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1. UVOD 

 

Letno poročilo 2016 sestavljajo poslovno poročilo z integriranim poročilom o kakovosti, računovodsko 

poročilo za leto 2016 in druga poročila o vsebinah in kakovosti delovanja Univerze v Ljubljani 

Akademije za glasbo (v nadaljnjem besedilu: UL AG). 

 

UL AG sledi svoji strategiji, tj. Strateškemu načrtu Univerze v Ljubljani 2012–2020 (31. seja Senata 

UL 23. oktobra 2012), programu dekana za mandatno obdobje 2013–2017, ki ga je ob postopku izvolitve 

dekana sprejel Akademski zbor in nato še Senat UL AG (leta 2013), ter Strategiji UL AG 2016–2020 

(30. seja Senata UL AG 23. marca 2016).  

Stalna skrb in glavno vodilo UL AG je izboljšanje kakovosti njenega delovanja –  tudi v letu 2016, ko 

je bilo mogoče zaznati napredek pri postavljanju sistema za zagotavljanje kakovosti. UL AG integrirano 

pristopa k poročanju o poslovnem delovanju in njegovi kakovosti. Tako se postavlja celovitejši način 

pregleda nad njenim upravljanjem: načrtneje je zastavljen sistem skupnega problemskega pregleda 

posameznih segmentov samoevalvacij z ocenami ključnih premikov in slabosti, predloge ukrepov so 

obravnavali različni deležniki, enako velja za pregled uresničevanj lanskih ukrepov ipd. S tem UL AG 

sistemsko skrbi za nenehno izboljšanje kakovosti znotraj posameznih deležnikov, ki so doslej delovali 

bolj  razdrobljeno znotraj oddelkov, kateder in raznih podpornih služb.  

 

Ugotovitve iz poročila lahko strnemo v naslednje točke:  

 

 Urejanje prostorskih razmer za delovanje s pridobitvijo palače Kazina in parcele za gradnjo 

prizidka, kjer bo novi sedež UL AG. To je odlična rešitev, h kateri je UL AG stremela vsaj 

zadnjih 50 let.  

 Poteka podaljšanje akreditacije univerzitetnih ter magistrskih študijskih programov Glasbena 

umetnost in Glasbena pedagogika ter magistrskih programov Instrumentalna in pevska 

pedagogika ter Glasbenoteoretska pedagogika.  

 Internacionalizacija, število tujih študentov dosega 10 % vpisanih tujih študentov, kar je meja, 

ki je dovoljena z vpisom. S študentskimi izmenjavami vred na UL AG študira več kot 10 % 

tujih študentov. 

 Veliko povečanje nagrad študentov na mednarodnih tekmovanjih (več kot 60 nagrad) kaže na 

mednarodno prepoznavnost in izjemno kakovost pedagoškega dela.  

 Donacija vrhunskih mehanskih orgel (Kuhn) v vrednosti 600.000 evrov omogoča novo 

kakovost pouka orgel na oddelkih za inštrumente s tipkami in za sakralno glasbo.  

 Izvedena sta bila 2. festival in poletna šola za staro glasbo v organizaciji UL AG z vrhunskimi 

mentorji in umetniki (npr. Charlotte Lehmann in Gilbert Martinez).  

 Promocija (glasbene) umetnosti znotraj UL, pri čemer pomembno vlogo prevzema Svet za 

umetnost UL. S tem se znotraj UL krepi tudi zavest o potrebi za razvoj študija umetnosti in za 

ustrezno financiranje tega. 

 

 

Pri zbiranju podatkov in poročilu so sodelovali: dekan red. prof. Andrej Grafenauer, prodekan 

izr. prof. Marko Vatovec, prodekan red. prof. Matjaž Drevenšek, tajnica Mojca Žugelj Marič, 

vodja referata Vesna Obradovič, vodja knjižnice Ksenija Požar Žižek, sam. strok. delavka Nina 

Podlipnik, dr. Gašper Troha, vodja računovodstva Vida Miklič, vodja kadrovske službe Alenka 

Grahek in vodja službe za informatiko Miran Slobodjanac. 

 

Sodelovala je tudi Komisija za kakovost UL AG, ki jo sestavljajo: izr. prof. mag. Ivan Florjanc 

(predsednik), red. prof. Jože Kotar, izr. prof. Urška Pompe, doc. dr. Katarina Zadnik, str. svet. 

Maja Klinar Bertoncelj, sam. strok. sod. Tim Kostrevc in Tin Cugelj, predsednik Študentskega 

sveta UL AG.  
 

  



2. POSLANSTVO IN VIZIJA AKADEMIJE ZA GLASBO V 

LJUBLJANI  

 

 

Poslanstvo  

 

UL AG je edina visokošolska univerzitetna izobraževalna institucija za celotno glasbeno 

umetnost v državi in je tako nacionalno pomembna 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 izvaja tudi glasbenoumetniško dejavnost, saj je ta neločljivo povezana z izvajanjem 

glasbenoizobraževalne dejavnosti. V sodelovanju z drugimi fakultetami UL izvaja in razvija 

raziskovalno dejavnost v humanistiki in družbenih vedah ter si prizadeva za uveljavljanje 

umetniškega raziskovanja. 

S svojo dejavnostjo skrbi za razvoj slovenske glasbene stroke in primerljivost tega razvoja z 

razvojem glasbene stroke v evropskem in svetovnem prostoru. 
 

 

Vizija 
 

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. 

 

Vrednote  

UL AG utrjuje akademsko skupnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in nepedagoških delavcev ter 

študentov, ki si prizadevajo za uveljavitev doma in v svetu. Svoje izobraževalno, umetniško, znanstveno 

in strokovno delo ter vse javno delovanje utemeljuje na vrednotah:  

 akademska odličnost oz. zagotavljanje čim višje kakovosti,  

 akademska svoboda sodelavcev in študentov, zlasti svoboda ustvarjalnosti, 

 avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti,  

 humanizem in človekove pravice, vključujoč enakost možnosti in solidarnost,  

 etičen in odgovoren odnosa do sveta. 

 

 

 

 

  



 

3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2016 s samoevalvacijo 

 

3.1 PO DEJAVNOSTIH 

 

3.1.1 Izobraževalna dejavnost 

 

 

 
3.1.1.1 Prva stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

UL AG izvaja triletna študijska programa Glasbena umetnost (GU; 26 smeri) in Glasbena 

pedagogika (GP).  

Vpis v program GU je primeren. Večina novih študentov je na visoki kakovostni ravni. Na 

posameznih smereh moramo odklanjati tudi zelo nadarjene kandidate, na nekaterih smereh (npr. 

Fagot, Orgle) pa ustreznih kandidatov ni, kar kaže na potrebo po bolj uravnoteženem vpisu v 

predhodne stopnje izobraževanja.  

Vpis v program GP je že nekaj let slabši od želenega. Vzrok so sorazmerno visoki vpisni pogoji, 

ki so zahtevnejši od pogojev na nekaterih sorodnih študijskih programih drugih slovenskih 

visokošolskih zavodov.  

Prehodnost pri programu GU je odlična (več kot 90-odstotna), pri programu GP pa dobra 

(73,68-odstotna).  

 

V letu 2015 smo uvedli skrbnike študijskih programov. Izvedena je bila tudi evalvacija obeh 

študijskih programov, kar je vplivalo na posodobitev predmetnika (npr. uvedba predmetov 

Sorodni godalni inštrumenti in Umetniški projekt) in učnih načrtov ter posledično izboljšalo 

kakovost izvedbe študijskega procesa. Oba programa sta bila reakredirana.  

 

Programa sta po strukturi in vsebini mednarodno primerljiva. V skrbi za kakovost in večje 

zaposlitvene možnosti diplomantov ponujata vrsto izbirnih predmetov s sorodnih področij 

(stara glasba, nova glasba, jazz), zato sta mednarodno konkurenčna in privlačna. UL AG se pri 

razpisu akreditiranih izbirnih predmetov ravna po zanimanju in finančnih možnostih, zato vseh 

ne razpisuje vsako leto. Študentje obiskujejo nekatere izbirne predmete tudi na drugih članicah 

UL, s katerimi imamo sklenjen poseben sporazum o neobračunavanju (UL FF – povezovanje z 

Oddelkom za muzikologijo, UL ALUO ter UL AGRFT). Tudi študentje teh članic obiskujejo 

izbirne predmete na UL AG.  

 

Uvedli smo še nekaj izboljšav: pri korepeticijah je bil sprejet kodeks, ki bolje ureja to 

pomembno področje delovanja v korist študentov in zaposlenih. Pri predmetu Komorna igra so 

bili definirani pristopni in izpitni pogoji, kar vpliva na izboljšanje kakovosti v letu 2016. Mreža 

hospitacijskih šol za študente, ki obiskujejo predmete pedagoške prakse, se iz Ljubljane širi po 

vsej Sloveniji. 

 

 

3.1.1.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: PRVA STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Redne, polletne evalvacije programov Bolj kakovostno spremljanje programov 



Razpršitev obveznosti med člane oddelkov 

in s tem povečanje informiranosti o 

študijskih procesih na UL AG 

Na smeri GU strokovni sodelavci izražajo 

mnenja na sejah kateder, senata in razširjenega 

kolegija dekana, pa tudi po elektronski pošti ter z 

neposrednim stikom. Na smeri GP se je stanje 

izboljšalo zaradi povečanja števila redno 

zaposlenih. 

Bolj kakovostna in hitrejša razporeditev 

študentov v komorne skupine 

Pouk predmeta Komorna igra poteka bolj 

kakovostno in primerljivo v vseh skupinah. 

Predstavitev študijskega programa GP na 

gimnazijah 

Ozaveščanje bodočih študentov o zahtevah 

sprejemnega preizkusa in nadaljnjih študijskih 

obveznostih 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Nizka stopnja glasbenih sposobnosti in 

znanja na sprejemnih preizkusih bodočih 

študentov UL AG na nekaterih smereh (GP). 

Razprava o uvedbi pripravljalnih tečajev že 

poteka na oddelku GP. 

Uvesti je treba pripravljalne tečaje za potencialne 

študente (GP).  

Reakreditacijska priporočila glede nivojske 

izvedbe predmeta Igranje zborovskih 

partitur (program GP). Zdi se, da pouk pri 

tem predmetu že ves čas poteka nivojsko 

(menimo, da je bil nekakšen nesporazum ob 

reakreditaciji), zato se ustrezna oblika 

nakazane izvedbe in potrebe po spremembah 

pospešeno preverjajo pri študentih in 

profesorju. Ukrep bo dokončen s študijskim 

letom 2016/17. Vsekakor je to priložnost za 

izboljšave. 

Dokončanje v študijskem letu 2016/17,  

preverjanje reakreditacijskega priporočila glede 

nivojske izvedbe predmeta Igranje zborovskih 

partitur 

 

 

 
3.1.1.2 Druga stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

UL AG izvaja drugostopenjske magistrske študijske programe Glasbena umetnost (GU), 

Instrumentalna in pevska pedagogika (IPP), Glasbenoteoretska pedagogika (GTP) in Glasbena 

pedagogika (GP).  

Podatki kažejo, da je prehodnost na drugostopenjskih programih odlična (tudi na GP 100-

odstotna), kar pomeni, da študenti na prvostopenjskih programih pridobijo ustrezno znanje za 

uspešno nadaljevanje študija. 

 

V letu 2015 smo uvedli skrbnike študijskih programov. Izvedena je bila tudi evalvacija obeh 

študijskih programov, kar je vplivalo na posodobitev predmetnika (npr. uvedba predmetov 

Sorodni godalni inštrumenti in Umetniški projekt) in učnih načrtov ter posledično na izboljšanje 

kakovosti izvedbe študijskega procesa. Pripravljali smo se na skorajšnjo reakreditacijo 

drugostopenjskih programov.  

 

UL AG v skrbi za kakovost in večje zaposlitvene možnosti diplomantov ponuja vrsto izbirnih 

predmetov s sorodnih področij (stara glasba, nova glasba, jazz, muzikologija), zato so njeni 

programi mednarodno konkurenčni in privlačni. Glede na število zainteresiranih študentov in 

finančne možnosti vseh akreditiranih izbirnih predmetov ne razpisuje oz. jih razpisuje bienalno. 

Študentje obiskujejo nekatere izbirne predmete tudi na drugih članicah UL, s katerimi imamo 



sklenjen poseben sporazum o neobračunavanju (UL FF – povezovanje z Oddelkom za 

muzikologijo, UL ALUO ter UL AGRFT). Tudi študentje teh članic obiskujejo izbirne 

predmete na UL AG.  

 

Nekatere izboljšave: na drugi stopnji programa GU je bil sprejet protokol prijave in opravljanja 

magistrskega dela, pa tudi uredba in dopolnitev pravilnika o izdelavi magistrskega dela. Pri 

korepeticijah je bil sprejet kodeks, ki bolje ureja to pomembno področje delovanja v korist 

študentov in zaposlenih. Pri predmetu Komorna igra so bili definirani in uvedeni pristopni in 

izpitni pogoji. Nabavili smo nekatere manjkajoče inštrumente in opremo, kar je nekoliko 

izboljšalo razmere za delovanje. 

Na katedri za GP-predmete, ki povezuje programe IPP, GTP in GU, smo v letu 2014/15 

posodobili in poenotili izvedbo pedagoške prakse za instrumentaliste in pevce.  

 

3.1.1.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: DRUGA STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečan izbor strokovnih izbirnih 

predmetov in širša ponudba pridobitve 

kompetenc 

Študentje imajo večje možnosti izbire pri razvoju 

lastnih kompetenc skladno s svojimi cilji. 

Animacija dodatnih tutorjev 

Študentje imajo na voljo študentsko tutorstvo, ki 

je bilo uvedeno kot izbirni predmet. Tutorstvo je 

delno zaživelo. 

Katedra za GP-predmete je pripravila 

Navodila za izvedbo pedagoške prakse za 

smeri IPP in GTP, ki so že objavljena na 

spletni strani UL AG. 

Bolj kakovostna izvedba pedagoške prakse pri 

različnih programih in urejanje širšega področja 

glasbene pedagogike in pedagoške prakse 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zaznavata se neusklajenost mentorjev in 

zahtev pri izdelavah magistrske pisne naloge 

in premajhna angažiranost pri informiranosti 

glede smernic za kritično izdelavo 

objektivne vrednosti znotraj magistrskega 

dela, zato pisanje magistrskih esejev ne 

dosega želene kakovostne ravni. 

Sprožiti je treba temeljito razpravo po oddelkih 

oz. smereh in skupno (1) o vsebinah, kakovosti 

in količini (obsegu) pri izdelavi magistrskih 

pisnih nalog (tudi t. i. esejev), (2) pripraviti je 

treba spremembe učnih načrtov in pravil za 

izvedbo magistrskega dela, (3) organizirati je 

treba izobraževanje za mentorje.  

Postavljajo se vprašanja o/ob izvedbi 

predmeta Specialna didaktika v obliki 

predavanj na smeri IPP – malo študentov. 

Člani katedre za GP-predmete pri programu IPP 

pripravijo ustrezne vsebinske rešitve in merila za 

vrednotenje pedagoškega dela (določitev 

velikosti skupin pri predmetih). 

Zaznava se nepoznavanje učinkovitosti oz. 

pomanjkljivosti študijskih programov na 

različnih smereh. Na smereh GP, IPP in GTP 

se kaže potreba po izvedbi raziskave med 

študenti in diplomanti o ustreznosti in ravni 

pridobljenih kompetenc za profesionalno 

delo. Izsledki bodo izhodišče za morebitne 

izboljšave. 

