotovila oblikovanje 
poklicnih kompetenc.  

Vključitev predloga 
ustreznejše ureditve 
predmetnika za sakralno 
glasbo na smeri GTP v 
akcijski delovni načrt AG. 

Predstojnik oddelka 
sakralne glasbe, 
prodekan za študijske 
zadeve, skrbnica 
programa GTP. 
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Učinki covida-19: 
Nevarnost nizko razvitih 
poklicnih kompetenc za 
poklicno delo. 

Iskanje ustreznih rešitev 
pri delu na daljavo z IKT, 
ki bo podprla ustrezno 
vodenje študentov. 

Začetek pogovorov med 
predstojniki oddelkov, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

Vodstvo. 
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Instrumentalna in pevska pedagogika – 2. stopnja 
  

a) Ime študijskega programa: Instrumentalna in pevska pedagogika 

b) Stopnja študijskega programa: druga stopnja 

c) Vrsta študijskega programa: magistrski 

d) Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa: Akademija za glasbo 

e) Podatki o skrbniku študijskega programa (ime, priimek in habil. naziv): Katja Porovne Silič, doc. 

f) Študijsko leto: 2019/2020 

  

Vnesite opredeljene temeljne cilje študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov v 

obliki, kot so akreditirani.  

Študijski program je pedagoški in umetniški. Diplomanti so usposobljeni za pedagoški poklic v svoji smeri 

v osnovnem in srednjem glasbenem šolstvu. Prav tako so usposobljeni za poustvarjalno umetniško 

izražanje v svoji smeri. Program je sestavljen iz 22 smeri, med katerimi ima zaradi povsem jasnih 

kompetenc, ciljev, vsebine in poklicne usmerjenosti vsaka značilnosti samostojnega programa. 

Vsem smerem sta skupna instrumentalna oziroma pevska pedagogika in glasbena umetnost. Zaradi 

jasnejše opredelitve imajo smeri strokovne naslove. Glavna teža programa (četrtina kreditov) je na 

glavnih predmetih, po katerih se poimenuje tudi posamezna smer programa.  
  

Temeljni cilji 

Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbenopedagoškem področju svoje smeri ter 

delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, 

voditelji šolskih ansamblov itd. Učni izid bo usposobljenost diplomantov za kakovostno samostojno 

pedagoško delo na področju svoje smeri študija. 
  

Splošne kompetence diplomanta 

Sposobnost zbiranja analize in sinteze informacij, kritičnega razvijanja novih idej in argumentov 

(ustvarjalnost), samostojnega načrtovanja in dela, ustvarjalnega mišljenja, uporabe znanja v praksi, 

učinkovite uporabe domišljije in intuicije, fleksibilnega razmišljanja v različnih okoliščinah, čustvenega 

razumevanja, tankočutnost v razlikovanju med čustveno in racionalno inteligenco, v samozavedanju in 

samoodločanju, razumevanja individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, kritične samozavednosti, 

odziva na socialne, umetniške ali etične probleme, povezane s svojim delom, samokritiko, kritiko, 

skupinsko komunikacijo in sporazumevanja, pisnega in ustnega komuniciranja, izražanja, organizacijske 

sposobnosti dela v skupini in vodenja skupinskega dela, sposobnost umetniškega raziskovanja … 

  

Predmetno specifične kompetence 

Sposobnost poglobljenega umetniškega izražanja na glasbenem področju svoje smeri, poglobljene 

artikulacije glasbene domišljije, razumevanja glasbenih vsebin in oblik, obvladovanje umetniške 

interpretacije na področju svoje smeri, razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja tehnike 

svoje smeri, poznavanje in uporaba stilne interpretacije vseh obdobij od renesanse, poglobljeno 

poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških del, poznavanje in uporaba 

priprave umetniških nastopov, orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

vrednotenje glasbenoumetniškega izražanja, razumevanje in uporaba glasbenoteoretičnih in oblikovnih 

znanj, poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene 

literature, sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja, razvoj muzikalne samostojnosti, 

ozaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture ter poznavanje, razumevanje in uporaba 

različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov … 
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Ocenite ustreznost vsebine študijskega programa in njegovih učnih enot glede na najaktualnejše 

raziskave oz. umetniške izsledke s področja programa in glede na možnosti za zaposlitev. 

