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PROGRAM ZA DEKANA ZA MANDATNO OBDOBJE 2013-2017 

 

Uvod: 

Glavni cilj delovanja v prihodnjem mandatnem obdobju bo zagotavljanje čim večje kakovosti 
delovanja Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani (AG). 

AG deluje znotraj sorazmerno skromnih okvirov vpisne politike, ki je ves čas uravnotežena z 
zaposlitvenimi možnostmi. Kljub temu pa je AG v zadnjem desetletju, zlasti pa v zadnjih štirih 
letih, občutno nazadovala na kadrovskem in finančnem področju.  

AG je sicer kakovostna visokošolska glasbena ustanova. O tem govorijo številni rezultati več  
kot sedemdesetletnega delovanja, v zadnjem času pa na primer uvrstitve naših diplomantov 
v najbolj prestižne svetovne orkestre, osvojene pomembne nagrade naših študentov in 
komornih skupin na mednarodnih tekmovanjih ter uspehi simfoničnega orkestra in drugih 
večjih sestavov.  

V zadnjem desetletju je AG z opazno rastjo svoje prireditvene dejavnosti, ki je večinoma 
brezplačna, omogočala vsem slojem prebivalstva Republike Slovenije (RS)  seznanjanje z 
umetniško glasbo in s tem izvrševala tudi pomembno družbeno odgovorno poslanstvo.  

Prva in osnovna naloga novega vodstva AG bo ohranitev stroke in vzpostavitev primernega in 
primerljivega položaja visokošolskega glasbenega izobraževanja kot  izobraževanja 
posebnega nacionalnega pomena. To mora biti po razemerah za delovanje primerljivo z 
drugim visokošolskim izobraževanjem in s celotno  glasbeno-izobraževalno vertikalo v RS. AG 
mora biti po standardih delovanja tudi mednarodno primerljiva. Zato se bo vodstvo AG 
prvenstveno zavzemalo  za dodatno financiranje, finančno konsolidacijo in ureditev 
prostorskih razmer. Za dosego teh ciljev pričakujemo znotraj AG enotnost in angažiranost ter 
lastno iniciativo vseh zaposlenih in študentov.  Zato si bomo prizadevali za sprotno in 
kvalitetno obveščanje in spodbujanje vseh omenjenih k čim večji aktivnosti in angažmaju. 

Program v nadaljevanju vsebuje naslednje vsebinske sklope: 

1.Financiranje 

2.Prostorska problematika 

4.Študijska dejavnost 

5. Umetniška dejavnost 

6. Mednarodna dejavnost 

7.Študenti 

8.Kakovost 
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1.Financiranje –  

AG je v zadnjem desetletju močno zaostala v primerjavi s celotnim področjem visokega 
šolstva. Od l. 2004 do l. 2009 je tako za povprečjem ljubljanske univerze (UL)  finanačno 
zaostala za cca. 18 %, (UL je sicer zaostala za rastjo drugih slovenskih  univerz), glede 
sredstev na študenta pa celo za cca. 25%. To je posledica uvrstitve AG (in Akademije za 
likovno umetnost in oblikovanje - ALUO)  v skupino z Medicinsko fakulteto (MF), ki je v t. i.  6. 
skupino vstopila z bistveno nižjimi sredstvi na študenta in posledično ves čas pridobivala 
dodatna sredstva in ustvarjala presežke tudi na račun razvoja obeh umetniških akademij. 
Število zaposlenih pedagoških delavcev se je na AG posledično zmanjšalo z  78 (l. 2008 in 
2009) na 62 v letu 2013, posledično pa se je povečalo število honorarnih sodelavcev s 33 (l. 
2004) na 86 (2013) 

Ob krčenju sredstev po l. 2009 je tako AG do danes  glede na finančni položaj nazadovala na 
raven pred l. 2004, kar zlasti ob uvedbi dodatnega letnika študentov po prehodu na bolonjksi 
program onemogoča njeno delovanje. 

Zato se bom kot dekan zavzemal za izločitev AG (in drugih dveh umetniških akademij) iz 
obstoječega sistema financiranja, za ločeno obravnavo ter s tem za pridobitev dodatnih 
sredstev, ki nam bodo omogočila izvajanje javne službe. To je tudi osnovni strateški cilj, ki 
edini omogoča normalno in stabilno delovanje. 

AG se mora za normalno delovanje kadrovsko okrepiti in doseči zasedbo sicer nezasedenih 
sistematiziranih delovnih mest, ki so bila sistematizirana za izvajanje štiriletnega programa. 
Ta mesta bomo skušali zasesti z uveljevljenimi mladimi in perspektivnimi kadri. Hkrati bomo 
poizkusili za sodelovanje pridobiti naše najboljše mednarodno uveljavljene glasbenike.  