Pri programih GP, IPP in GTP (1) je treba izvesti 

raziskavo med študenti in diplomanti o 

ustreznosti in ravni pridobljenih kompetenc za 

profesionalno delo; (2) izsledke je treba uporabiti 

kot izhodišče za izboljšave študijskih programov. 

Zaradi pomanjkanja podpornega osebja se je 

v letu 2016 realizacija priprave 

izpopolnjevalnega umetniškega programa 

časovno podaljšala.  

Izvedba akreditacije izpopolnjevalnega 

umetniškega programa 



 

 

 
3.1.1.3 Tretja stopnja z evalvacijo študijskih programov 

 

UL AG na tretji stopnji izvaja doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v 

sodelovanju z UL FF (Oddelek za muzikologijo) in UL FDV. Tretjestopenjski doktorski študij 

se izvaja pri programih Glasbena pedagogika ter Kompozicija in glasbena teorija.  

 

Problematika pri mentorstvu iz leta 2012 se je v preteklem letu nadaljevala. Število mentorjev 

je majhno, mentorstvo zaslužnih profesorjev pa je še vedno onemogočeno (ti ne dosegajo 

zadostnega števila točk SICRIS v zadnjih petih letih). Začela so se prizadevanja pridobivanja 

in vključevanja dodatnih mentorjev, ki bi z novim znanjem prispevali k dejavnosti in jo oživili.  

 

Zakon o visokem šolstvu (ZViS) je povzročil ukinitev tretjestopenjskega študija umetnosti. 

Konec leta 2016 je bila sprejeta novela ZViS, ki omogoča akreditacijo in izvajanje umetniškega 

doktorata. Z uvedbo slednjega se bo to področje lahko razvijalo in bo mednarodno primerljivo, 

umetniško izobraževanje pa bo pridobilo celotno vertikalo univerzitetnega izobraževanja. Na 

UL deluje komisija za tretjestopenjski študij, ki je sredi priprave umetniškega doktorskega 

programa.  

 

Poleg omenjenega znanstvenoraziskovalnega doktorskega študija izstopa težava 

tretjestopenjske umetniške specializacije, ki je v vseh primerljivih akademskih ustanovah 

običajna in samoumevna. V Sloveniji je bila leta 1993 uzakonjena (ZViS, Uradni list RS, št. 

67/93 z dne 17. decembra 1993), z zakonodajo leta 2004 pa ukinjena (ZViS-UPB2, Uradni 

list RS, št. 100/2004 z dne 13. septembra 2004). S to problematiko se UL AG ukvarja že dalj 

časa in jo v dosedanjih poročilih (2009, pogl. 2.1.3; 2010, pogl. 2.1.2, 2011, pogl. 2.1.2, 2012, 

pogl. 2.1.2) nenehno močno izpostavlja ter išče rešitve.  

 

3.1.1.3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: TRETJA STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

S spremembo ZViS (2016) je omogočen 

tretjestopenjski študij na umetniškem 

področju.  

Komisija za doktorski študij ima 

pripravljena koncept in strukturo 

umetniškega študija na tretji stopnji. 

Program je zdaj možno akreditirati. 

Pričakuje se, da bo škodo, ki je bila povzročena 

zaradi zakonske ukinitve »tretjestopenjske 

umetniške specializacije« na UL AG (ZViS-

UPB2, Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 

septembra 2004), zdaj mogoče vsaj delno 

ustrezno popraviti. S tem se za UL AG pričakuje 

izboljšanje kakovosti v zaključku študijske 

vertikale, in to zlasti pri programih GU. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Komisija za doktorski študij ima 

pripravljena koncept in strukturo za 

akreditacijo umetniškega študija na tretji 

stopnji. Program je ob spremembi ZViS 

(2016) zdaj mogoče akreditirati. 

(1) Urediti je treba koncept in načrt za 

akreditacijo umetniškega študija na tretji stopnji 

in (2) izpeljati nadaljne postopke akreditacije 

doktorskega programa na tretji stopnji, ki ga 

omogoča novela ZViS iz leta 2016. 

Še vedno se zaznava premajhna skupina za 

raziskovalne dejavnosti UL AG. 

Nadaljevati je treba iniciativo za (1) načrtno 

pridobivanje novih članov in širitev skupine 

raziskovalcev ter (2) za uvedbo ustreznih 

pogojev pri prijavah umetniških raziskovalnih 



projektov pri ARRS (Javni agenciji za 

raziskovalno dejavnost RS). 

Zaznava se primanjkljaj dodatnih mentorjev 

– raziskovalcev na UL AG. (Prim. 3.1.2, 

pomanjkljivosti/priložnosti, prva alineja.) 

Njihova pridobitev in vključitev sta povezani 

z ustreznimi habilitacijami in pridobitvijo 

ustrezne izobrazbe.  

Opraviti je treba razpravo ter evidentirati in 

izvesti postopke za pridobitev in vključitev 

dodatnih mentorjev – raziskovalcev mlajše 

generacije. 

 

 

 

 
3.1.1.4 Prejšnji dodiplomski in podiplomski študij 

 

UL AG je v skladu z zakoni programe zaključila, študentje, ki niso diplomirali, pa imajo 

možnost vpisa v nove, bolonjske programe.  

 

 

3.1.1.4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: PREJŠNJI DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI 

ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Zaključeno s 30. septembrom 2016. 

Poteka ustrezna umestitev in priznavanje 

predmetov pri tistih, ki želijo dokončati 

študij po bolonjskih programih. 

Z umeščanjem študentov starih programov v 

ustrezen letnik bolonjskega študija se ne izniči 

vložek, ki sta ga RS in UL AG doslej vložila v 

študente. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Ker potekajo sprotne dejavnosti priznavanja 

in umestitve študentov starih programov v 

ustrezen letnik bolonjskega študija, je vse to 

delo vključeno znotraj rednih izobraževalnih 

dejavnosti.  

Ukrep tukaj ni potreben. 

 

 

 
3.1.1.5 Internacinalizacija v izobraževalni dejavnosti 

 

UL AG ima bogato mednarodno dejavnost in je vključena v različna mednarodna sodelovanja 

na izobraževalnem, umetniškem in strokovnem področju.  

 

Na izobraževalnem področju se internacionalizacija kaže v številu tujih študentov in številu 

izvedenih mobilnosti študentov ter profesorjev, ki so uravnotežene med prihajajočimi in 

odhajajočimi. Za študente Erasmus+ se predmeti z neposredno pedagoško dejavnostjo v obliki 

individualnega dela brez težav izvajajo v tujem jeziku, medtem ko se skupinski predmeti 

izvajajo v tujem jeziku v obliki individualnih konzultacij. Priznavanje v tujini opravljenih 

obveznosti za naše študente poteka brez težav. 

 

Zanimanje tujih študentov za študij na UL AG in informiranost o njem spodbujamo z 

mednarodno mobilnostjo študijskega osebja, objavami v angleškem jeziku na spletni strani ter 

udeležbo na sejmih in predstavitvah visokega šolstva.  



 

 

UL AG je v letu 2015 nadaljevala sodelovanje v različnih mednarodnih umetniških projektih, 

kot so festival Nei Suoni dei Luoghi, orkester Gustava Mahlerja, Poletna akademija dunajske 

visoke šole za glasbo in drugi. Bogato je bilo bilateralno sodelovanje s tujimi visokošolskimi 

ustanovami, s katerimi ima sklenjenih več deset bilateralnih pogodb. Najbolje sodeluje s 

sosednjimi glasbenimi akademijami (Zagreb, Videm, Budimpešta, Pulj) v prostoru Alpe-Jadran 

(Trst, Bolzano, Videm, Celovec), z akademijami na Balkanu (Beograd, Sarajevo, Novi Sad, 

Skopje) ter z Indiana University of Pennsylvania in Thornton School of Music iz ZDA. 

 

Na UL AG deluje več profesorjev s tujim državljanstvom, izvedenih pa je bilo tudi več 

mojstrskih seminarjev in delavnic. 

 

V letu 2016 je UL AG drugič izvedla festival stare glasbe z mednarodno poletno šolo pod 

skupnim imenom Academia Musicae Antiquae Labacensis. Predavanja in mojstrske tečaje so 

izvedli domači in tuji profesorji (C. Lehmann, E. Mihajlović, G. Martinez, L. Rizzello ter I. E. 

in A. Grafenauer). Festival je bil uspešen in UL AG ga bo dolgoročno razvijala. 

 

Sodelovanje med UL AG in univerzitetnimi službami za mednarodno dejavnost poteka zelo 

dobro. 

 

 

3.1.1.5 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: INTERNACIONALIZACIJA V 

IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

UL AG je na razpisu pridobila mesto za dve 

daljši ter eno krajše gostovanje. Projekt 

»Gostujoči tuji strokovnjaki UL 2016–

2018« znotraj javnega razpisa obsega krajša 

in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in 

visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016–2018. 

Novi učitelji imajo tudi drugačne pristope k 

poučevanju, kar je koristno za študente UL AG, 

saj s spoznavanjem drugih načinov poučevanja 

pridobijo neprecenljive izkušnje že med samim 

študijem. 

Projekt Academia Musicae Antiquae 

Labacensis je lepa priložnost za 

mednarodne stike. 

Identificirajo se možni novi študentje iz tujine in 

tudi profesorji (za izmenjave Erasmus+ ali za 

sodelovanje pri specializacijah). 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Spletne strani v angleščini ter tiskano in 

multimedijsko gradivo v tujih jezikih so 

pomemben promocijski dejavnik za UL 

AG. 

Izboljšati je treba spletne strani UL AG v 

angleščini ter skrbeti za tiskano in 

multimedijsko gradivo v tujih jezikih. 

Pri projektu Academia Musicae Antiquae 

Labacensis je potrebno pozornejše 

sistemsko in časovno načrtovanje. Manjka 

tudi izvedba zaključne evalvacije z ukrepi 

izboljšav. 

Pri projektu Academia Musicae Antiquae 

Labacensis je treba izpeljati (1) ustrezno 

sistemsko in časovno načrtovanje ter (2) izvesti 

zaključno evalvacijo z identifikacijo ukrepov 

izboljšav. 

Izpopolnjevalni program UL AG na 

umetniškem področju, ki bi potekal tudi v 

tujem, in sicer (ne nujno le) angleškem, 

jeziku in bi bil samoplačniški, bi bil 

pridobitev. 

(1) Uvesti je treba izpopolnjevalni program na 

umetniškem področju, ki bo potekal tudi v 

tujem, in sicer (ne nujno le) angleškem, jeziku 

in bo samoplačniški; (2) zaradi pomanjkanja 



podpornega osebja je treba poiskati alternativno 

rešitev. 

 

 

 

3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (z internacionalizacijo) 

 

Raziskovalna skupina UL AG združuje znanstvene raziskovalce, ki se ukvarjajo z 

raziskovalnimi problemi pri glasbeni pedagogiki, kompoziciji in teoriji glasbe, glasbeni 

zgodovini in muzikologiji. 

Raziskovalna uspešnost visokošolskih učiteljev se preverja v sistemu SICRIS, umetniška pa ob 

habilitacijah in napredovanjih.  

 

Ob tem je treba pripomniti, da umetniško raziskovanje še ni ustrezno zastopano v strukturi 

izobraževanja (tretjestopenjski študij umetnosti), kot tudi ne v ARRS. Za razvoj umetniškega 

raziskovanja znotraj UL skrbi predvsem Komisija za tretjestopenjski študij na področju 

umetnosti. 

 

V letu 2016 je na UL AG aktivno delovalo devet raziskovalcev, ki so vpisani v ARRS. 

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. V letu 2016 je bil na UL AG Muzikološki simpozij s temo Slovensko 

javno šolstvo – pogledi v preteklost in vizija za prihodnost. 

 

 

3.1.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povezave z muzikološkim oddelkom UL FF 

in oddelki Predšolska vzgoja in Razredni 

pouk UL PeF. Vzpostavljena je bila 

povezava z Univerzo v Würzburgu – 

bilateralni sporazum je v fazi priprave.  

Povečanje povezav s sorodnimi ustanovami in 

raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi 

Izdaja 24. (netematskega) zvezka in 25. 

(tematskega) zvezka Glasbenopedagoškega 

zbornika in izvedba mednarodnega 

znanstvenega simpozija ob 200-letnici 

glasbenega šolstva na Slovenskem 

Močna medijska odmevnost v slovenski 

glasbeni javnosti v povezavi z izvedbo 

simpozija ob 200-letnici glasbenega šolstva na 

Slovenskem 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Med sedanjimi razpisnimi pogoji ARRS 

sploh še niso umeščeni pogoji za prijavo 

umetniških raziskovalnih projektov. V 

Sloveniji in svetu še niso izoblikovani in 

Oblikovanje delovne skupine na UL AG za 

postavitev specifičnih kazalnikov za umetniško 

področje s ciljem enakovrednejšega umeščanja 

umetniških raziskovalno-poustvarjalnih 



postavljeni ustrezni kazalniki za specifično 

umetniško področje (z izjemo manjših 

premikov v AEC in še kje drugje). Kaže se 

namreč tudi potreba po uvedbi 

samostojnega raziskovalnega področja 

umetnost; humanistika ga le delno 

zaobjame. 

Izdelava kazalnikov bi pomenila prispevek 

v mednarodnem merilu. 

dejavnosti v primerjavi z drugimi znanstvenimi 

raziskovalno-razvojnimi področji na ARRS 

Premalo članov raziskovalne skupine UL 

AG onemogoča kandidiranje UL AG na 

raziskovalnih razpisih. 

Opraviti je treba analizo stanja in postaviti 

vizijo s konkretnimi cilji za načrtno 

pridobivanje in vključevanje doktorandov v 

raziskovalno skupino UL AG. 

Bilateralni sporazum z Univerzo v 

Würzburgu, ki je v fazi priprave, razširja 

dejavnost UL AG.  

Ob uspešni vzpostavitvi povezave z Univerzo v 

Würzburgu je treba opraviti postopke za 

realizacijo bilateralnega sporazuma, ki je v fazi 

priprave. 

 

 

 

3.1.3 Umetniška dejavnost (z internacionalizacijo)  

 

 

V koncertni sezoni 2016 so z UL AG sodelovale naslednje institucije (domače in tuje): 

Slovenska filharmonija, Radiotelevizija Slovenija, Slovensko narodno gledališče Opera in balet 

Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Maribor, Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Akademija za gledališče, 

radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 

Univerza v Zagrebu – Glasbena akademija (Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija), 

Glasbeni konservatorij Giuseppa Tartinija Trst (Conservatorio di musica Giuseppe Tartini 

Trieste), Državni glasbeni konservatorij Jacopa Tomadinija Videm (Conservatorio Statale di 

Musica Jacopo Tomadini Udine), Univerza Juraja Dobrile v Pulju – Oddelek za glasbo 

(Sveućilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za glazbu), Akademija za glasbo Franza Liszta (Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem), Umetniška univerza Gradec (Kunstuniversität Graz), 

Glasbena akademija Univerze v Sarajevu (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu), 

Umetniška akademija Univerze v Banjaluki (Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj 

Luci), Mednarodna akademija za komorno glasbo iz Devina (International Chamber Music 

Academy – Duino), Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana, Cankarjev 

dom, Ljubljana Festival, Kulturni dom Nova Gorica, Dom kulture Velenje, Narodni dom Celje, 

Uršulinski samostan Ljubljana – Kulturno društvo Schellenburg, Sploh – zavod za umetniško 

produkcijo in založništvo, Zavod Bunker, Glasbena matica Ljubljana, Slovensko komorno 

glasbeno gledališče, Komorni zbor Ave, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Zveza 

slovenskih glasbenih šol, Kulturni center Lojze Bratuž, Grand hotel Union, Galerija Jakopič, 

Eksperimentalni studio Jugozahodnega nemškega radia (Experimentalstudio des SWR), 

Festival Med zvoki krajev (Nei suoni dei luoghi), Evropska glasbena fundacija Yamaha 

(Yamaha Music Foundation of Europe), isa – Mednarodna poletna akademija Univerze za 

glasbo in gledališko umetnost Dunaj (isa – Internationale Sommerakademie der mdw – 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), Krka, d. d. 