V študijskem letu 2019/20 ni bilo raziskav glede ustreznosti vsebine študijskega programa. Na podlagi 

visoke uspešnosti diplomantov AG na pedagoškem področju pa lahko sklepamo, da je vsebina 

študijskega programa ustrezna in da jim ponuja vse ustrezne kompetence za njihovo poznejše 

profesionalno delo. 

 

Diplomanti UL AG se zaposlujejo na javnih in zasebnih glasbenih šolah, glasbenih gimnazijah in 

konservatorijih. Njihove možnosti za zaposlitev so ustrezne, večinoma dobre, nihajo pa glede na potrebe 

glasbenih šol, ki so pri določenih instrumentih večje, pri drugih pa manjše.   

 

Mnogo študentov se sreča s poučevanjem že med svojim študijem. Vsekakor jim je znanje, pridobljeno 

na tem študijskem področju (teoretično in praktično), v veliko pomoč pri nabiranju prvih izkušenj. Da so 

diplomanti AG uspešni pri svojem pedagoškem delu, jasno kažejo med drugim tudi uspehi njihovih 

učencev na javnih nastopih in drugih pomembnih prireditvah glasbenih šol in na tekmovanjih tako na 

nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. 

  

Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket[1]. 

V študijskem letu 2019/20 so na AG v splošni anketi študentje vseh smeri skupaj v povprečju najboljše 

ocenili dejavnika »Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno.« (4,3) in »V splošnem 

sem s študijem zadovoljen.« (4,3). Najslabše je ocenjen dejavnik »Dovolj je primernega prostora za 

individualno učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.).« (2,4) 

 

Na programu IPP so študentje iste dejavnike v povprečju ocenili malce višje: »Priznavanje v tujini 

opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno.« (4,7) »V splošnem sem s študijem zadovoljen.« (4,4). »Dovolj 

je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.).« (2,8) 

Najvišje je bila med študenti IPP v povprečju ocenjena Mednarodna mobilnost – Fakulteta/akad. 

spodbuja izmenjavo (5,0). S strani študentov IPP je bila visoko ocenjena Mednarodna mobilnost tudi v 

celoti (od 4,7–5,0).  

 

Študentje IPP so v študijskem letu 2019/20 v anketah pred izpitom glede na zadovoljstvo, usklajenost, 

samostojnost, literaturo, obveščenost, informacije na spletu in preverjanje v povprečju program ocenili 

s 4,8. Ocenjenih je bilo devet predmetov. Za večino predmetov rezultati ankete zaradi nizke kvote 

dobljenih odgovorov niso razvidni.  

 

V povprečju je program glede na ankete po izpitu prejel oceno 4,8 – glede na vsebine 4,8, jasnost 4,7 in 

ocenjevanje 4,8. Glede na pridobljene kompetence je bil ocenjen s 4,3, glede na ustreznost KT pa s 3,0. 

Za večino predmetov rezultati ankete zaradi nizke kvote dobljenih odgovorov niso razvidni. Ocenjenih 

je bilo šest predmetov. 

 
  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Funilj.sharepoint.com%2Fsites%2FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F990dcc0137664f0db6a2346c2abb6af8&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-405&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1166247916%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Funilj.sharepoint.com%252Fsites%252FKOMISIJAZAKAKOVOSTULAG%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FLETNO%2520PORO%25C4%258CILO%2520UL%2520AG%25202020.docx%26fileId%3D990dcc01-3766-4f0d-b6a2-346c2abb6af8%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Drecent%26scenarioId%3D405%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20201126015%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1610361599522%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.recent.recent&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b9f56e7b-f9f9-4d64-b35a-33f4f3440065&usid=b9f56e7b-f9f9-4d64-b35a-33f4f3440065&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Ocenite, kako aktivnosti učinkujejo na uspešnost in učinkovitost študija. 