Prav tako bomo skušali okrepiti nepedagoško osebjee, saj sedanjih 11 delavcev ne more 
zagotavljati kakovstnih storitev na vseh področjih.. AG je na nepedagoškem področju izrazito 
podhranjena, saj razmerje 1 nepedagoški delavec na 45 študentov, kakršno je na AG, 
popolnoma odstopa tako od povprečja UL  (npr. AGRFT 1 nepedagoški delavec na 6 
študentov) kot od mednarodnih standardov (KUG Graz 1 nepedagoški delavec na 10 
študentov). Prioriteta bo zaposlitev tehničnih delavcev.  

Za kadrovsko okrepitev  je pogoj finančna konsolidacija oziroma pridobitev dodatnih 
sredstev, ki sta jih dolžni zagotoviti država in UL. 
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2.Prostorska problematika 

AG nima svojih prostorov. Je le najemnik prostorov na Starem trgu 34 in  prostorov Glasbene 
matice na Vegovi in Gosposki ulici. Od. L. 2012 je tudi najemnik Kazinske dvorane in nekaj 
pripadajočih  pomožnih prostorov. 

Prva prioriteta za prostorsko rešitev  je izgradnja stavbe treh akademij na Roški ulici. Glede 
na to, da zemljišče še ni v celoti v lasti UL in da smo bili že priča nesprejemljivi  optimizaciji 
projekta s ciljem znižati stroške gradnje, bo v realizacijo potrebno vlagati veliko truda. 
Gradnja  je izvedljiva le z pridobitvijo evropskih sredstev. AG bo vztrajala, sa mora biti projekt 
treh akademij prva prioriteta znotraj UL in ne bo pristala na kakršnokoli prehitevanje drugih 
članic. 

Do izgradnje treh akademij pa se bomo zavzemali za ustrezno začasno rešitev. Kot prva 
možnost se kaže pridobitev dodatnih prostorov v stavbi Kazina, za katero je AG že izkazala 
svoj interes ter z MIKZŠ in rektorjem sopodpisala tudi pismo o nameri. S svojimi 4100 m2 bi 
Kazina srednjeročno, ob hkratnem najemanju stavbe Glasbene matice, zadoščala za izvajanje 
dejavnosti AG, še zlasti, ker je lokacija tako rekoč idealna, v bližini glasbenih in umetniških  
centrov.  

AG je tudi lastnik zazidljive parcele na Ptuju, ki je edina nepremičnina v lasti AG. V 
naslednjem obdobju bo potrebno iskati možnosti za njeno čimboljše upravljanje.  
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3.Oprema 

Zaradi težkega  finančnega položaja je že tako problamatično stanje opreme postalo 
nevzdržno na vseh področjih: na področju instrumentov, na področju  tehnične in 
računačniške opreme in na področju opreme v učilnicah (stoli, notna stojala…) 

Ob finančni konsolidaciji bomo morali poskrbeti za  ustrezno vzdrževanje obstoječih 
instrumentov (klavirji, tolkala, harfa), rešiti problem orgel, pridobiti še tri orkestrske 
kontrabase ter vsaj  štiri dodatne klavirje. Potrebujemo tudi komplet kljunastih flavt, 
instrumente za izvajanje stare glasbe ter opremo za big band. Prav tako moramo posodobiti 
računalniško opremo, zlasti  računalniško učilnico in opremiti elektroakustični studio. Po 
izračunih, ki smo jih naredili v  preteklem mandatu, bi za osnovno ureditev razmer na 
področju opreme potrebovali cca. 300.000 evrov. 

4. Študijska dejavnost 

Prva skrb bo namenjena implementaciji  akreditiranih  bolonjskih programov ter morebitnim 
popravkom, ki se bodo pokazali med izvajanjem. Prav tako bomo nadaljevali z akreditacijo 
izpopolnjevalnega programa za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe in  njegovo 
vključitev v obstoječe prvo in drugostopenjske programe.   

Nadaljevali bomo s pripravo in akreditacijo izpopolnjevalnega programa umetniškega 
izpopolnjevanja. Prav tako bomo izvajali in uvajali različne oblike permanentnega 
izobraževanja (mojstrski tečaji, poletne šole ipd.). 

Nadaljevali bomo z uvajanjem tretjestopenjskega umetniškega študija, tako pri spremembah 
zakonodaje kot tudi pri prepoznavanju znotraj univerze. Prvi rezultat dosedanjega dela je že  
ustanovljena univerzitetna komisija za tretjestopenjski študij na področju umetnosti. 