 

 

3.1.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST (z internacionalizacijo)  



Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Odločitev za prehod na koncertno sezono, ki 

bo časovno sovpadala s študijskim letom 

Enakomernejša razporeditev umetniške 

dejavnosti čez celotno študijsko leto v primerjavi 

s prej zgoščeno dejavnostjo v le enem, tj. letnem, 

semestru 

V preteklem letu je UL AG izvedla okoli 150 

umetniških projektov, kar jo uvršča med 

največje slovenske prireditelje. Velika 

večina dogodkov je brezplačna, s čimer UL 

AG kaže svojo družbeno odgovornost in 

omogoča obisk vrhunskih umetniških 

dogodkov vsem socialnim slojem. 

Tovrstna koncertna dejavnost UL AG ima zelo 

dober vpliv na kakovost študija in pridobivanje 

ustreznih kompetenc študentov na vseh 

umetniških programih, ki so jedro poslanstva UL 

AG. 

V koncertni sezoni 2016 so z UL AG 

sodelovale številne domače in tuje 

umetniške institucije. Od domačih so to vse 

naše vrhunske glasbene umetniške ustanove 

(Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, 

RTV, Opera in balet Ljubljana in Maribor 

idr.), konservatoriji in vidnejša 

glasbenoumetniška društva v svojih letnih 

ciklusih koncertov, od tujih pa gre za 

sodelovanje z več kot desetimi uglednimi 

akademskimi ustanovami v Avstriji, 

Nemčiji, Italiji, na Madžarskem idr. 

UL AG s tovrstnim sodelovanjem sledi 

pomembnim ciljem, kot so internacionalizacija, 

interdisciplinarnost, povezovanje med članicami 

in z drugimi univerzami ter institucijami. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pojavlja se vprašanje o možnosti 

sodelovanja v orkestrih UL AG. Študentje 

nekaterih smeri (Pihala, Trobila ipd.) v 

primerjavi z drugimi (npr. Godala) zaradi 

številčno manjših potreb izvajalcev v 

orkestru med študijem ne pridejo na vrsto, 

ker jih orkester potrebuje le nekaj. Z 

nedavnim sprejetjem protokola in 

procesograma za delo orkestrov UL AG v 

prihodnje do podobnih težav ne bi smelo 

prihajati. Potrebno je spremljanje stanja. 

Spremljati delovanje nedavno sprejetega 

protokola (februar 2017) in procesograma za 

delo orkestrov UL AG glede vprašanja o 

možnosti sodelovanja v orkestrih UL AG 

Ministrstvo za kulturo RS na javnih razpisih 

blokira UL AG pri možnosti črpanja 

namenskih sredstev ministrstva za 

realizacijo umetniških projektov doma in v 

tujini. 

Vodstvo UL AG mora prevzeti pobudo za 

izboljšanje komunikacije med Ministrstvom za 

kulturo RS in UL v korist umetniške odličnosti. 

Sodelovanje med UL AG in univerzitetnimi 

službami glede informiranja študentov in 

zaposlenih UL ni na zadovoljivi ravni, zato 

je odzivnost na umetniške dogodke UL AG 

znotraj UL nezadostna (znotraj UL AG pa 

zelo dobra). 

Vodstvo UL AG sprejme pobudo, da se izboljša 

komunikacija med informativnimi službami UL 

AG in UL ter da UL bolje informira študente in 

zaposlene na preostalih članicah o vrhunskih 

umetniških dogodkih UL AG. 

 

 

 



 

 

3.1.4 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze (z internacionalizacijo) 

 

UL AG zgledno sodeluje z zavodi s področja umetnosti in kulture (RTV Slovenija, Slovenska 

filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana in Maribor, Cankarjev dom, Festival Ljubljana ipd.) 

ter z različnimi strokovnimi društvi (DSS, DGUS, EPTA, EGTA …). Prav tako dobro sodeluje 

z zvezo glasbenih šol (glasbeno in srednje glasbeno šolstvo). 

Ustanovila je strateški svet, v katerem so predstavniki gospodarstva, glasbeno-kulturnih 

institucij in RTV ter predstavnik iz vrst srednjega in nižjega glasbenega šolstva. Strateški svet 

se je izkazal kot zelo koristen in je pomagal pri izdelavi in uresničevanju Strategije UL AG. 

UL AG je v povezavi z Glasbeno mladino Slovenije tudi v letu 2016 po estonskem modelu že 

peto leto zapored izvedla Glasbeno olimpijado, na kateri so se na državni ravni pomerili učenci 

osnovnih šol (12–14 let) in dijaki gimnazijskih programov (15–18 let).  

Študijski programi UL AG so bili predstavljeni na različnih šolskih ustanovah.  

Uvedeno je bilo posredovanje koncertov študentov zunanjim uporabnikom. 

 

 

 

3.1.4 PRENOS IN UPORABA ZNANJA – TRETJA DIMENZIJA (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Sodelovanje študentov z umetniškimi 

institucijami v Sloveniji in tujini (SF, RTV 

Slovenija, SNG Ljubljana, SNG Maribor) 

Pridobivanje praktičnih izkušenj profesionalnega 

orkestralnega delovanja 

Povečano zanimanje profesorjev in 

študentov za mednarodno mobilnost 

Izmenjava izkušenj ter usvajanje novih veščin, 

vpogled v dobre in slabe prakse zunaj Slovenije 

S koncem leta 2016 (december) se kaže 

boljše sodelovanje s kariernini centri UL. 
Prizadevanja preteklega leta postajajo uspešna. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Vzpostavitev sodelovanja med kariernimi 

centri UL in službami UL AG v povezavi s 

študenti ŠS UL AG se je v letu 2016 

premaknilo z mrtve točke. To je priložnost 

za boljše povezovanje s kariernimi centri UL 

v letu 2017 in iskanje novih svežih idej glede 

na specifične problematike študentov UL 

AG, ki bi jih uvrstili v program delavnic. 

Narejen je bil načrt delavnic zunanjih 

izvajalcev, ki bodo izvedene znotraj 

kariernih centrov UL, namenjene pa so 

študentom. 

Na pobude ŠS UL AG je treba poiskati in 

identificirati nove sveže ideje glede na specifične 

problematike študentov UL AG ter jih uvrstiti v 

program delavnic, ki jih omogočajo karierni 

centri UL. Udejaniti je treba dobro komunikacijo 

UL AG s kariernimi centri UL in načrt delavnic, 

namenjenih študentom. 

UL AG ima veliko uspešnih in uveljavljenih 

diplomantov. Skrb za dodatne možnosti 

promocije naših najboljših diplomantov je 

priložnost za večji ugled ter družbeno in 

medijsko prepoznavnost naše institucije. 

(Ukrep je iz leta 2015 in 2016 prenesen v leto 

2017.) 

Dosedanja nedejavnost glede oživljanja in 

vključevanja kluba alumnov je posledica 

Določeno osebo je treba zadolžiti za nadaljnje 

aktiviranje in krepitev kluba alumnov pri 

organizaciji srečanj, omogočanju koncertov 

diplomantom v Kazinski dvorani in motiviranju 

oddelkov UL AG za dejavnosti pri oživljanju 

omenjenega kluba. 



pomanjkanja podpornega osebja. Ukrep je 

živ. 

Spremljanje študentov Erasmus+ je dobra 

praksa za prenos znanja na mednarodni 

ravni. 

Načrtno vzdrževanje kluba alumnov Erasmus+, 

ohranjanje stikov na mednarodni ravni 

 

 

 

3.1.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij 

 

 

UL AG je postala lastnik stavbe Kazina in zemljišča Rio vrt. V letu 2016 so bila zamenjana 

okna po skoraj celotni stavbi, v dvorano pa so bile nameščene donirane mehanske orgle. Ob 

tem je bila potrebna tudi sanacija dela stavbe. UL AG je začela uporabljati še dodatne 

prostore v stavbi Kazina (Viola dvorana, Zlata dvorana …), kar omogoča lažje delovanje. 

Nadaljevali so se postopki za prenovo in gradnjo prizidka. 

 

 

3.1.5 USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Aktivno delovanje vodstva in številnih 

zaslužnih deležnikov pri pridobitvi lastništva 

palače Kazina in zemljišča ob njej (in s tem 

novih koncertnih prostorov v palači Kazina) 

ter pri urejanju pogojev za selitev v nove 

prostore 

Po desetletjih neustreznih razmer se za UL AG 

kaže trajna rešitev prostorske problematike in v 

doglednem času selitev iz najemniških prostorov 

(Stiški dvorec) v nove lastne prostore (palača 

Kazina). To omogoča začetek ustreznejših 

razmer za še bolj kakovostno študijsko in 

umetniško dejavnost UL AG.  

Pridobitev (darilo) in postavitev novih orgel 

(orglarstvo Kuhn, Švica) v palači Kazina 

pomeni za UL AG velik premik, hkrati pa 

dvig na minimalno raven primerljivosti s 

standardi po Evropi. 

Uspešna nabava po desetletjih čakanja 

manjkajočega in vitalnega glasbila za ustrezen 

pouk orgel na UL AG 

Nadgradnja nekaterih področij sistema VIS 

(ankete) 

Boljša preglednost pri izvajanju študentskih 

anket ipd. 

Nabava računalniškega programa za 

istovetenje vsebin Turnitin ter prvo 

izobraževanje pedagoškega osebja o njegovi 

uporabi; boljše preverjanje istovetnosti 

vsebin magistrskih in diplomskih nalog 

Izboljšanje kakovosti pri izdelavi magistrskih 

nalog in s tem izboljšanje kakovosti kompetenc 

diplomantov 

Navodila za izvedbo pedagoške prakse 
Večja preglednost pri izvajanju pedagoške 

prakse študentov in izboljšanje kakovosti  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zaznava se trajno pomanjkanje 

razpoložljivih prostorov za vadenje (zlasti za 

pianiste, dirigente, tolkalce idr.). 

(1) Evidentirati in popisati je treba morebitne 

razpoložljive prostore za vadenje, (2) narediti 

seznam študentov, v vadnicah pa namestiti knjige 

vpisov za sledljivost odgovornosti. 

Izdelava nove spletne strani UL AG, ki lahko 

prispeva k večji preglednosti, urejenosti in 

hitrejšemu dostopu do informacij 

Dokončati je treba izdelavo nove spletne strani 

UL AG. 



 

 

 

 
3.1.5.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

 

 

Študenti redno sodelujejo z vodstvom UL AG prek svojih predstavnikov v študentskem svetu 

in so člani vseh organov in komisij v skladu z zakoni, predpisi in statutom UL. Vodstvo 

upošteva predloge ŠS UL AG, dobro sodelovanje pa prinaša zadovoljive storitve za študente. 

Dobro prakso sodelovanja ŠS UL AG z vodstvom UL AG je treba tudi vnaprej ohraniti v 

obojestransko dobro. 

Uvedeno je bilo tutorstvo za pomoč novim in tujim študentom. 

Študenti imajo možnost uporabe kariernih centrov UL za svetovanje pri načrtovanju kariere. 

ŠS UL AG je študentom namenil pomoč za aktiven obisk seminarjev ter poletnih šol. Število 

njegovih članov se je povečalo, kar kaže na povečano družbeno angažiranost.  

Študentje imajo možnost vpisa izbirnega predmeta športne dejavnosti. 

 

 

3.1.5.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uvedeno je bilo študentsko tutorstvo. Hitrejše napredovanje študentov 

Organizirana so bila srečanja s predstavniki 

študentskega sveta na ravni kolegija dekana 

UL AG. 

Povezava vodstva in študentskega sveta 

omogoča boljšo kakovost dela. 

Sodelovanje predstavnikov študentskega 

sveta v različnih organih in komisijah UL 

AG 

Sodelovanje pri upravljanju omogoča vpogled in 

pregled dogajanja na UL AG ter daje možnost 

predlogov in hitrejših rešitev. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izboljšati pretok informacij o delovanju 

oddelka, kateder 

Opraviti je treba temeljito razpravo o možnosti 

(1) povečanja aktivnosti študentskega tutorstva 

in (2) vključevanja študentov v razprave na ravni 

oddelkov in kateder. 

Tutorstvo, ki je bilo v letu 2014/15 uvrščeno 

med izbirne predmete, je v letu 2015/16 

zaživelo, vendar je treba povečati število 

tutorjev. 

Opraviti je treba razpravo o delu tutorstva (na 

novo uvedeno v letu 2015), zlasti o potrebi 

ustrezne implementacije. 

 

 

 

 
3.1.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost 

 

Neurejene prostorske zadeve in finančna podhranjenost UL AG se močno izražajo tudi pri 

knjižni in založniški dejavnosti, kar kažejo tudi slabši rezultati ankete zadovoljstva.  

Pomanjkanje primernih prostorov za normalno delujočo knjižnico in pomanjkanje knjižničnega 

osebja sta stalni težavi. Dosedanje reševanje pri iskanju pomoči prek javnih del ni prineslo 

večjih izboljšav, zato smo uvedli 20-urno študentsko pomoč mesečno.  

 



Komisija za tisk, založništvo in knjižničarstvo (predsednik D. Kranjc) je uvedla izboljšave, kot 

je navedeno v tabeli. Predlogi so konkretni, uresničevanje merljivo, vpliv na kakovost UL AG 

pa pozitiven. Posebno upanje vzbujata delo in nadaljni načrt komisije pri intenzivnosti 

spodbujanja naših kolegic in kolegov, profesoric in profesorjev za večjo aktivnost pri 

odločitvah in realizacijah nastajanja novih strokovnih publikacij.  

Knjižnica poleg del, ki jih opravlja kot del visokošolske knjižnične mreže, skrbi tudi za notno 

gradivo za orkestre UL AG. Slednje naroča, si izposoja, izposoja in hrani. Tako dobro 

sodeluje s knjižnico Slovenske filharmonije, arhivi RTV in Opere, Policije in Slovenske 

vojske ter z Društvom slovenskih skladateljev. 

 

3.1.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Aktivna založniška dejavnost  Pridobitev nove strokovne literature 

Realiziran načrt založniške dejavnosti (B. 

Zagoranski, Lestvice za harmoniko; R. 

Klopčič, 100 najlepših skladb za violino 

(izdano pri drugi založbi zaradi pomanjkanja 

denarnih sredstev), dr. B. Rotar Pance (ur.), 

Pedagoški zbornik št. 24, T. Bohak, Julij 

Betetto (1885–1963) 

Zaradi iznajdljivosti sodelujočih uspešne 

realizacije kljub finančni podhranjenosti  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje prostora za knjižnično 

dejavnost ter pomanjkanje knjižničnega 

osebja 

(1) Nadaljevanje dejavnosti za ureditev palače 

Kazina, (2) okrepiti je treba pomoč pri delu v 

knjižnici (tudi študentov absolventov AG) v 

skladu z normativi in (3) oskrbeti bibliotekarje za 

določen čas za katalogiziranje gradiv iz zapuščin 

in starega gradiva. 

Posodabljanje strokovne literature 

onemogoča finančna podhranjenost UL AG. 

(1) Uvesti je treba stalen sklad za nabavo 

strokovne literature in (2) poskrbeti za 

zagotovljena sredstva zanjo znotraj finančnega 

načrta UL AG. 

Izbor nakupa strokovne literature je težava, 

ki jo je mogoče urediti po predlogu v 

naslednjem razčlenjenjem ukrepu. 