Spremljanje populacije študentov na ravni študijskega programa. 

*Razpis:  

Število razpisanih mest za študijsko leto 2020/21 za študijski program Instrumentalna in pevska 

pedagogika:  

INSTRUMENTALNA IN PEVSKA 

PEDAGOGIKA 
Redni Izredni 

Državljani  

Republike Slovenije in EU 

30 10 

Slovenci brez slovenskega 

državljanstva in tujci 

2 2 

Vzporedni 2 2 

Vpis po merilih za prehode 3 2 

  

*Vpis:  

Vpis v zadnjih letih ostaja podoben in nima velikih odstopanj. Giblje se med 43 in 47 študentov. V letu 

2019/20 je bilo vpisanih 47 študentov (19 moških in 28 žensk, 11 tujcev – 23,40 %). V šolskem letu 17/18 

je bilo vpisanih 46 študentov (3 tujci – 6,52 %), v šolskem letu 2018/19 je bilo vpisanih 43 študentov (7 

tujcev – 16,28 %), v tekočem šolskem letu 2020/21 jih je vpisanih 45 (11 tujcev – 24,44 %). Glede na 

način študija je vpisanih 45 rednih študentov in dva izredna. 
  

*Prehodnost: 

V prvi letnik je bilo v šolskem letu 2019/20 vpisanih 20 študentov, prav toliko jih je bilo vpisanih tudi v 

drugi letnik. Prehodnost je bila v šolskem letu 2019/20 višja kot v prejšnjih letih – 95,24 %. V prejšnjih 

letih se je odstotek prehodnosti gibal med 80 in 86 %. Leta 2018/19 je znašal 85,71 %, leta 2017/18 – 

80 %, leta 2016/17 pa 82,61 %.  
  

V aktualnem letu 2020/2021 je prehodnost celo 100 %, kar je treba pripisati predvsem blažjim pogojem 

za prehod v višji letnik zaradi pandemije covida-19. Tako je tudi število študentov, ki niso vpisani v 1. ali 

2. letnik, temveč letnik ponavljajo, precej višje kot običajno – 14. 
  

  

INSTRUMENTALNA IN PEVSKA PEDAGOGIKA 

Število 
vpisani
h 

Skupaj  Glede na način 

študija 

 

Glede na spol Tujci Po letnikih Preho

dnost 

   Redni Izredni M Ž Št. % od 

vseh 

vpisanih 

1 2        0A  

ponavl

janje 

  

 

2017/1

8 

46 

  

44 2 23 23 3 6,52 % 21 16 9 80 % 

 

2018/1

9 

43 41 2 18 25 7 16,28 % 21 18 4 85,71 

% 

 

2019/2

0 

47 45 2 19 28 11 23,40 % 20 20 7 95,24 

% 

 

2020/2

1 

45 43 2 20 25 11 24,44 % 11 20 14 100 % 
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*Opravljen obseg raziskovalnega dela po letnikih: 

Večina raziskovalnega dela poteka na študijskem programu Glasbena pedagogika, je pa vsak diplomant 

študijskega programa IPP ob zaključku študija napisal magistrsko nalogo s tematiko, ki se nanaša na 

pedagoško področje.  
  

*Zaključek študija: 

Leta 2019 je diplomiralo 15 študentov, kar je pet manj kot leto prej, ko je bilo diplomantov 20. Med 

diplomanti leta 2019 je bil en tujec, kar predstavlja 6,67 % vseh diplomantov. V letu 2018 sta diplomirala 

dva tujca, kar je znašalo 10 %.  
  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa.  

Spremljanje pedagoškega procesa in zagotavljanje kakovosti poteka prek študentskih anket, pogovorov 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev z dekanom, razprav profesorjev na sestankih oddelkov in Katedre 

za glasbenopedagoške predmete o izvedbi posameznih predmetov in njihovem medpredmetnem 

povezovanju. 
  

