
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno 
besedilo, s spremembami in dopolnitvami št. 64/08, 86/09), določil Statuta Univerze v 
Ljubljani ( Ur. L. RS, št. 4/2017) ter Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. 
L. RS, št. 28/00 in naslednji), Pravil UNiverze v Ljubljani Akademije za glasbo (sprejeta
na 3. redni seji senata ULAG dne 27.9.2017) in Cenika ULAG je Senat Univerze v
Ljubljani Akademije za glasbo (v nadaljevanju ULAG) na 3. redni seji senata dne 13. 9.
2017 in 27.9. 2017 sprejel

NAVODILA ZA RAVNANJE Z INSTRUMENTI V LASTI 

UNIVERZE V LJUBLJANI AKADEMIJE ZA GLASBO 

1. 

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (v nadaljevanju: UL AG) ima v lasti 
instrumente, ki so na voljo za potrebe študijskih procesov in umetniške dejavnosti 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ULAG. 

2. 

Za izposojo in skrbno ravnanje z instrumetni skrbi skrbnik instrumenta (v nadaljevanju: 
skrbnik). 

3. 

Senat ULAG ob začetku študijskega leta potrdi skrbnike instrumentov, ki jih predlagajo 
oddelki. Mandat skrbnika je eno študijsko leto. 

4. 

Skrbnik instrumentov skrbi za primemo hranjenje instrumentov, posreduje predlog za 
popravilo in vodi evidenco o izposoji instrumentov. Evidenca mora biti sproti usklajena 
z računovodsko finančno službo UL AG. Vsi instrumenti morajo biti zavedeni v 
poslovne knjige UL AG in morajo imeti inventarno številko - črtno kodo. 

5. 

Ob izposoji in ob vrnitvi instrumenta skrbnik, študent (v nadaljevanju: prevzemnik) in 
visokošolski učitelj (mentor) podpišejo tri izvode Zadolžnice (reverz), ki je priloga teh 
navodil. En izvod hrani skrbnik instrumentov, en izvod se hrani v računovodsko 
finančni službi UL AG, en izvod pripade prevzemniku. 
Prevzemnik instrument uporablja samo za študijske namene. 

V kolikor si želi prevzemnik instrument najeti za izven študijsko dejavnost - tržno 
dejavnost, mora nasloviti pisno prošnjo za najem na upravni odbor UL Akademije za 
glasbo, ki v skladu z veljavnim Cenikom UL AG sprejme sklep za najem instrumenta 
in pravila izposoje. 

6. 

Skrbnik je dolžan z instrumenti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob vrnitvi 
instrumenta je dolžan preveriti, če je ta brezhibno delujoč oz. poskrbeti, da v primeru 
odkritih okvar, za popravilo instrumenta poskrbi prevzemnik. 