Opraviti je treba izbor nakupa strokovne 

literature po naslednjem sistemu: (1) predavatelji 

predlagajo želen seznam naslovov gradiv, (2) iz 

skupnega seznama se izlušči gradivo, ki po 

uporabnosti ustreza več oddelkom; (3) aktivirati 

je treba strokovno pomoč profesorjev po 

oddelkih, ki naj predlagajo oz. predložijo seznam 

najpotrebnejše literature, in (4) opredeliti 

omejitve po številu zbirk ali pa do neke finančne 

vsote. 

Zapolniti je treba vrzel pri pomanjkanju 

specifičnih učbenikov. 

Nadaljevati je treba spodbujanje visokošolskih 

učiteljev UL AG k pripravi didaktičnih 

učbenikov. 

Narejen je načrt založniške dejavnosti za leto 

2017. 

Realizirati je treba načrtovane publikacije za leto 

2017. 

3.1.6 Upravljanje in razvoj kakovosti 

 

Na UL AG deluje Komisija za kakovost. UL AG je bila aktivno vključena v projekt KUL 

(koordinator izr. prof. mag. I. Florjanc). Sodelovanje v projektu je pozitivno vplivalo na prenos 



dobrih praks ter na sprožanje iniciativ za izboljšavo komunikacije in sodelovanja med članico 

in univerzitetnimi službami. Spodbudilo je razvijanje sistema kakovosti. 

 

Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so bile težave, ki so evidentirane. Nujno bi bilo treba 

zaposliti administrativno osebo, ki bi zbirala in urejala podatke ter bila v oporo vodstvu in 

pripravljalcem. Prevelika obremenjenost vodstva (dekan, prodekana in tajnica) je vse očitnejša. 

Predlogi in ukrepi za izboljšave so vezani predvsem na razpoložljive človeške vire UL AG.  

 
3.1.6.1 Delovanje sistema kakovosti (sistem in procesi) 

 

Dva ključna izziva po mnenju Komisije za kakovost sta:  

 

 uspešno delo skrbnikov programov v procesih samoevalvacije, pri odkrivanju slabosti in 

zbiranju predlogov izboljšav,  

 dodelitev delavca, ki bo na razpolago za zbiranje in urejanje podatkov. To je eden od 

ključnih izzivov za izboljšanje delovanja sistema in procesov kakovosti na UL AG. Za 

izvedbo se zadolži vodstvo. 

Sodelovanje v projektni skupini KUL po KUL-u je priložnost za ohranjanje dosedanjih dobrih 

učinkov.  

 

3.1.6.1 Delovanje sistema kakovosti (sistem in procesi) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Sodelovanje v skupini KUL po KUL-u je 

nadaljnja priložnost za izboljšave. 

UL AG povezuje z UL in preostalimi članicami, 

bolj povezana je tudi znotraj UL. 

Zaznani so nekateri premiki (kljub 

pomanjkljivostim) pri boljšem urejanju 

sistemskega pristopa priprave poslovnega 

poročila s poročilom o kakovosti za leto 

2015; aktivneje so vključeni skrbniki 

programov.  

Izboljšava sistema in postopkov 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Komisija za kakovost še ni ustrezno 

umeščena v zavest UL AG in v sistem 

upravljanja kakovosti. S tem je pomanjkljivo 

tudi zavedanje članov o svoji vlogi in 

pomembnosti v sistemu. 

Komisija za kakovost (1) opravi temeljito 

(kritično in samokritično) razpravo o svojem 

delu pred koncem mandata, (2) evidentira nekaj 

ključnih pomanjkljivosti ter (3) konkretizira ideje 

in načrt za nadaljne delo in možne izboljšave 

kakovosti UL AG. 

Strokovna služba kot podpora sistemu 

kakovosti uradno na UL AG ne obstaja. 

Poiskati je treba ustrezno osebo na UL AG, ki bo 

sistemsko zbirala in urejala gradivo za letno 

poročilo ter gradiva za spremljanje in izboljšanje 

kakovosti (priprava anket in analiza izsledkov, 

organizacija delavnic, posvetov, usposabljanj 

ipd.). 

Načrtno delo članov Komisije za kakovost 

UL AG na svojih področjih je priložnost za 

ustrezno umestitev komisije v zavest UL 

AG. 

Člani Komisije za kakovost vsak na svojem 

področju spremljajo realizacijo sprejetih 

ukrepov, evidentirajo težave ter zbirajo podatke 

o izboljšavah. 

 

 



 
3.1.6.2 Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti  

 

 

 3.1.6.2 Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Študentska anketa: UL AG je znotraj UL 

prešla na enotno študentsko anketo. 

Pridobljeni podatki se lahko primerjajo s 

podatki drugih članic UL in dobro prikažejo 

trenutno stanje na UL AG. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Občutno pomanjkanje ustreznega osebja z 

uvidom v sistemsko delovanje celotne UL 

AG (morda nekakšen pomočnik tajnika UL 

AG) 

Za pripravo poslovnega poročila s poročilom o 

kakovosti za leto 2017 je treba načrtovati 

ustrezno osebo s celostnim uvidom v sistemsko 

delovanje UL AG, ki bo v prihodnje trajno (vsaj 

delno) na razpolago za spremljanje, zbiranje in 

urejanje podatkov. 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih ima 

težave z izvedbo: v letu 2015 je bil pri 

zaposlenih zelo slab odziv, v letu 2016 ni 

bila realizirana. Je pa koristna. 

Izvedba anket zadovoljstva zaposlenih: vodstvo 

(dekan, prodekana in tajnica) spodbudi večji 

odziv. 

Spodbujanje prizadevanja in 

soodgovornosti celotnega kolektiva – 

delavcev in študentov – z načrtnim 

vključevanjem v različne organe UL AG 

(1) Opraviti razpravo in (2) ustrezno ukrepati 

glede možnosti in načinov spodbujanja za 

odgovornejši odnos do institucije 

 

 

 
3.1.6.3 Mednarodne evalvacije in akreditacije 

 

Prenovljeni študentska anketa in anketa o zadovoljstvu zaposlenih še zahtevata določeno 

budnost vodstva in preostalih deležnikov pri njihovem izvajanju (npr. zelo slab odziv pri anketi 

o zadovoljstvu zaposlenih). Prednostno bo treba pristopiti k bolj sistematični analizi rezultatov 

študentskih anket (primanjkuje podporna zaposlena oseba za obdelavo in pripravo rezultatov 

na ravni UL AG). Pomanjkljiva je obveščenost o rezultatih obeh anket. Združevati je treba tudi 

skupine, saj približno polovica pedagogov zaradi majhnih skupin ni bila ocenjena. 

 

Nekoga bi morali določiti za analizo in pripravo izsledkov anket. 

 

 

 

 

 

 3.1.6.3 Zunanje evalvacije in akreditacije 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Vsa javna umetniška dejavnost in 

mednarodni umetniški projekti so za UL 

AG specifična in najvitalnejša oblika 

Uspešna oblika preverjanja kakovosti 

umetniškega delovanja UL AG in nadomestek za 

formalne mednarodne ali katere koli zunanje 

evalvacije in akreditacije 



zunanje evalvacije na mednarodni in 

nacionalni ravni. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Oblikovanje skupine ljudi za sestavo 

kazalnikov na področju glasbe za potrebe 

bodoče mednarodne akreditacije v 2016 ni 

bilo realizirano. 

Oblikovanje skupine ljudi za sestavo kazalnikov 

na področju glasbe za potrebe prihodnje 

mednarodne akreditacije 

Vsa koncertna dejavnost in mednarodni 

umetniški projekti kot za AG specifična in 

najvitalnejša oblika zunanje evalvacije na 

mednarodni in nacionalni ravni. Ukrep je 

bil v letu 2016 delno realiziran, zato je bil 

prenesen v leto 2017. 

(1) Povečati je treba mednarodno dejavnost 

orkestrov in ansamblov, (2) na spletnih straneh 

pa posebej izpostaviti izstopajoče koncertne 

dogodke. 

Mednarodna akreditacija: oblikovanje 

skupine za evalvacijo programov UL AG. 

Trenutno neobstajanje ustrezne agencije za 

akreditacijo študijskih programov na 

področju glasbe (oblikovanje poteka npr. pri 

AEC) ni ovira pri načrtovanju strategij zanjo. 

(Velja za vse tri stopnje in ustrezne smeri.) 

Oblikovanje skupine na UL AG, ki bo (1) 

pripravila evalvacijo programov in (2) 

izoblikovala strategijo za mednarodno 

akreditacijo na temelju budnega spremljanja 

mednarodnih dogajanj pri nastajanju morebitne 

agencije oz. agencij za akreditacijo študijskih 

programov glasbe 

 

 

 

3.1.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

 
3.1.7.1 Upravljanje stvarnega premoženja 

 

Pogoji za opravljanje dejavnosti so slabi, a se izboljšujejo. Oprema je iztrošena. V letu 2015 

smo naredili ključni premik pri pridobitvi stavbe Kazina, ki bo omogočala bistveno boljše 

razmere za delovanje. Pridobili smo sredstva za nabavo vrhunskih mehanskih orgel, opremili 

smo dodatno predavalnico ter elektroakustični studio. Prav tako smo nabavili nekaj 

najpotrebnejših inštrumentov. 

 

 

3.1.7.1 Upravljanje stvarnega premoženja – pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna 

dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Pridobitev nepremičnine (palača Kazina) od 

MIZŠ in nakup zemljišča ob njej za gradnjo 

prizidka – to bo skupaj s prizidkom končno 

dostojen sedež za dejavnosti UL AG. 

Rešitev prostorske problematike – selitev iz 

najemniških prostorov (Stiški dvorec) v nove 

lastne prostore (palača Kazina) in s tem prihranek 

za dosedanje najemnine 

Zamenjava dotrajanih oken (palača Kazina) Dobro gospodarjenje s premoženjem 

Nakup elektroakustičnega studia (lokacija 

Gosposka). 
Izboljšava študijskega procesa 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Poteka intenzivno urejanje prostorskih 

razmer za delovanje v stavbi Kazina. 

Opravljanje načrtne ureditve primernih prostorov 

v novi stavbi Kazina za dokončno selitev 



Dotrajanost večine inštrumentov v lasti UL 

AG 

Ob selitvi v nove prostore naj bi od MIZŠ prejeli 

tudi sredstva za nabavo nujnih novih 

inštrumentov. 

Aneks k pogodbi o najemu Stiškega dvorca 

poteče 30. septembra 2017. Z vnovičnimi 

podaljšanji pogodbe z aneksi se povečuje 

tudi strošek najema stavbe. 

Čim prejšnja selitev v nove prostore – v palačo 

Kazina.  

Če to še ne bo možno, sledi podaljšanje pogodbe 

o najemu. 

Dotrajanost inštalacij v najemniških 

prostorih v Stiškem dvorcu: v letu 2016 je 

prišlo do okvare na vodovodnem sistemu – 

počene cevi. 

Še en razlog več za okrepitev prizadevanj za čim 

prejšnjo selitev v nove prostore – palačo Kazina  

 

 

 
3.1.7.2 Informacijski sistem 

 

 

Informacijski sistem deluje sorazmerno dobro, saj imamo zaposlenega informatika, ki skrbi za 

nujno posodabljanje in vzdrževanje. Težave so povezane z denarjem, tako da precej nujne 

opreme ne moremo nabaviti. Zelo dobro sodelujemo s podjetjem ARNES. Na njegovem 

strežniku objavljamo umetniške dogodke, vzpostavili pa smo tudi sistem za neposredne prenose 

umetniških dogodkov po spletu. Sodelovali smo v projektu LOLA, ki ga je razvijal tržaški 

konservatorij za glasbo. Poteka tudi celovita prenova spletne strani, ki bo zaživela v prvi 

polovici leta 2017.  

 

3.1.7.2 Informacijski sistem – pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Nadgradnja omrežja, vzpostavitev VLAN-

ov, ureditev; segmentiranje omrežja na 

različne dele, uporabnikov in opreme 

Pregledno upravljanje in posodobitve stanja 

lokalnega omrežja, prilagoditev univerzitetnemu 

omrežju Metulj in s tem tudi varnejše 

poslovanje; zanesljivejše delovanje brezžičnega 

omrežja Eduroam 

Uspešna izvedba koncerta s tehnologijo 

LOLA, koprodukcija, Trst Conservatory – 

UL AG 

Koristno je bilo tudi kot testiranje povezljivosti 

v palači Kazina in splošno stanje opreme na UL 

AG za potrebe podobnih dogodkov, da bi lahko 

prešli iz testne v produkcijsko fazo in ugotovili, 

kakšne so možnosti povezljivosti na novi 

lokaciji. 

Nakup opreme (soba G14 na lokaciji 

Gosposka) 

Izboljšava študijskega procesa – bolj 

kakovostno izvajanje pouka 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Uradna spletna stran je postala nepregledna 

in v nekaterih pogledih zastarela. 
Prenoviti in nadgraditi spletno stran UL AG 

Požarni zid ima zastarelo opremo, kar 

ogroža delovanje informacijskega sistema. 

Nakup (ali najem) strojne oz. programske 

informacijske opreme 

Lastna optična povezava z lokacijo 

Vegova/Gosposka zaradi možnosti 

vključitve te lokacije v omrežje Metulj 

Izdelava oz. vzpostavitev povezave 

Posodobitev namenske programske opreme 

za notizacijo Sibelius in Coda finale 
Nakup potrebne programske opreme 



USI (Univerzitetna služba za informatiko) 

pripravlja skupno varnostno politiko. UL 

AG ima priložnost izboljšave svojega 

sistema. 

Vzpostaviti ustrezne varnostne politike ISO/IEC 

27001 za upravljanje informacijske varnosti 

Neenoten informacijski računalniški 

program – potreba po programu, ki bi bil 

prilagojen za delo vseh podpornih služb 

(računovodstvo, kadrovska služba, 

študentska informatika …) 

Razvoj in/ali nakup novega informacijskega 

sistema, ki bi med sabo povezoval kadrovski 

program IRC in program za študentsko 

informatiko VIS 

 

 

 
3.1.7.3 Upravljanje človeških virov (nekdanji kadrovski razvoj)  

 

 

V letu 2016 je bilo na UL AG 81 zaposlenih, od tega 52 visokošolskih učiteljev, 16 

visokošolskih sodelavcev in 13 nepedagoških delavcev. Ena delavka je bila zaposlena za 

določen čas, saj je nadomeščala delavko zaradi daljše odsotnosti (bolezen).  

Z UL AG sodeluje 80 honorarnih sodelavcev, od tega na prvi stopnji študija 56, na drugi stopnji 

34 in na tretji stopnji 11. 

UL AG je v tem letu pridobila dva nova delavca, od tega enega visokošolskega učitelja in enega 

visokošolskega sodelavca. Upokojil se je en delavec – visokošolski sodelavec. 

 

UL AG je glede pedagoških in nepedagoških delavcev še vedno kadrovsko zelo podhranjena, 

na kar smo opozarjali tudi prejšnja leta. Povečuje se število študentov in podaljšujejo študijski 

programi, primanjkljaj pedagoških delavcev pa se nadomešča s honorarnimi sodelavci, ki 

opravijo 40 % pouka. Cilju, ki smo si ga zadali lani, in sicer da bi honorarni sodelavci opravili 

le 20 % pouka, se nismo približali. Zaradi pomanjkanja kadra so redno zaposleni visokošolski 

učitelji in visokošolski sodelavci večinoma preobremenjeni – nadobveza. 

 

Sprememb pri habilitacijskih postopkih praktično ni, habilitacije pa še vedno niso vezane na 

potencialno zaposlitev. Novost je uvedba informativnega razpisa za dve delovni mesti, ki naj 

bi se zapolnili v letu 2017 (delovno mesto docenta trobente in violončela). 