Zaradi specifike glasbenega študija na akademiji velik del pouka poteka individualno ali pa v manjših 

skupinah. To omogoča stalno sprotno spremljanje študentovega razvoja, njegovih potreb, zavzetosti za 

študij, pridobivanje njegovih kompetenc in preverjanje ustreznosti teh glede na pričakovane 

kompetence študentov. Preverjanje in ocenjevanje študentovega dela poteka na podlagi kolokvijev, 

zaključnih izpitov in diplome. Predvsem pri glavnem predmetu (instrument, petje) pa se vse leto razvoj 

študenta na umetniškem področju spremlja tudi na internih in javnih nastopih, koncertih in tekmovanjih, 

ki mu omogočajo samorefleksijo. 
  

Lansko študijsko leto je od sredine marca 2020 zaznamovala pandemija covida-19. Vlada je sprejela 

mnogo ukrepov za zajezitev epidemije. Ti so bili usmerjeni predvsem na zmanjševanje možnosti okužbe 

z upoštevanjem varnostne razdalje in omejitve zbiranja večjega števila ljudi. Izvedba pouka je bila zato 

zelo otežena. Na celotni akademiji se je pouk začel izvajati na daljavo. Ko so se ukrepi zaradi boljše 

epidemiološke slike sredi maja ublažili, je del pouka, ob upoštevanju varnostnih ukrepov, lahko spet 

potekal v živo (individualni pouk, pouk manjših komornih skupin, predavanja manjših skupin …), del pa 

je še vedno potekal na daljavo (skupinski pouk). 
  

Pri pedagoški praksi, ki je sestavni del predmetov Instrumentalne in pevske pedagogike, sodelujejo tudi 

zunanji sodelavci, učitelji mentorji in učenci v glasbenih šolah, kjer je pouk lani zaradi ukrepov prav tako 

potekal na daljavo. Zaradi tega je bila otežena izvedba programa. Del prakse se je izvedel na daljavo, del 

pa se je prestavil v naslednje šolsko leto, kar pa ni oviralo vpisa študentov v višji letnik. 

V okviru Katedre za glasbenopedagoške predmete so v lanskem študijskem letu (po predlogu dr. Ane 

Kavčič Pucihar) načrtovali mednarodno sodelovanje – seminar profesorja Paula Harrisa iz Velike 

Britanije. Obisk je bil že podrobno organiziran, izvedba pa je bila zaradi pandemije covida-19 žal 

prestavljena na poznejši čas, ko bodo okoliščine to dopuščale. Taka sodelovanja zvišujejo kakovost 

pedagoškega procesa. 
  

Podpora za internacionalizacijo študija. 

Študijski program je kakovostno in vsebinsko primerljiv z drugimi evropskimi visokošolskimi programi, 

ima pa tudi določene prednosti. Medtem ko se študij instrumenta v tujini mnogokrat loči na 

pedagoškega in umetniškega že na začetku, se to pri nas zgodi šele na drugi stopnji, kar lahko pripomore 

k višjim začetnim umetniškim kompetencam študentov Instrumentalne in pevske pedagogike. Študentje 

se med študijem udeležujejo mednarodnih tekmovanj, mednarodnih festivalov, seminarjev in 

mojstrskih tečajev v tujini, mojstrskih tečajev doma z gostujočimi profesorji, koncertirajo v tujini 
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solistično, komorno, v okviru gostovanj v različnih projektih z orkestri ali zbori. Tako študij uspešno 

pripravi študente na delovanje v mednarodnem prostoru, kar kažejo tudi zaposlitve naših diplomantov 

v tujini. 

  

Mednarodna pisarna UL AG ponuja zelo dobro podporo študentom v zvezi z mednarodno mobilnostjo. 

Prek spletnih strani Akademije za glasbo jih redno obvešča o razpisih za mednarodne izmenjave. Opisani 

so postopki, potrebni za opravljanje izmenjave, nasveti, obvestila, predstavitve in podobno. 