 

Izmenjave profesorjev potekajo znotraj programa Erasmus+ (dva profesorja, Amerika in 

Avstrija) in bilateralne izmenjave (en profesor – Amerika, več profesorjev – Zagreb). 

 

V pripravi je postopek za določitev letnih razgovorov. Do zdaj sta se uporabljala le pisni 

individualni načrt in poročilo, ki sta ga pregledala predstojnik oddelka in dekan. 

Izobraževanje zaposlenih poteka v obliki tečajev in seminarjev, ki jih ponuja UL, a ti so bolj 

splošni kot pa strokovni. Strokovno izobraževanje pedagoškega kadra je tako prepuščeno 

iznajdljivosti in vnemi vsakega posameznika. 

 

V letu 2016 je imela UL AG zaposlenih šest delavcev znotraj programa sofinanciranja stroškov 

zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih. 

 

 

Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami poteka stalno in korektno. 

 

 

3.1.7.3 Upravljanje človeških virov – pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 



Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uvedba informativnega razpisa 
Večja transparentnost pri nastavljanju novih 

pedagoških kadrov 

Sprejetje normativov na UL za nepedagoške 

delavce 

Na osnovi sprejetih normativov je še razvidnejše 

pomanjkanje nepedagoških delavcev na UL AG. 

Možnost uvedbe novega delovnega mesta za 

strokovne sodelavce 

Na UL potekajo priprave na uvedbo novega 

delovnega mesta za strokovne sodelavce, kar bi 

izboljšalo njihov statusni položaj. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Dolgoročno načrtovanje kadrovske politike 

tudi s privabljanjem mednarodno 

uveljavljenih učiteljev (Vizija UL AG do leta 

2020) ovira pomanjkanje podatkov RS in 

UL. Zato ostaja zato le na ravni idealnega 

načrtovanja. 

Priprava srednjeročnega (idealnega) 

kadrovskega načrta UL AG na osnovi realnih 

možnosti financiranja v RS 

Nadaljuje se prevelika razlika med delom, ki 

ga opravijo redno (60 %) in honorarno (40 

%) zaposleni učitelji. Zaradi omejitev ZUJF 

(Uradni list RS, 40/12) glede zaposlovanja se 

dogaja usihanje delovnih mest učiteljev. 

Postopno znižanje razlike med redno in 

honorarno zaposlenimi (kratkoročno s 40 na 

20 %) 

Nadaljuje se primanjkljaj ustreznega 

strokovnega (nepedagoškega) osebja. 

Načrtno izboljševanje statusnega položaja in 

pravičnejše ovrednotenje dela strokovnih 

sodelavcev na umetniškem področju sta 

stvarni priložnosti za izboljšanje kakovosti 

dela na UL AG. 

Izvajanje in dokončanje postopkov za 

izboljševanje kadrovske strukture ter statusnega 

položaja in pravičnejše ovrednotenje dela 

strokovnih delavcev 

Iskanje in pridobivanje konsenza znotraj UL 

za ponovni premislek o sistemu habilitiranja 

na UL, kar bi omogočilo privabljanje 

umetniškega kadra zlasti iz tujine 

Posodobitev oz. sprememba postopkov 

habilitacij (omejitev habilitacij vnaprej) 

 

 

 

 
3.1.7.4 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge) 

 

UL AG kot edina slovenska visokošolska ustanova skrbi za celotno področje glasbene 

umetnosti v Sloveniji, zato je nacionalno pomembna. Svoje naloge uspešno opravlja. Žal država 

z nezadostnim financiranjem svojih nalog ne opravlja v skladu z nacionalnim pomenom, ki ga 

ima UL AG. Novela ZViS sicer predvideva mehanizem, ki bi lahko omogočil dodatno 

financiranje. 

 

 

 

* Izpolni UL FF in VPIS  

3.1.7.4 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge)  

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 



UL AG je edina slovenska ustanova, ki skrbi 

za celotno področje glasbene umetnosti na 

visokošolski ravni in je zato nacionalno 

pomembna.  

Ohranjanje in razvoj kakovostnega glasbenega 

izobraževanja ter povečevanje kakovosti so 

dragocen prispevek h krepitvi nacionalne 

identitete v Sloveniji. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

 x x x   x x x  
 

 

 
3.1.7.5 Zagotavljanje stika z javnostmi 

 

Vse delovanje UL AG je javno. Javno izpostavljeno je zlasti umetniško delovanje, sicer pa 

zagotavljamo vse informacije v skladu z zakonodajo. Svojo dejavnost tudi promoviramo v 

skladu z možnostmi, torej le tam, kjer je to mogoče brezplačno. Uporabljamo tako tiskane kot 

elektronske medije, splet in družbena omrežja.  

 

3.1.7.5 Zagotavljanje stikov z javnostjo  

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Prenova spletne strani UL AG 
Izboljšuje komunikacijo in dostopnost informacij 

v komunikacijskem kanalu UL AG – javnost.  

Aktivno obveščanje abonentov in 

predplačnikov z elektronskimi novicami o 

koncertih 

Neposredna komunikacija s potencialnim 

občinstvom, ki obiskuje koncerte, izboljšuje 

število obiskovalcev koncertov, prav tako tudi 

javnost seznanja z dejavnostmi študentov in 

pedagoškega kadra UL AG. 

Udeležba na Informativi 

Udeležba na Informativi poleg tega, da ustvarja 

stik z bodočimi študenti, ustvarja tudi nove stike 

z javnostjo, saj informatorji obveščajo o 

dejavnostih UL AG. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje promocijskega gradiva 

Pripraviti je treba promocijsko gradivo za bodoče 

študente UL AG, prav tako je treba pripraviti tudi 

splošno gradivo, ki bo javnost seznanilo z 

dejavnostimi UL AG. 

Uvedba tedenskih elektronskih novičk za 

predplačnike 

Opraviti je treba razpravo o uvedbi tedenskih ali 

mesečnih elektronskih novičk, ki bi javnost 

(morda tudi predplačniško) obveščale o 

dejavnostih, ki jih UL AG izvaja, ali o zadevah, 

ki se dogajajo na UL AG (nove orgle).  

 

 

 
3.1.7.6 Vodenje in upravljanje organizacije 

 

 

Na UL AG vsi organi vodenja in upravljanja delujejo v skladu s svojimi pooblastili ter zakoni 

in predpisi. Aktivno uresničujejo strateške dokumente in vodijo zavod s ciljem doseganja 

visokih mednarodno primerljivih kakovostnih standardov. 



Tako načrtujemo, skrbimo za izvajanje in nadzorujemo svojo dejavnost. Stalno posodabljamo 

svoja pravila in pripravljamo ter uresničujejo strateške dokumente. V težkih razmerah 

omogočamo čim boljše razmere za delo in študij. 

Pri tem se srečujejo s pomanjkanjem zaposlenih – na pedagoškem in nepedagoškem področju. 

Logična posledica izjemnih obremenitev sedanjih delavcev sta njihova preobremenjenost in 

stres.  

Ukrepi so opisani v tabeli.  

 

 

3.1.7.6 Vodenje in upravljanje organizacije 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju (npr. tri) 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Priprava akcijskega načrta za optimizacijo 

poslovanja UL AG 

Izboljšanje evidenc, boljši pregled delovnih 

procesov, večji nadzor nad potekom delovanja 

UL AG 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 
Predlogi ukrepov za izboljšave 

Tudi kakovostno delo nepedagoških 

delavcev je nepogrešljiv del sistema. Nujno 

je načrtno delo za krepitev nepedagoškega 

osebja v smislu kakovosti in številčno v 

skladu z normativi in standardi UL. 

Vodstvo skrbi, da bo v pripravo srednjeročnega 

kadrovskega načrta UL AG vključena tudi 

krepitev nepedagoškega osebja v skladu z 

normativi in standardi UL. 

 

 

 

3.1.8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

 

UL AG je bila v letu 2016 sorazmerno uspešna. Študijski proces je potekal nemoteno, 

kakovostno in z mnogo vrhunskimi dosežki. 

 

Žal podobno kot vsako leto ugotavljamo, da Vlada RS ne izvaja Strategije razvoja visokega 

šolstva 2011–2020: Drzna Slovenija. Visoko šolstvo je preslabo financirano, še posebno pa to 

velja za našo akademijo. Zato nekaterih ključnih premikov v kadrovski politiki nismo mogli 

izvesti. Sredstva so se sicer povečala za približno 6 %, vendar je to povečanje skoraj izključno 

šlo v zakonsko sproščeno povečanje plač. Kljub temu smo leto končali z minimalnim 

presežkom prihodkov nad odhodki, kar je omogočilo tudi pokritje izgube iz leta 2015. Zelo 

dobro bi bilo, da bi vsaj ob začetku leta vedeli, kakšna finančna sredstva lahko pričakujemo v 

tekočem letu. Napovedi za leto 2017 so zelo slabe, saj načrtovana rast za 1,8 % nikakor naj ne 

bi zadoščala za nadaljnjo rast plač, ki nam jo nalaga zakon zaradi sproščanja ukrepov ZUJF. 

Tako se v letu 2017 ponovno pričakuje presežek odhodkov nad prihodki.  

Ključni premik se je zgodil pri reševanju naše prostorske problematike, saj smo pridobili v last 

stavbo Kazina in s tem odlično rešitev za prihodnje delovanje. Za to se moramo iskreno 

zahvaliti Vladi RS. 

Sicer je naše delo potekalo tradicionalno kakovostno na študijskem in umetniškem področju, 

kjer smo ponovno dokazali, da se kljub slabim materialnim razmeram in kadrovski 

podhranjenosti, ki je najočitnejša pri organizaciji, da veliko doseči. 

 

Zato naše delovanje lahko ocenimo kot dobro, seveda le znotraj danih možnosti. Cilje, ki niso 

povezani z rastjo finančnih sredstev, smo večinoma realizirali.  

 

 



 

4. STATISTIČNI PODATKI UL (realizacija leta 2016) 

 

 

Število vpisanih študentov 

 

Vsota števila vpisanih Oznake 
stolpcev 

   

Oznake vrstic Druga stopnja Prva 
stopnja 

Tretja 
stopnja 

Skupna 
vsota 

2016/17 190 267 2 459 

Doktorski   2 2 

Humanistika in družboslovje, 
interdisciplinarni (1000276) 

  2 2 

Magistrski 190   190 

Glasbena pedagogika (1000950) 35   35 

Glasbena umetnost (1000949) 105   105 

Glasbenoteoretska pedagogika (1000952) 8   8 

Instrumentalna in pevska pedagogika 
(1000951) 

42   42 

Univerzitetni  267  267 

Glasbena pedagogika, pedagoški (1000000)  38  38 

Glasbena umetnost (1000001)  229  229 

Skupna vsota 190 267 2 459 

 

 

 

  



Število tujih vpisanih študentov 

 

Prva stopnja 37 

Univerzitetni 37 

Glasbena pedagogika, pedagoški (1000000)   

Glasbena umetnost (1000001) 37 

Druga stopnja 25 

Magistrski 25 

Glasbena umetnost (1000949) 19 

Instrumentalna in pevska pedagogika (1000951) 5 

Glasbena pedagogika (1000950) 1 

Glasbenoteoretska pedagogika (1000952)   

Tretja stopnja 1 

Doktorski 1 

Humanistika in družboslovje, interdisciplinarni (1000276) 1 

Skupna vsota 63 

 

 

 

 

  



Število diplomantov 

  

Oznake vrstic Vsota diplomantov 

Prva stopnja 72 

Univerzitetni 72 

Dodiplomski 77 

Za pridobitev univerzitetne izobrazbe 77 

Glasbena pedagogika, pedagoški 21 

Godala in drugi inštrumenti s strunami 5 

Inštrumenti s tipkami 10 

Kompozicija in glasbena teorija, pedagoški 5 

Petje, pedagoški 18 

Pihala, trobila in tolkala 18 

Druga stopnja 69 

Magistrski 69 

Glasbena pedagogika 8 

Glasbena umetnost 46 

Glasbenoteoretska pedagogika 1 

Instrumentalna in pevska pedagogika 14 

Podiplomski 9 

Specializacija 1 

Godala in drugi inštrumenti s strunami 1 

Za pridobitev doktorata znanosti 1 

Glasbena pedagogika 1 

Za pridobitev magisterija 7 

Dirigiranje, petje, inštrument 3 

Glasbena pedagogika 3 

Kompozicija in glasbena teorija 1 

Tretja stopnja 2 

Doktorski 2 

Humanistika in družboslovje, interdisciplinarni 2 

Skupna vsota 229 

 

 

 

  



Število akreditiranih študijskih programov 

7 

 

Število razpisanih študijskih programov 

7 

 

Število skupnih študijskih programov 

6 

 

Število sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju dvojnih diplom 

0 

 

Število študijskih programov, ki jim je treba podaljšati akreditacijo v letu n + 1 

6 

 

Učitelji, sodelavci ter raziskovalci na izmenjavi (v Sloveniji) 

13 

 

Učitelji, sodelavci ter raziskovalci na izmenjavi (v tujini/iz tujine)  

11 

 

Število raziskovalcev 

9 

 

Okvirni programi EU za raziskave in razvoj ter drugi mednarodni programi: 

vodenje/koordinacija, partnerstvo 

2 

 

Število študentov s posebnim statusom 

0 

 

 

  



 

 

5. PRILOGE 

 

 

5.1  Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje članice  

UL AG deluje v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu ter drugimi zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi o visokem šolstvu, kot so Odlok o preoblikovanju UL, Statut UL, 

Pravila UL AG ter interni pravilniki in sklepi upravljanja UL AG. 

Pogoje njenega delovanja določajo tudi strateški dokumenti RS, sprejeti v letu 2011, in 

Nacionalni program visokega šolstva (NPVŠ) 2011–2010, Nacionalni program s področja 

kulture, Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) 2011–2020.  

UL AG je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah, 

Zakona o računovodstvu in drugi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo to področje 

(Pravilnik o računovodstvu UL in Računovodska pravila UL AG). 

 

 

 

5.2  Oddelki UL AG (pripravi članica) 

 

Oddelek je organizacijska enota pedagoškega procesa, ki ga izvaja UL AG.  

Oddelki, na katerih akademija izvaja izobraževalno dejavnost, so: 

 

1. oddelek: Kompozicija in glasbena teorija – predstojnik izr. prof. Dušan Bavdek, 

2. oddelek: Dirigiranje – predstojnik oddelka doc. Sebastjan Vrhovnik, 

3. oddelek: Petje – predstojnik oddelka izr. prof. Matjaž Robavs, 

4. oddelek: Inštrumenti s tipkami – predstojnik oddelka red. prof. Hinko Haas, 

5. oddelek: Godala in drugi inštrumenti s strunami – predstojnik oddelka red. prof. Vasilij 

Meljnikov, 

6. oddelek: Pihala, trobila in tolkala – predstojnica oddelka red. prof. Karolina Šantl Zupan,  

7. oddelek: Glasbena pedagogika – predstojnica oddelka izr. prof. dr. Branka Rotar Pance, 

8. oddelek: Sakralna glasba – predstojnik oddelka izr. prof. mag. Ivan Florjanc, 

9. oddelek: Stara glasba – predstojnik oddelka izr. prof. Egon Mihajlović. 

 

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 so naslednje: 

 

 Katedra za komorno igro – vodja izr. prof. Borut Zagoranski, 
 Katedra za glasbenopedagoške predmete – vodja doc. dr. Katarina Zadnik, 
 Katedra za glasbenoteoretične predmete – vodja izr. prof. dr. Andrej Misson, 
 Katedra za zgodovino glasbe – vodja red. prof. dr. Darja Koter, 
 Katedra za klavir A, B, C – vodja strok. svet. Marta Kržič, 
 Katedra za jazz – vodja izr. prof. Jaka Pucihar, 
 Katedra za korepeticije – vodja strok. svet. Mojca Pucelj, 
 Katedra za novo glasbo – vodja doc. Luka Juhart, 
 Katedra za trobila – vodja red. prof. Dušan Kranjc. 

 

 



 

 

5.3  Predstavitev članice  

UL AG 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 prof. Irena Grafenauer in prof. Igor Ozim, in 

častna senatorka UL, zasl. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak.  

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. 

Kakovost potrjujejo odlični nastopi simfoničnega orkestra, ki je doživel odlične odzive na 

gostovanjih v tujini; kritika in občinstvo sta ga 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 dobivajo 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 naši študentje prejeli tudi približno 100 nagrad na različnih mednarodnih umetniških 

tekmovanjih. 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST  

 

UL AG izvaja dva univerzitetna študijska programa prve stopnje, in sicer Glasbeno umetnost 

(znotraj tega je 26 smeri) in Glasbeno pedagogiko.  

Izvaja tudi tri magistrske študijske programe druge stopnje. To so Glasbena umetnost (26 

smeri), Instrumentalna in pevska pedagogika (22 smeri) ter Glasbenoteoretska pedagogika (tri 

smeri). Smer študija opredeljuje glavni predmet, ki se poučuje individualno in vključuje tri ure 

pouka tedensko – 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 profil učiteljev 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 

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 v pedagoško 

delovanje znotraj absolvirane smeri (glavnega predmeta) na prvi stopnji, študente pa usposablja 



za učitelje inštrumentov in petja na ravni osnovnošolskega in srednješolskega glasbenega 

izobraževanja. Program ohranja značilnosti individualnega pouka pri glavnem predmetu (smeri 

študija). 

Magistrski program druge stopnje Glasbenoteoretska 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, 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 šest 

ciklov koncertov (abonma, komorni cikel, solistični cikel, cikel stare glasbe in cikel sodobne 

glasbe, cikel), poleg tega pa vsako leto pripravi še vrsto drugih koncertnih in opernih projektov. 

Vseh javnih umetniških prireditev v organizaciji UL AG je letno več kot 160. Zelo razvejano 

je tudi umetniško sodelovanje z različnimi drugimi umetniškimi zavodi (SNG Opera in balet 

Ljubljana in Maribor, Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, Orkester slovenske policije, 

Orkester Slovenske vojske, Slovensko komorno gledališče in drugi), ki omogoča številne 

visokokakovostne koprodukcije, hkrati pa za študente pomeni zelo pomembno pridobivanje 

profesionalnih izkušenj.  

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

 

UL AG 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 znotraj specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, glasbene teorije, 

kompozicije in izvajalskih praks. Vsa opredeljena raziskovalna področja vodijo k ustvarjanju 

novega znanja in umetniških del, ki se lahko neposredno prenašajo v šolsko prakso ali pa 

bogatijo splošno glasbeno-kulturno življenje na ravni države oz. predstavljajo nacionalne 

glasbenopedagoške, muzikološke in glasbenoumetniške 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 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, posledica teh simpozijev pa je vsakoletni izid tematskih številk 

Glasbenopedagoškega zbornika, v katerih najdemo mednarodne znanstvene prispevke 

vsakoletnega simpozija. 
  



 

 

5.3.1 Predstavitev 

 

Predstavitev vodstva 

 

UL AG zastopa, vodi in predstavlja dekan, v njegovi odsotnosti pa prodekana. 

1. oktobra 2013 je bil za štiriletno mandatno obdobje (ponovni mandat) izvoljen dekan red. prof. 

Andrej Grafenauer. Za isto mandatno obdobje sta bila izvoljena prodekana: 

– izr. prof. Marko Vatovec za prodekana za študijske zadeve, 

– red. prof. Matjaž Drevenšek za prodekana za umetniško dejavnost. 

 

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 na seji 8. julija 

2015 25 članov. Dekan je po svoji funkciji član in hkrati tudi njegov predsednik. V Senatu UL 

AG sta poleg dekana člana po funkciji še prodekan za študijske zadeve in prodekan za 

umetniške zadeve, 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 inštrumente s strunami, trije predstavniki oddelaka 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, 

 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. Predsednik je prodekan za študijske zadeve, člani pa 

so predstojniki oddelkov in predstavnik študentov. Predsednik je prodekan za študijske zadeve 

izr. prof. Marko Vatovec. 

 

Akademski zbor je sestavljen iz visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev ter predstavnikov študentov. Voli (in odpokliče) člane Senata UL AG, 

slednjemu predlaga kandidata za dekana, obravnava poročila dekana in drugih organov UL AG 

ter daje pobude in predloge Senatu UL AG. Predsednica je izr. prof. Renata Bauer. 

 

Strateški svet (s spremembo in dopolnitvijo Pravil UL AG 8. julija 2015) je posvetovalno telo 

Senata UL AG in skrbi za soustvarjanje vizije in strateški razvoj delovanja UL AG. Na predlog 

dekana imenuje Senat UL AG, in sicer za štiri leta oz. za obdobje mandata dekana UL AG. 

Sestavljajo ga pet zunanjih članov in dekan, oba prodekana in tajnik. Zunanji člani so: Miha 

Levstek, Darja Korez Korenčan, Damjan Damjanovič, Bojan Štih in Simon Krečič. 

 

Študentski svet je organ študentov UL AG. Predsednik je študent Tin Cugelj. 



 

Tajništvo UL AG opravlja upravno-administrativne, pravne, kadrovske, finančne, strokovno-

tehnične naloge za vse dejavnosti UL AG. Sestavljajo ga: kadrovska služba z vložiščem, 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. 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Organiziranost 

 

 

 

 
 

  



 



 

 

5.4 Pregled uresničevanja predlogov ukrepov iz poročila za leto 2016 

 

 

 

 

PODROČJE UKREP 
STATUS ukrepa oz. 

predloga 
DODATNA OBRAZLOŽITEV 

3.1.1 Izobraževalna 

dejavnost 
   

3.1.1.1 Prva stopnja z evalvacijo 

študijskih programov 

Razpršitev obveznosti med člane oddelkov in s 

tem izboljšanje informiranosti o študijskih 

procesih na UL AG 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

Na smeri GP se je stanje izboljšalo zaradi 

povečanja števila redno zaposlenih. Na 

smeri GU strokovni sodelavci izražajo 

mnenja na sejah kateder, senata in 

razširjenega kolegija dekana, pa tudi po 

elektronski pošti ter z neposrednim stikom. 

 
Uvesti je treba pripravljalne tečaje za 

potencialne študente.  

Ni bilo realizirano v 

letu 2016. Vključeno 

v program za leto 

2017. 

Uvajalni tečaj za študente še ni bil 

realiziran zaradi kadrovskih in 

organizacijskih izzivov ter finančnega 

načina izvedbe tečaja. Razprava o 

pripravljalnih tečajih še poteka. 

 

Mednarodna akreditacija: oblikovanje skupine za 

evalvacijo programov UL AG 

(Velja za vse tri stopnje.) 

Ostaja na ravni 

predloga. 

Nadaljnje stremenje k mednarodni 

akreditaciji in oblikovanju skupine zanjo. 

Agencije za akreditacijo študijskih 

programov glasbe še ni. Preveriti je treba 

AEC. 

3.1.1.2 Druga stopnja z evalvacijo 

študijskih programov 
Animacija dodatnih tutorjev 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

Študentje imajo na voljo študentsko 

tutorstvo, ki je bilo uvedeno kot izbirni 

predmet. Tutorstvo je delno zaživelo. 



 

Izvesti je treba evalvacije (okrogle mize 

študentov ob koncu magistrskega študija) o 

izvedbi celotnega/-ih študijskega/-ih programa/-

ov z vprašanji o zaznavah učinkovitosti in/ali 

pomanjkljivosti (izvedenih oz. izvajanih) 

programov in/ali učnih načrtov za ugotavljanje 

potreb izboljšav ipd. oz. vsega, kar so zaznali 

med študijem. 

Ni bilo realizirano v 

letu 2016. Vključeno 

v program za leto 

2017. 

Na smereh GP, IPP in GTP načrtujemo 

izvedbo raziskave med študenti in 

diplomanti o ustreznosti in ravni 

pridobljenih kompetenc za profesionalno 

delo. To bo izhodišče za morebitne 

izboljšave usmeritev študijskih programov. 

 
Izvedba akreditacije izpopolnjevalnega 

umetniškega programa 

Delno realizirano v 

letu 2016. Vključeno 

v program dela 

(akcijski načrt) za 

leto 2017. 

Zaradi pomanjkanja podpornega osebja se 

je realizacija ukrepa časovno zavlekla.  

3.1.1.3 Tretja stopnja z evalvacijo 

študijskih programov 

Komisija za doktorski študij prevzema iniciative 

in daje konkretne pobude pri oblikovanju 

zakonske osnove RS, tj. ZViS, ki je v proceduri. 

Realizirano v letu 

2016. 
ZViS je bil sprejet. 

 

Nadaljevati je treba iniciativo za uvedbo 

ustreznih pogojev za prijavo umetniških 

raziskovalnih projektov pri ARRS. 

Vključeno v program 

za leto 2017. 

Še vedno številčno premajhna skupina 

raziskovalne dejavnosti – načrtovanje 

pridobivanja novih članov in širitve skupine 

 

Pridobitev in vključitev dodatnih mentorjev – 

raziskovalcev mlajše generacije: načrt za 

povečanje skupine in vključitev načrta v 

Strategijo UL AG 

Delno realizirano. 

Vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

Načrt za povečanje skupine mentorjev – 

raziskovalcev je vključen v Strategijo UL 

AG. Vključitev dodatnih 

mentorjev/raziskovalcev je povezana z 

ustreznimi habilitacijami in pridobitvijo 

ustrezne izobrazbe. 

3.1.1.4 Prejšnji do- in podiplomski 

študij 

Stari, predbolonjski študijski programi se 

iztečejo 30. septembra 2016. Potekajo zadnje 

diplome po starih programih. 

Realizirano v letu 

2016. 
Zaključeno s 30. septembrom 2016. 

3.1.1.5 Internacionalizacija v 

izobraževalni dejavnosti (= lani: 

2.2 Mednarodna dejavnost) 

Projekt Academia Musicae Antiquae Labacensis 

je treba sistemsko in časovno načrtovati ter 

izvesti zaključno evalvacijo z ukrepi izboljšav. 

Projekt delno 

realiziran v letu 2016.  

Manjkala sta ustrezno časovno načrtovanje 

ter izvedba zaključne evalvacije z ukrepi 

izboljšav. 



 

Uvedba izpopolnjevalnega programa na 

umetniškem področju, ki bo potekal tudi v 

angleškem jeziku in bo samoplačniški; najti 

alternativno rešitev zaradi pomanjkanja 

podpornega osebja 

Ni realizirano. 

Vključeno v program 

dela za leto 2017.  

Kaže se želja in potreba po umestitvi na UL 

AG tudi v tujem, (ne nujno le) angleškem, 

jeziku. 

 

Izboljšati spletne strani v angleščini ter skrbeti 

za tiskano in multimedijsko gradivo v tujih 

jezikih 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017.  

Potrebna je stalna skrb za obnavljanje. 

3.1.2 Raziskovalna in razvojna 

dejavnost (z internacionalizacijo)  

Oblikovanje skupine ljudi na UL AG za 

oblikovanje kazalnikov na umetniškem področju 

v procesu/aktivnostih pri doseganju 

enakovrednega položaja umetniških 

raziskovalno-poustvarjalnih dejavnosti z 

drugimi znanstvenimi raziskovalno-razvojnimi 

področji na ARRS 

Ostaja na ravni 

predloga in  

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Med sedanjimi razpisnimi pogoji ARRS 

sploh še niso umeščeni pogoji za prijavo 

umetniških raziskovalnih projektov. V 

Sloveniji in svetu še niso izoblikovani in 

postavljeni ustrezni kazalniki za specifično 

umetniško področje (z izjemo manjših 

premikov v AEC in še kje drugje). Kaže se 

namreč potreba po uvedbi samostojnega 

raziskovalnega področja umetnost, ki ga 

humanistika kot taka ne zaobjame.  

 

Načrt vključevanja doktorandov v raziskovalno 

skupino UL AG in umestitev tega načrta v 

Strategijo UL AG 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela (akcijski načrt) 

za leto 2017.  

Preneseno tudi v ukrepe za leto 2017. 

 

Registracija publikacije Glasbenopedagoški 

zbornik Akademije za glasbo/The Journal of 

Music Education of the Academy of Music in 

Ljubljana v drugih referenčnih mednarodnih 

bibliografskih bazah, vzpostavljanje pogojev za 

spletno izdajo in povečanje količine prispevkov 

v angleškem jeziku 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

 

Zbornik je že indeksiran v nekaterih 

mednarodnih bazah – RILM, ProQuest, 

EBSCO. Število angleških člankov se 

povečuje – večja mednarodna 

prepoznavnost. Poteka vzpostavljanje 

pogojev za e-izdajo (spletna različica).  



 
Povečanje povezav s sorodnimi ustanovami in 

raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi 

Delno realizirano v 
letu 2016. 

Povezave z muzikološkim oddelkom UL FF 
in oddelki Predšolska vzgoja in Razredni 
pouk UL PeF. Vzpostavljena je bila 
povezava z Univerzo v Würzburgu – 
bilateralni sporazum je v fazi priprave. 
Velika medijska odmevnost ob simpoziju 
200-letnice glasbenega šolstva na 
Slovenskem. 

3.1.3 Umetniška dejavnost (z 

internacionalizacijo) 

Zaposlitev sodelavcev za podporo umetniški 

dejavnosti prek javnih del 

Realizirano v letu 

2016. 

Zaradi spreminjanja pogojev vsakoletnega 

razpisa v letošnjem študijskem letu takšno 

reševanje kadrovske problematike ni 

mogoče.  

 

Nadaljnji razvoj novih področij, ki jih je UL AG 

uvedla z bolonjsko prenovo programov – stara 

glasba, nova glasba, jazz … 

Delno realizirano, 

ostaja v programu za 

leto 2017. 

Znotraj katedre za jazz so se začele 

dejavnosti za pripravo programa Jazz. 

Znotraj oddelka za staro glasbo so podane 

možnosti za dodaten študij baročnih godal 

pri predmetih Sorodni godalni inštrumenti 

M1 in M2. 

 
Prenova spletne strani, da bo postala 

preglednejša 

Delno realizirano v 

letu 2016.  

Spletna stran je v fazi temeljite 

posodobitve. Informacij v angleškem jeziku 

je dovolj. 

3.1.4 Prenos in uporaba znanja – 

tretja dimenzija univerze (z 

internacionalizacijo) 

Okrepitev kluba alumnov, organizacija srečanj 

in možnost koncertov diplomantov v Kazinski 

dvorani; motivirati oddelke UL AG 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Pomanjkanje podpornega osebja zavira 

realizacijo ukrepa. Prednost imajo 

večinoma tekoče zadeve. 

 
Okrepitev službe za organizacijo in promocijo 

koncertov oz. ustanovitev koncertne agencije 

Delno realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Znotraj službe za koncertno dejavnost že 

poteka posredovanje študentov za potrebe 

UL, kar dojemamo kot zametek koncertne 

agencije. 

 ////   



3.1.5 Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Aktivno delovanje vodstva in preostalih 

deležnikov pri urejanju pogojev za selitev v 

nove prostore stavbe Kazina 

Realizirano, vendar je 

treba vključiti tudi v 

program dela za leto 

2017. 