Organizirano je predavanje za študente o izmenjavi po programu Erasmus+ za namen študija ali prakse, 

prav tako pa osebno v mednarodni pisarni prejmejo vse potrebne informacije pri koordinatorju, ki jih 

usmerja, jim svetuje in pomaga. 
  

V šolskem letu 2019/20 je 12 tujih študentov opravilo izmenjavo po programu Erasmus+ v Sloveniji. En 

tuji študent je opravil bilateralno izmenjavo prek programa CEEPUS. V koledarskem letu 2019 je bilo 16 

izmenjav, v koledarskem letu 2020 pa jih je bilo šest. Razlog za upad v aktualnem koledarskem letu je 

treba pripisati pandemiji covida-19. 

V šolskem letu 2019/20 se je 14 naših študentov udeležilo izmenjave po programu Erasmus+ v tujini. 

Eden od njih je v tujini izvedel prakso. Vse te izmenjave so bile izvedene v koledarskem letu 2020. 

Zanimivo je, da je bilo prav toliko izmenjav tudi v koledarskem letu 2019, torej število v letu 2020 kljub 

covidu-19 ni upadlo. 
  

Iz leta v leto je opazna stalna rast zanimanja za študijski program pri tujih študentih. V letu 2017/18 so 

bili vpisani trije tuji študentje, kar je predstavljalo 6,52-odstotni delež vseh vpisanih študentov, v letu 

2018/19 je bilo vpisanih seden tujih študentov (16,28-odstotni delež), v letu 2019/20 pa se je njihov 

delež še povečal. Vpisanih je bilo 11 tujih študentov, kar predstavlja 23,40-odstotni delež vseh vpisanih. 

Prišli so iz Bosne in Hercegovine, Latvije, Madžarske, Makedonije, nekdanje Jug. rep. (po 1 študent), 

Republike Srbije (2 študenta) in Hrvaške (5 študentov). 
  

Internacionalizacija študija je povezana z mednarodnimi izmenjavami študentov in z vključevanjem 

gostujočih profesorjev v okviru seminarjev, festivalov, poletne šole in drugih umetniških projektov in 

prireditev, s pomočjo katerih študenti pridobijo dodatna znanja. 
  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju  

Študentje študijskega programa Instrumentalna in pevska pedagogika imajo pouk glavnega predmeta 

individualno, tako da imajo stalen stik s svojim profesorjem, ki jim lahko pomaga pri različnih vprašanjih 

in težavah ter jih po potrebi lahko usmeri naprej. Podporo pri naboru izbirnih predmetov, vključitvi v 

praktično, raziskovalno, umetniško delo in projekte jim lahko ponujajo tudi drugi visokošolski učitelji in 

sodelavci, s katerimi ima stik v okviru študija. Prav tako jim zagotavljajo podporo tudi študentje tutorji 

in izvoljeni predstavniki študentov Študentskega sveta AG. Nanje lahko naslavljajo različne potrebe, saj 

rešujejo probleme študentov, povezane s študijskim procesom. 
  

Študentje lahko svoja mnenja izražajo prek študentskih anket. Izvoljeni predstavniki študentov 

Študentskega sveta AG aktivno sodelujejo v organih akademije, spremljajo in interpretirajo ankete ter o 

posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe. 
  

Študentje so deležni stalne spodbude za mobilnost, ki lahko prihaja od profesorjev, drugih študentov, 

spletnih strani in službe za mednarodno sodelovanje, kjer dobijo vse potrebne informacije.  
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Mnogo koristnih informacij študentom ponujajo spletne strani AG. V šolskem letu 2019/20 so na njih 

lahko našli tudi veliko informacij za pomoč v zvezi s covidom-19: smernice, navodila, obrazci, različne 

povezave za psihosocialno podporo in drugo.  
  