Zaradi obsežnosti celovite prenove in 

gradnje prizidka bo delo trajalo še naprej. 

 

Nabava manjkajočih inštrumentov (prenosne in 

stoječe orgle, klavirji za delo po oddelkih, 

koncertni čembalo …) 

Delno realizirano v 

letu 2016 (orgle), 

ostalo vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

UL AG je od župnije sv. Jožefa v Horgnu 

(Švica) prejela v dar (vključno s prevozi in 

postavitvijo) dvomanualne koncertne orgle 

v vrednosti več kot pol milijona evrov. 

 
Nadgradnja sistema VIS – prošnje ipd. 

dokumenti 

Realizirano v letu 

2016. 
 

 

Evidentirati in popisati morebitne razpoložljive 

prostore za vadenje (pianisti, dirigenti, tolkalci 

idr.), narediti seznam študentov, v vadnicah 

namestiti knjige vpisov za sledljivost 

odgovornosti 

Delno realizirano in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

3.1.5.1 Obštudijska in interesna 

dejavnost, storitve za študente 

Tutorstvo (na novo je bilo uvedeno med izbirne 

predmete v letu 2015): izvesti je treba ustrezne 

aktivnosti za implementacijo. 

Realizirano v letu 

2016 in vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

Aktivnosti se prenesejo tudi v leto 2017 

(zaradi implementacije). 

 

Okrepitev sodelovanja ŠS UL AG z vodstvom 

UL AG: npr. mesečna srečanja s prodekanom za 

študijske zadeve, sodelovanje na kolegijih 

dekana ipd. 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

Srečanja niso potekala mesečno, ampak po 

potrebi.  

 ///   

3.1.5.2 Knjižnična in založniška 

dejavnost 

Kot prehodno rešitev zaustavljanja negativnega 

kazalnika knjižnične dejavnosti (prirast knjig) je 

treba izvesti naslednji ukrep: (1) predavatelji 

predlagajo želen seznam naslovov gradiv,  

(2) iz skupnega seznama pa je treba izluščiti 

gradivo, ki (3) po uporabnosti ustreza čim več 

oddelkom. 

Delno realizirano in 

vključeno program 

dela za leto 2017. 

Zaradi finančne podhranjenosti UL AG 

problematika ostaja na ravni predloga. 



 

Skrb za (1) založniško dejavnost z izdajanjem 

monografij (izdati: B. Zagoranski, Lestvice za 

harmoniko; R. Klopčič, 100 najlepših skladb za 

violino) in avdioedicij (identificirati, izbrati in 

pripraviti za izdajo!) ter (2) iskanje novih 

povezav z glasbenopedagoškimi oddelki drugih 

univerz (Salzburg, München, Linz, Gradec, 

Innsbruck, Frankfurt idr.) 

(1) Realizirano,  

(2) delno realizirano 

v letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Dodati k (2): nove povezave še niso 

zaživele. 

 

Člani Komisije za tisk, založništvo in 

knjižničarstvo bodo intenzivno spodbujali 

kolege k večji aktivnosti pri nastajanju novih 

publikacij na umetniškem in znanstvenem 

področju. 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

3.1.6 Upravljanje kakovosti za 

doseganje odličnosti na vseh 

področjih delovanja  

Sprejem Strategije UL AG do leta 2020. Realizirano v 2016. Sprejeta Strategija UL AG. 

 

Člani Komisije za kakovost vsak na svojem 

področju spremljajo realizacijo sprejetih 

ukrepov, evidentirajo težave ter zbirajo podatke 

o izboljšavah.  

Delno realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

3.1.6.1 Delovanje sistema 

kakovosti (sistem in procesi) 
Sodelovanje v projektni skupini KUL po KUL-u 

Realizirano v letu 

2016. 
 

 

Za pripravo poslovnega poročila s poročilom o 

kakovosti za leto 2016 je treba priskrbeti 

administrativno osebo, ki bo na razpolago za 

zbiranje in urejanje podatkov ter bo v oporo 

vodstvu in pišočim. 

Ni realizirano v letu 

2016, vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

Še vedno primanjkuje ustrezna oseba med 

nepedagoškim osebjem. 

 

Sistemsko urejanje in aktiviranje dela skrbnikov 

programov v procesih samoevalvacije, 

odkrivanja slabosti in zbiranja predlogov 

izboljšav ipd. 

Delno realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Nekatere vsebine se sicer ponavljajo (npr. 

GU 1 in 2), ker se v nekaterih segmentih še 

vedno pojavljajo določene težave. 



3.1.6.2 Mehanizmi za spremljanje 

in izboljševanje kakovosti 

Poiskati je treba ustrezno osebo na UL AG v 

podporo izboljšanju kakovosti (analiza in 

priprava izsledkov anket, organizacija delavnic, 

posvetov, usposabljanj ipd.). 

Ni realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Pomanjkanje nepedagoškega strokovnega 

osebja s polnim delovnim časom. Dodatno 

še ZUJF omejuje zaposlovanje v javnem 

sektorju. 

 

Izvedba anket zadovoljstva zaposlenih: vodstvo 

(dekan, prodekana in tajnik) spodbudi večji 

odziv. 

Ni realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

 Spodbuditi odgovornejši odnos do institucije 

Ni realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

3.1.6.3 Mednarodne evalvacije in 

akreditacije 

Oblikovanje skupine ljudi za sestavo kazalnikov 

na področju glasbe za potrebe prihodnje 

mednarodne akreditacije 

Ni realizirano. 

vključeno v program 

dela za leto 2017.  

 

 

Povečati mednarodno dejavnost orkestrov in 

ansamblov, na spletnih straneh pa posebej 

izpostaviti pomembne koncertne dogodke 

Delno realizirano, 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

 ///   

3.1.7 Pogoji za izvajanje 

dejavnosti in podporna dejavnost 
   

3.1.7.1 Upravljanje stvarnega 

premoženja 

Vodstvo pripravi (po prioritetni lestvici) 

potrebne načrte in izvaja postopke (tudi prenove 

prostorov) za dokončno selitev v dvorano 

Kazine. 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

Načrt in realizacija potrebne temeljite 

prenove stavbe Kazina poteka in se bo 

nadaljevala v letu 2017. Učinek je odvisen 

od sredstev. 

 

Vodstvo iniciativno koordinira vse postopke za 

(1) dokončanje postopkov pridobitve lastništva 

nad zemljiščem ob stavbi Kazina in (2) 

nadaljuje postopke za projekt gradnje prizidka. 

(1) Realizirano v letu 

2016. (2) Vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

Nadaljevanje postopkov za vselitev v 

stavbo Kazina in postopkov za gradnjo na 

zemljišču ob stavbi Kazina je vključeno v 

akcijski načrt za leto 2017. 

 

Nadaljevati je treba nabavo (predvsem 

študijske) opreme, ki ob selitvi ohranja enako 

vrednost. 

Delno realizirano v 

letu 2016. 

Spada v redno vsakoletno skrb izboljšav UL 

AG. 

3.1.7.2 Informacijski sistem Prenoviti in nadgraditi spletne strani UL AG 
Delno realizirano v 

letu 2016 in 
Začetek aktivnosti v letu 2016, še poteka. 



vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 
Nakup (ali najem) strojne oz. programske 

informacijske opreme 

Ostaja na ravni 

predloga. 

Finančna situacija UL AG ne dopušča 

večjih nakupov. 

 

Razvoj in/ali nakup novega informacijskega 

sistema, ki bi med sabo povezoval kadrovski 

program IRC in program za študentsko 

informatiko VIS 

Ostaja na ravni 

predloga. 
Pregled dobrih praks pri drugih članicah 

3.1.7.3 Upravljanje človeških virov 

(kadrovski razvoj) 

Priprava srednjeročnega kadrovskega načrta UL 

AG na osnovi realnih možnosti financiranja v 

RS 

Ostaja na ravni 

predloga; vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

Ker se financiranje ni spremenilo, je 

priprava srednjeročnega kadrovskega načrta 

glede na realne potrebe otežena. 

 

Postopno zmanjšanje razlike med redno in 

honorarno zaposlenimi (kratkoročno s 40 na 20 

%) 

Ostaja na ravni 

predloga; delno 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Ni sprememb, ker se ni bistveno spremenilo 

financiranje javnih programov UL AG.  

 

Izvajanje in dokončanje postopkov za 

izboljševanje statusnega položaja in pravičnejše 

ovrednotenje dela strokovnih delavcev 

Delno realizirano; 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

V letu 2016 se je zgodila manjša korekcija 

plačnih razredov pri strokovnih delavcih. 

Na UL so bili opravljeni preliminarni 

razgovori za izboljšanje stanja. 

 
Posodobitev oz. sprememba postopkov 

habilitacij (omejitev habilitacij vnaprej) 

Ostaja na ravni 

predloga; vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

Glede na trenutne pogoje pridobivanja 

habilitacij se pričakuje celo povečanje 

pridobivanja habilitacij. 

3.1.7.4 Izvajanje nalog po 

pooblastilu (nacionalno pomembne 

naloge) 
 /// ///   

3.1.7.5 Zagotavljanje stikov z 

javnostjo 
Prenova spletne strani 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Začetek aktivnosti v letu 2016, prenova še 

poteka. 



 

Ozaveščanje delavcev in študentov UL AG, da 

je pripadnost instituciji ključna za njeno 

kakovostno rast 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

Zadeva ni potekala kontinuirano, je zmeraj 

prisotna. 

 
Nadgraditev in še bolj transparentna spletna 

stran (z vidika tujih študentov) 

Delno realizirano v 

letu 2016 in 

vključeno v program 

dela za leto 2017. 

 

3.1.7.6 Vodenje in upravljanje 

organizacije 

V pripravo srednjeročnega kadrovskega načrta 

UL AG vključiti tudi krepitev nepedagoškega 

osebja v skladu z normativi in standardi UL 

Ostaja na ravni 

predloga, vključeno v 

program dela za leto 

2017. 

 

 
Izpeljava zaključnih postopkov pri sprejemanju 

Strategije UL AG do leta 2020 

Realizirano v letu 

2016. 
Sprejeta Strategija UL AG. 

 
Vzdrževati boljšo koordinacijo: stalni sestanki 

osebja 

Delno realizirano v 

letu 2016, vključeno 

v program dela za 

leto 2017. 

V letošnjem koledarskem letu sestanki 

osebja redno potekajo na tedenski ravni. 

 



 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

6.1 Računovodske usmeritve 

Dejavnost 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, kjer je upoštevan: 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 2016 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% odpiše. 
 
V okviru izobraževalne dejavnosti posebej spremljamo in vodimo založniško 
dejavnost ter umetniško- koncertno dejavnost. V letu 2016 je bil v okviru založništva 
izdan Učbenik Lestvice za harmoniko, Glasbeno pedagoški zborniki – 23.  in 24. 
zvezek. Knjige in publikacije v založniški dejavnosti sodijo v študijsko literaturo za 
študente 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, v 
primeru, da je izdaja sofinancirana pa znižamo ceno na izvod v deležu sofinanciranja. 
Ostalih zalog materiala, blaga in drobnega inventarja v razredu 3 ne izkazujemo.  
 

Akademija za glasbo v letu 2016 ni bila davčna zavezanka, ker v skladu s 94. členom 
Zakona o DDV ne presega obdavčljivega prometa nad 50.000,00 EUR.   
 
Akademija za glasbo je s prenosom stavbe Kazina katere lastnik je 1.10.2015 postala 
Univerza v Ljubljani prevzela tudi vse najemne pogodbe in s tem zaračunavanje 
najemnin, kar predstavlja tržno dejavnost. Najemne pogodbe so sklenjene s štirimi 
najemniki (Pisanica, Tobačna 3dva, Kazina d.o.o. in Društvo Muza). Pogodba z 
Društvom Muza je bila prekinjena s 1.9.2016. 
 
Akademija je imela v stavbi Kazina v letu 2016 še vedno 10 najemnikov, ki so v 
skladu s pogodbami v deležu pokrivali obratovalne stroške in stroške vzdrževanja. 
Akademija je prostore pridobila za reševanje prostorske stiske, kar pomeni, da bodo 
najemne pogodbe prekinjene, ko bo to izvedljivo. V letu 2016 je bila prekinjena 
pogodba z INV in Društvom Muza. Podpisan pa je bil aneks k pogodbi najemnika 



Kazina d.o.o. s 1.7.2016 in najemnika INZ s 1.10.2016, s katerim se zmanjša 
kvadratura najetih prostorov in s tem delež pokrivanja stroškov. Ostale najemne 
pogodbe pa bodo prekinjene do konca leta 2017. S tem se postopoma povečujejo 
prostori v uporabi Akademije in posledično tudi stroški vzdrževanja, ki jih evidentira iz 
študijske dejavnosti. S prihodki od najemnin se delno pokrivajo stroški študijske 
dejavnosti, zato nimamo sodil za razmejevanje prihodkov.  
Pomemben vir financiranja predstavljajo tudi šolnine za izredni študij, ostale 
zaračunane storitve po Ceniku, donatorska sredstva za koncertno dejavnost, 
sredstva za sofinanciranje stroškov koncertne dejavnosti, nastopi študentov AG v 
skladu z dogovorom o sodelovanju na dogodkih Univerze v Ljubljani, kar pa po 
veljavnih predpisih predstavlja dejavnost javne službe – neproračunska sredstva.          

6.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

6.2.1 Bilanca stanja 

 

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev – programske opreme se je 
povečala za 1.615,20 EUR in zmanjšala za inventurni odpis v znesku 447,08 EUR, 
popravki vrednosti znašajo 14.781,60 EUR, sedanja vrednost znaša 9.383,09 EUR. 
 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 8.637.502,11 EUR, popravek vrednosti je 
1.530.865,43 EUR, sedanja vrednost nepremičnine – zgradbe in zemljišča je 
7.106.636,68 EUR, kjer je zajeta tudi vrednost investicijskih del gradnje nove stavbe 
Akademije in prizidka Kazina v višini 21.545,04 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin 
se je povečala za 1.710.000,00 EUR zaradi evidentiranja nakupa nepremičnine – 
stavbnega zemljišča ob stavbi Kazina. Nepremičnino predstavlja tudi 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 2016 povečala za 
648.860,06 EUR in zmanjšala za inventurni odpis za 23.155,73 EUR, ter znaša na 
dan 31.12. 2016 skupaj 2.252.155,48 EUR. Povečanje nabavne vrednosti opreme 
predstavlja nabavo učil iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2014 v 
višini 20.000,00 EUR (elektroakustični studio: računalnik, program, zvočniki, 
računalnik in monitor, interaktivni zaslon na dotik, projektor Sony 2x, računalniki in 
monitorji 3x). Povečanje nabavne vrednosti pa predstavlja tudi nakup klavirja Kawai v 
vrednosti 19.028,50 EUR delno iz vira presežka prihodkov za leto 2016. Velika 
pridobitev za Akademijo pa pomeni tudi postavitev Kuhnovih orgel v dvorani Kazina, 
ocenjenih skupaj s stroški montaže na 600.000,00 EUR, prejetih kot donacija iz 
Švice. Ostalo nabavljeno opremo in drobni inventar iz sredstev študijske dejavnosti v 
višini 6.377,22 EUR pa predstavljajo šolska učila (notna stojala, projektor, stoli, mize, 
klavirski stoli in pisarniška oprema). Povečanje predstavlja strokovna literatura za 
knjižnico v znesku 7.379,27 EUR, nabavljena iz sredstev študijske dejavnosti in 
400,00 EUR iz sredstev ARRS.  
 
Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 1.440.392,16 EUR, sedanja 
vrednost opreme pa 811.763,32 EUR.  
 
Terjatev za predujme v znesku 2.605,88 EUR predstavlja predplačilo za knjižnično 
gradivo Periodika za leto 2017.  
 