Praktično usposabljanje študentov, če je del študijskega programa  

Sestavni del predmetov Instrumentalne in pevske pedagogike je tudi praktičen pouk oz. pedagoška 

praksa, kjer s profesorji in študenti IPP sodelujejo tudi zunanji sodelavci, učitelji mentorji in učenci v 

glasbenih šolah in konservatorijih. 
  

Praksa je v šolskem letu 2019/20 potekala na 11 glasbenih ustanovah (9 državnih in 2 zasebnih): KGB 

Ljubljana, GŠ Vič Rudnik, GŠ Velenje, GŠ Postojna, GŠ Moste Polje, GŠ Litija, GŠ Kranj, GŠ Koper, GŠ Celje, 

GŠ Zavod sv. Stanislava, GŠ Arsem. 
  

Lansko študijsko leto je pandemija covida-19 zelo otežila oz. onemogočila izvedbo zastavljenega 

programa, saj se je začel na daljavo izvajati pouk na Akademiji za glasbo in v glasbenih šolah.  

Nekateri profesorji so pedagoško prakso izvedli na daljavo, nekateri pa so želeli počakati na običajne 

okoliščine. Kljub neizvedeni pedagoški praksi študentje niso imeli težav pri vpisu v višji letnik, saj so se 

upoštevale objektivne okoliščine. Študentje bodo prakso lahko izvedli v tem šolskem letu. Vsi, ki so 

zaključevali študij, so kljub izrednim okoliščinam pedagoško prakso opravili, po potrebi tudi na daljavo, 

in so tako neovirano diplomirali. 

  

Vsebina in organizacija prakse sta glede na pričakovane kompetence diplomanta po mnenju katedre 

ustrezni. Glede na mnenje katedre je tudi obseg (najmanj 2 učna nastopa in 20 ur hospitacij) ustrezen. 

Njegovo povečevanje bi pripeljalo do prevelike obremenitve zunanjih mentorjev, učiteljev na glasbenih 

šolah. Predpisan obseg obvezne prakse predstavlja minimum. Če bi posamezni študentje izkazali željo 

po večjem obsegu prakse, jo lahko v dogovoru z mentorji in učitelji-mentorji tudi opravijo, če bi to bilo 

izvedljivo. Kakovost mentorstva se meri s pomočjo študentskih anket.  

 

V začetku aktualnega šolskega leta 2020/21 je v novosprejetih Merilih za vrednotenje pedagoškega dela, 

v zvezi z vrednotenjem pedagoške prakse, prišlo do neusklajenosti zaradi napačne interpretacije 

predloga, ki ga je podala Katedra za glasbenopedagoške predmete. Na seji Katedre za pedagoške 

predmete novembra 2020 je bil zato podan predlog, da bi katedra v prihodnje opravila razpravo o 

spremembi in dopolnitvi učnih načrtov pedagoške prakse ter uskladitvi kontaktnih ur z realno izvedbo 

predmeta. 
  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih (akademsko, strokovno osebje) in sodelujočih, ki izvajajo, 

podpirajo študijski program 

Na Akademiji za glasbo je dobro zagotovljeno za informiranost in pomoč v zvezi z usposabljanji in 

mobilnostmi. Spodbude prihajajo od vodstva in drugih služb AG.  
  

Številne informacije o usposabljanjih, tako na ravni Univerze kot zunanjih, so redno posredovane 

zaposlenim prek spletne pošte in spletnih strani Akademije za glasbo.  
  

Mednarodna pisarna UL AG ponuja zelo dobro podporo zaposlenim v zvezi z mednarodno mobilnostjo. 

Prek spletne pošte in spletnih strani Akademije za glasbo jih redno izčrpno obvešča o razpisih za 

mednarodne izmenjave. Opisani so postopki, potrebni za opravljanje izmenjave, nasveti, obvestila, 

predstavitve in podobno. Osebno v mednarodni pisarni prejmejo vse potrebne informacije in pomoč pri 

koordinatorju.  
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V koledarskem letu 2019 je 12 naših profesorjev izvedlo mobilnost. K nam pa je prišlo na izmenjavo 29 

tujih profesorjev. Izvedene so bile ena odhodna in tri dohodne mobilnosti strokovne službe. 
  

V koledarskem letu 2020 je pet naših profesorjev izvedlo mobilnost. K nam pa je prišlo na izmenjavo 12 

tujih profesorjev. Mobilnosti strokovne službe ni bilo. Mobilnosti so potekale v okviru izmenjave po 

programu Erasmus+, dvostranske izmenjave med UL AG in Akademijo za glasbo Univerze v Zagrebu 

in dvostranske izmenjave Swiss-European mobility programme (SEMP). Manjši obseg izmenjav v letu 

2020 je treba pripisati pandemiji covida-19. 
  
Kadrovska struktura zaposlenih in sodelujočih za študijski program je ustrezna. Izvajalci so visoko 

usposobljeni in ustrezno habilitirani. Razmerje med pedagoško obremenitvijo in umetniškim delovanjem 

je uravnoteženo. Za umetniško in znanstvenoraziskovalno delovanje profesorjev je pomembna 

zavzetost vsakega posameznika. V preteklem šolskem letu je bilo umetniško delovanje, kot smo ga 

navajeni, močno okrnjeno, saj so bile v veliki večini koncertne prireditve zaradi covida-19 odpovedane. 

Tiste, ki so potekale v živo, so bile lahko izvedene le ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov in so 

imele posledično veliko manjše število poslušalcev od običajnega. Mnogo umetniškega delovanja se je 

zato preneslo na splet. 
  

Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih ter zadovoljstvo z organizacijsko strukturo pozitivno vpliva na 

izvedbo študijskega programa. Spremlja se s pomočjo anket, letnih razgovorov … 

Pouk je zaradi pandemije zaradi covida-19 od marca 2020 potekal pretežno na daljavo, delno pa tudi v 

živo ob strogem upoštevanju ukrepov. Profesorji so se srečali s popolnoma novimi okoliščinami in načini 

poučevanja. Razmere za poučevanje so bile predvsem zaradi specifike našega dela res zelo težke. 

Profesorji so pouk izvajali z veliko zavzetostjo tudi v takih okoliščinah, da bi študentom omogočili v 

najvišji možni meri nemoteno napredovanje.  
  

Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev študijskega programa in kompetenc diplomanta. 

Študijski program Instrumentalna in pevska pedagogika omogoča svojim študentom doseganje 

zastavljenih temeljnih ciljev, kot sta usposabljanje diplomantov za kakovostno delovanje na 

glasbenopedagoškem področju svoje smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju. 

Pridobljene splošne in predmetno specifične kompetence diplomantom zagotavljajo suverenost na 

njihovi poklicni pedagoški in umetniški poti. Diplomanti AG so visoko uspešni pri svojem delovanju, kar 

kaže uspešnost našega glasbenega šolstva.  
 

Katere deležnike in kako ste vključili v pogovore, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 

uresničevanja, pripravo samoevalvacijskih poročil na ravni študijskega programa? 

Priprava poročila vključuje pregled zapisnikov oddelčnih sestankov in Katedre za predmete GP in 

neformalne pogovore z nekaterimi visokošolskimi učitelji in vodjo Katedre za predmete GP, kot tudi 

nekaterimi študenti programa.  
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Pogovor z vabljenimi učitelji-mentorji sodelujočih 
glasbenih šol o predvidenih možnostih zviševanja 
učnih nastopov. Možnosti izvajanja učnih ur v daljšem 
časovnem obdobju (npr. 5 učnih nastopov v mesecu 
in pol) z istim učencem. 

Ostaja na ravni predloga. 
Realizacija ni bila mogoča zaradi pandemije covida-
19. 

Skrbnik programa IPP ali vodja katedre za GP opravita 
vsakoletno predstavitev programa IPP (na koncu 1. ali 
začetku 2. semestra). 