Oprema je odpisana 63,96 %. Odpis opreme se je zmanjšal, vendar še vedno 
ocenjujemo, da je nujno zamenjati oziroma posodobiti predvsem opremo za 
pedagoški proces – instrumenti, računalniško opremo in opremo v učilnicah. 
 
 

Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo denarna sredstva na podračunu v višini 
161.021,71 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 34.891,22 EUR. Oblikovali smo 
tudi popravek vrednosti za dvomljive, sporne terjatve, katerih rok plačila je daljši od 
180 dni in znaša skupaj 23.114,50 EUR, za katere pa se še vedno vodi izterjava. 
Terjatve obsegajo šolnine študentov za izredni študij, ostale terjatve po ceniku (izpiti, 
sklep o nadaljevanju študija) in terjatve najemnin za Kazino. Ena večjih terjatev je do 
Pisanica d.o.o. v znesku 6.762,36 EUR in do Društva ustvarjalcev sodobne 
slovenske kulture Delavnica v znesku 3.407,94 EUR. 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 2016, zapadli pa so v 
januarju 2017. Omenjene terjatve so v celoti izterljive in bodo večinoma poravnane v 
začetku leta 2017. 
 
Stanje terjatev do UL v znesku 393.961,95 EUR je terjatev za financiranje izvajanja 
študijske dejavnosti – dvanajstina za december 2016, najemnine Glasbeni matici za 
december 2016 in Metropolitani za november in december 2016, ter terjatev ARRS 2. 
del za tujo literaturo.  
 
Terjatev do drugih neposrednih porabnikov EKN v višini 7.399,90 EUR je terjatev do 
Ministrstva za kulturo – Arhiv RS (okt. nov. dec 2016), NIB – najemnine Kazina za 
december 2016. Terjatve do drugih posrednih uporabnikov EKN v višini 16.722,81 
EUR je terjatev do UL – nastopi študentov na prireditvah in terjatve do INZ, – 
najemnine Kazina okt. nov. dec. 2016, ter terjatev do Zavoda RS za zaposlovanje – 
stroški Javna dela za december 2016. 
 
Ostale kratkoročne terjatve v znesku 6.130,41 EUR predstavljajo terjatev do ZZZS za 
refundacijo bolniške nad 30 dni obračunane pri plači za december 2016. 
  
Aktivne časovne razmejitve v znesku 124,95 EUR pomenijo kratkoročno odložene 
stroške: licence RIS januar do april 2017 v višini 92,72 EUR, naročnina Javni sektor 
jan. - marec 2017 v višini 32,23 EUR. 
   
Kratkoročne obveznosti po skupinah kontov v razredu 2 v višini 392.839,59 EUR 
izkazujejo realno stanje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in do drugih 
posrednih uporabnikov EKN. Obveznosti do zaposlenih predstavljajo plače, 
nadomestila plač in druge obveznosti za december 2016. Obveznosti   bodo 
poravnane v skladu z dogovorjenimi roki plačil dobaviteljem, plače in nadomestila 
plač pa 5.1.2017. 
  
 
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij v znesku 59.212,74 EUR 
predstavljajo davke in prispevke na plače, avtorske honorarje, najemnine, prispevek 
za PIZ in zdravstvo od AH. Druge kratkoročne obveznosti v znesku 46.505,93 EUR 



predstavljajo obveznosti po avtorskih pogodbah, SKB plačilna kartica, obveznosti do 
fizičnih oseb (Akrapovič), šolnina Ana Kavčič Pucihar, ter odtegljaje od plač.   
  
Izkazane pasivne časovne razmejitve v znesku 81.278,32 EUR predstavljajo 
namenska sredstva za pokritje stroškov v naslednjem obračunskem obdobju oziroma 
študijskem letu 2016/17. Sredstva so namenjena za stroške izrednega 
dodiplomskega študija, študija PAI, doktorskega študija 3. stopnje, sredstva 
sofinanciranja Min. za kulturo (neprodani izvodi Gl. ped. zbornika Pavel Šivic in 
Radovan Gobec), ter namenska sredstva – prispevek iz vpisnin študentov za 
Študentski svet AG, projekt gostovanja študentov AG v Budimpešti in sredstva 
ameriške ambasade za seminar specialistke za dikcijo pri prof. Theresi Plut. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 708.273,62 EUR 
izkazujemo sedanjo vrednost donacij za nabavljene instrumente v znesku 677.463,74 
EUR. V letu 2016 se je vrednost donacij za nakup instrumentov povečala za 2.680,00 
EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 49.229,60 EUR. Sredstva 
donacije so se v letu 2016 občutno povečala zaradi prejete donacije iz  Švice – 
Kuhnove orgle v znesku 600.000,00 EUR. Neporabljena sredstva donacije 
namenjena za nakup instrumentov in zaves na dan 31.12.2016 pa znašajo 30.809,88 
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 povečal za pridobitev zemljišča ob stavbi Kazina v vrednosti 
1.710.000,00 EUR in zmanjšal za obračunano amortizacijo v višini 231.532,37 EUR. 
  
Presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31.12. 2016 po pokritju presežka 
odhodkov nad prihodki iz preteklih let znaša 44.798,96 EUR. Vrednost sklada 
premoženja prenesenega v last na dan 31.12.2016 se je glede na leto 2015 povečala 
in znaša 7.278.799,54 EUR, ter je usklajena s stanjem terjatev pri ustanovitelju.      

6.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

 
Celotni prihodki, doseženi v letu 2016 znašajo 5.095.872,56 EUR in so za 8,68 % višji 
od doseženih v letu 2015. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 96,89% javne službe, 3,05 tržne dejavnosti, ter 
finančni in drugi prihodki  0,06 % celotnih prihodkov.   
Akademija izvaja skoraj v celoti izobraževalno dejavnost – javno službo. Finančna 
sredstva za izvajanje dejavnosti skoraj v celoti 90,75% zagotavlja MIZŠ, manjši vir 
prihodka javne službe 0,15% predstavljajo sredstva proračuna EU, ter sredstva 
Zavoda RS za zaposlovanje  (Javna dela) 0,96%. Dosežen prihodek s sredstvi šolnin, 
vpisnin, ter postopkov izvolitve v naziv, priznanj pomembnih umetniških del zajema 
4,34 % celotnega prihodka, 0,75% prihodka pa predstavljajo sredstva projektov za 
sofinanciranje koncertne dejavnosti, kotizacij in založniške dejavnosti. S pridobitvijo 
stavbe Kazina je Akademija evidentirala tudi tržno dejavnost, ki predstavlja 3,05 % 
celotnih prihodkov iz naslova najemnin.  
 
Finančni in drugi prihodki so znašali 2.930,65 EUR in predstavljajo 0,06 % delež v 
celotnih prihodkih, ter izkazujejo sredstva UL za sofinanciranje nastopa v Bruslju in 
odpisane terjatve iz preteklih let.  
 
Celotni prihodek na zaposlenega znaša 62.803,46 EUR. 



Celotni odhodki znašajo 5.004.986,48 EUR in v celoti predstavljajo odhodke iz 
poslovanja.  
 
V primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu so se povečali za 5,47 %.  
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih predstavlja 72,13 % celotnih stroškov 
poslovanja.  
Celotni odhodek na zaposlenega znaša 61.683,34 EUR. Povprečna plača na 
zaposlenega znaša 36.434,64 EUR od tega za plačno podskupino D01 39.528,80 
EUR, za skupino J 22.869,22 EUR. 
 
Rezultat poslovanja za leto 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 
90.886,08 EUR in se porabi v skladu s predpisi za pokrivanje presežka odhodkov iz 
preteklih let v znesku 46.087,12 EUR. Preostanek presežka v znesku 44.798,96 EUR 
pa se razporedi za investicije v nakup nujno potrebnih inštrumentov za študijsko 
dejavnost in sicer nakup klavirja Kawai,  baročna trobenta, natur rog, bas saksofon in 
3x pianino Kawai. Za leto 2016 smo za pokritje stroškov redne študijske dejavnosti 
prve in druge stopnje porabili celotna sredstva iz JS proračun, delno pa tudi sredstva 
iz JS neproračun in tržne dejavnosti, pri čemer smo zaključili poslovno leto s pozitivnim 
finančnim rezultatom. Na presežek prihodkov je vplivalo povečanje dvanajstine za 
5,93%, dodeljena sredstva iz rezervnega sklada UL v višini 70.000,00 EUR, povečanje 
šolnin na račun zaključka študija po starih študijskih programih in sredstva iz naslova 
najemnin za prostore v Kazini. Brez omenjenih dodatnih prihodkov ne bi bilo možno 
pokriti stroškov 1. in 2. stopnje študija. Stroški dela se  zaradi sprostitve ukrepov po 
ZUJF (napredovanja, regres, plačni razredi, PDPZ) povečujejo in so višji za 5,21% 
glede na leto 2015. Zaradi sprostitve ukrepov po ZUJF bodo stroški dela naraščali, 
zato bi bilo potrebno povečanje dvanajstine. Poučevanje še vedno izvajamo tudi iz 
naslova avtorskih pogodb, saj zaradi ukrepov vlade in nezadostnega financiranja še 
vedno ne moremo zaposliti novih delavcev, na kar opozarjamo že več let. Stroške 
študijske dejavnosti smo za leto 2016 dodatno znižali z zaposlitvami delavcev preko 
javnih del. 
 
Davka od dobička za leto 2016 ne izkazujemo, ker je osnova za obračun davka 
negativna oziroma je nič. 
 

6.2.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 
 
Prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi uredbe so znašala 
4.174.393,38 EUR. Ostala prejeta sredstva so najemnine za učilnice v znesku 
356.664,71 EUR, sredstva iz rezervnega sklada UL v višini 70.000,00 EUR in sredstva 
za sofinanciranje doktorskega študija 3.500,00 EUR. Za obštudijsko dejavnost za leto 
2016 smo prejeli sredstva v znesku 727,44 EUR. Sredstva MIZŠ za izvajanje študijske 
dejavnosti na podlagi uredbe so se v primerjavi z letom 2015 povečala za 5,35 %.   
 
Vsa sredstva so bila namensko porabljena za izvajanje študijske dejavnosti po javno 
veljavnem programu in niso zadoščala za pokritje vseh stroškov. Pri tem je nastal 
primanjkljaj v višini 102.363,00 EUR in predstavlja delno nakup opreme - učila iz 
sredstev, rezerviranih po sklepu UO AG po ZR 2014 v znesku 20.545,17 EUR. Ostali 
primanjkljaj, ki izhaja iz stroškov študijske dejavnosti pa smo pokrili iz tekočih sredstev 
JS neproračun in tržne dejavnosti, kar predstavlja 21,68% sredstev. Po pokritju 
nastalega primanjkljaja je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 
68.157,98 EUR. Nastala pozitivna razlika je posledica povečanja sredstev iz naslova 
šolnin (stari študijski programi), dodatnih sredstev iz najemnin (Kazina) in dodatnih 
sredstev UL iz rezervnega sklada.   



 
Poročilo o uresničevanju veljavnih varčevalnih ukrepov v letu 2016 po denarnem toku: 
 
- nadaljnje izvajanje varčevalnih ukrepov na področju plač po sklepu vlade in ZUJF  je 
tudi v letu 2016 zadržalo rast stroškov regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, 
prispevkov delodajalca in  premij PDPZ  
 - sredstev za IRD nismo izplačevali 
- v letu 2016 ni bilo novih zaposlitev, upokojene delavce pa smo nadomestili s  
   pogodbenim    
- zaposlovanje honorarnih sodelavcev namesto rednih zaposlitev 
- varčevanje pri stroških za izvedbo koncertne dejavnosti- zmanjšanje stroškov za 
izdatke za blago in storitve (avtorski honorarji za dirigente, prevozni stroški)   
 - denarnih Prešernovih nagrad tudi letos nismo izplačali 
- zmanjšanje stroškov študentskega dela in podjemnih pogodb - zaposlitev 6 
delavcev preko Javnih del za dela v receptorski službi in koncertni dejavnosti. 
 

6.2.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 
Iz proračunov lokalnih skupnosti v letu 2016 nismo prejeli sredstev. 
 

 

6.2.5 Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2016 po virih sredstev 
 

 Prihodki v  

EUR 

Odhodki v 

EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 

izobraževalno dejavnost - 

uredba  

4.605.285 4.707.648 90,68 93,98 

MIZŠ oz. ARRS – sredstva 

za raziskovalno dejavnost 

353 353 0,01 0,01 

Drugi proračunski viri 

(druga ministrstva in 

proračun lokalnih 

skupnosti) 

43.274 51.192 0,85 1,02 

Evropski proračun, razpisi 

izven proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

8.482 8.257 0,17 0,16 

Druga sredstva za izvajanje 

dejavnosti javne službe 

273.990       140.424 5,40 

 

                2,80 

Sredstva od prodaje blaga 

in storitev na trgu 

146.546 101.898 2,89 2,03 

Skupaj 5.077.930 5.009.772 100 100 

  * Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh 
Gospodarske zbornice Slovenije. http://www.gzs.si/slo//15320 
 
Prihodki in odhodki so prikazani po načelu denarnega toka. V letu 2016 je ugotovljen 
presežek prihodkov nad odhodki v znesku 68.157,98 EUR, ki pa ne pomeni 
dejanskega stanja, ker gre za denarni tok in predstavlja večinoma sredstva iz naslova 

http://www.gzs.si/slo/15320


šolnin izrednega in doktorskega študija za kar bodo stroški nastali v študijskem letu 
2016/2017.   
 
 
Presežek je med drugim tudi posledica večjega financiranja redne študijske dejavnosti 
v letu 2016 glede na leto 2015 za 5,35%, povečanja sredstev zaradi dokončanja starih 
študijskih programov, najemnin, prejetih dodatnih sredstev rezervnega sklada UL, 
upoštevanju ukrepov po ZUJF in varčevanju.  
 
Obračunski tok: 
 

 

 

Prihodki v  

EUR 

Odhodki v 

EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 

izobraževalno dejavnost - 

uredba  

4.623.543 4.709.851 90,74 94,10 

MIZŠ oz. ARRS – sredstva 

za raziskovalno dejavnost 

400 400 0,01 0,01 

Drugi proračunski viri 

(druga ministrstva in 

proračun lokalnih 

skupnosti) 

          49.036                 57.514 0,96 1,15 

Evropski proračun, razpisi 

izven proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

7.882 7.730 0,15 0,15 

Druga sredstva za izvajanje 

dejavnosti javne službe 

259.525      135.516 5,09                 2,71 

 

Sredstva od prodaje blaga 

in storitev na trgu 

155.487 93.976 3,05 1,88 

Skupaj 5.095.873 5.004.987 100 100 

 
Iz preglednice prihodkov in odhodkov po obračunskem toku izhaja, da je pri porabi 
sredstev MIZŠ za izobraževalno dejavnost za leto 2016 nastal primanjkljaj v znesku 
86.307,88 EUR, ki smo ga pokrili iz sredstev JS neproračun. Rezultat poslovanja za 
leto 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 90.886,08 EUR, ki izhaja 
iz JS neproračun in tržne dejavnosti. V skladu s predpisi smo s presežkom pokrili tudi 
primanjkljaj iz preteklih let in za leto 2016 izkazujemo presežek v višini 44.798,96 EUR, 
ki se nameni za investicije – nakup inštrumentov po sklepu UO AG. 
  



 

6.6 Drugo 

Akademija v letu 2016 ni izplačevala sredstev, izplačanih na podlagi sodnih in drugih 
odločb ter izvensodnih poravnav. 
 

Ljubljana, 24.02.2017 

Dekan UL AG 

red. prof. Andrej Grafenauer 

 

 