Ostaja na ravni predloga. 
Realizacija ni bila mogoča zaradi pandemije covida-
19. 

Priprava anketnega vprašalnika za preverjanje 
specifik izvajanja programa IPP pri študentih. 

Ostaja na ravni predloga. 

  
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU  

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 
  

Prilagoditev načina izvedbe predavanj zaradi 
pandemije covida-19 z uspešno uvedbo študija na 
daljavo.  

Kontinuirano izvajanje študija in ohranjanje njegove 
kakovosti kljub pandemiji zaradi covida-19. 

Prilagoditev pri prehajanju študentov v višji letnik 
zaradi otežene in delno onemogočene izvedbe 
pedagoške prakse zaradi uvedbe pouka na daljavo na 
UL AG in glasbenih šolah zaradi covida-19.  

Možnost neoviranega nadaljevanja študija za 
študente, ki niso mogli izvesti pedagoške prakse. 

Načrtovanje mednarodnega sodelovanja – 
organizacija seminarja profesorja Paula Harrisa iz 
Velike Britanije na Katedri za glasbenopedagoške 
predmete, katerega izvedba je bila zaradi pandemije 
covida-19 prestavljena. 

Mednarodna sodelovanja zvišujejo kakovost 
pedagoškega procesa. 

  
KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV** ODGOVORNOST 

Nekateri člani komisij za 
zagovore magistrskih 
nalog si ne preberejo 
pisnih magistrskih nalog. 
Predstavitvam ne 
namenjajo pozornosti, 
postavljena vprašanja se 
nanašajo le na formalne 
in ne vsebinske stvari, s 
čimer kažejo 
brezbrižnost do 
študentskega truda. 

Dvig strokovne 
zavzetosti, katere 
pomanjkanje močno 
ogroža raven kakovostne 
izvedbe magistrskega 
dela, zlasti njegovega 
pisnega segmenta in 
ustnega zagovora. 

Zaposlene ustno soočiti s 
problematiko in 
organizacija obveznega 
predavanja za zaposlene. 
Jasne smernice in primeri 
dobrih praks. Razmislek 
na ravni oddelkov in 
razširjenega kolegija 
dekana o morebitni 
smiselnosti določenih 
sankcij za kršitelje. 

Predstojnik s člani 
oddelkov, vodstvo. 

Nezaznavanje potrebe po 
kontinuiteti izvajanja 
višje kvote učnih 
nastopov v daljšem 
časovnem obdobju pri 
pedagoški praksi (2. 
STOPNJA, IPP). 
Usklajevanje časovnic AG 
in sodelujočih šol. 

Postopno zviševanje 
števila učnih nastopov 
(do 5 na vsako študijsko 
leto) v obdobju 5 let (do 
2023). 

  Vodja katedre za GP 
predmete, skrbnica 
programa IPP, 
predstojnica oddelka za 
glasbeno pedagogiko GP, 
prodekan za študijske 
zadeve. 

Nezaznavna potreba pri 
študentih glede 
predstavitve programa 
IPP. Nižja kvota bodočih 
učiteljev in deficit 
zaposljivosti. 

Predstavitev programa 
IPP študentom 3. letnika 
prvostopenjskega 
programa GU. 

Skrbnik programa IPP ali 
vodja katedre za GP 
opravi vsakoletno 
predstavitev programa 
IPP (na koncu 1. ali vsaj 
na začetku 2. semestra). 

Skrbnik programa IPP, 
vodja Katedre za GP 
predmete. 
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Neusklajenost 
vrednotenja pedagoške 
prakse. 

Uskladitev vrednotenja 
pedagoške prakse v 
Merilih za vrednotenje 
pedagoškega dela. 

Razprava v okviru 
Katedre GP o morebitnih 
spremembah učnih 
načrtov pedagoške 
prakse ter uskladitvi 
kontaktnih ur z realno 
izvedbo predmeta in 
sprejetje sklepov za 
razrešitev problematike. 

Katedra za 
glasbenopedagoške 
predmete, vodstvo. 
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