Nadaljevali bomo s pripravami za akreditacijo drugih programov (jazz), ki jih bomo lahko 
akreditirali le, če bodo dodatno financirani. 

Spodbudili bomo raziskavo o možnostih zaposlovanja naših diplomantov v Sloveniji po 
posameznih smereh v  srednjeročnem obdobju, prav tako pa tudi raziskavo o demografskih 
trendih in vpisni politiki glasbenih in srednjih glasbenih šol, vse s ciljem pridobivanja 
informacij za vodenje vpisne politike.  

 

  



5 
 

5.Umetniška dejavnost: 

Umetniška dejavnost je izjemno pomemben del celotne dejavnosti AG in je neposreden in 
neločljiv del študijske dejavnosti. Zavzemal se bom, da bo potekala v takem obsegu,  da bodo 
študentje in profesorji imeli odprte možnosti predstavljanja svojih umetniških dosežkov. 

Pri tem je pomembno zagotavljati dodatna sredstva na razpisih. Zavzemal se bom, da bi za 
umetniško dejavnost sredstva dobivali tudi z ministrstva za kulturo, podobno kot drugi 
visokošolski zavodi lahko pridobivajo sredstva za raziskovalno dejavnost na drugih 
ministrstvih.  

Reformiral bom službo za koncertno dejavnost. Okrepiti se mora s tehničnimi delavci 
(zaposlitev dveh tehničnih delavcev v naslednjem obdobju),  da bi prireditvena dejavnost 
lahko kakovostno potekala. Prav tako je potrebno  reorganizirati in  racionalizirati 
prireditveno dejavnost v smislu večje učinkovitosti pri načrtovanju, organizaciji, promociji in 
arhiviranju ter njeno dejavnost razširiti na vse prireditve in tudi na posredovanje le teh. 

Ob visoki kakovosti simfoničnega orkestra kot reprezentativnega telesa bo potrebno 
posebno skrb posvetiti tudi sorazmerno zanemarjenemu pihalnemu orkestru z angažmanom  
priznanih dirigentov. V koncertni abonma bomo vljučevali koncerte novih kakovostnih 
ansamblov AG (npr. Big band). Prav tako bomo na umetniškem področju poleg redne 
dejavnosti, ki vključuje tudi nadaljevanje in nadgradnjo sodelovanja z našimi profesionalnimi 
glasbenimi institucijami (SF, RTV SLO, SNG Opera LJ. In MB., orkestra SV in Policije…) delovali 
projektno ter interdisciplinarno, s krepitvijo sodelovanja zlasti z obema umetniškima 
akademijama naše univerze in z glasbenimi akademijami iz širše regije. Prizadevali si bomo za 
nadaljevanje dobrega sodelovanja s kulturnimi ustanovami in prireditelji (CD, Ljubljana 
Festival, GML, GMS, Arsana…Festival Passau, Suoni dei Luoghi, Amici dell Musica Udine….) v 
Sloveniji in tujini. 

6. Mednarodna dejavnost 

Vključenost v mednarodno dogajanje je za delovanje AG izjemnega pomena. Z 
mednarodnimi izmenjavami naši profesorji in študentje izmenjujejo znanje, izkušnje in 
veščine. Tu pomembno  vlogo vršita predvsem programa Erasmus (za Evropo) in Basileus (za 
Balkanske države). Trudili se bomo za  nadaljnjo rast mednarodne mobilnosti, kar vključuje 
tudi čim več gostovanj tujih profesorjev na AG. 

AG na študijskem in umetniškem področju še posebej intenzivno sodeluje s partnerskimi 
viskošolskimi ustanovami v regiji, torej z akademijami  iz Zagreba, Gradca in  Budimpešte ter 
s konservatoriji iz  Celovca, Trsta, Vidma in Trenta. To sodelovanje bomo nadaljevali in 
nadgrajevali. Zlasti na magistrskem (in doktorskem) študiju, kjer je jezik manjši problem, 
načrttujemo tudi večjo internaciolizacijo z privabljanjem kakovostnih tujih študentov.  

Pomemben del mednarodnega sodelovanja so tudi umetniške izmenjave, gostovanja  in 
udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, kar bomo podpirali v okviru finančnih možnosti. 
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7. Študenti 

AG obstaja zaradi študentov. To zavedanje pričakujem od vseh zaposlenih Zavzemal se bom 
za dobro sodelovanje s študentskim svetom in študentsko organizacijo AG. Čeprav je prioriteta 
študentov posvečena študiju, pričakujem še naprej njihovo zavzetost in aktivnost pri 
upravljanju AG z aktivno udeležbo pri odločanju v organih, kjer imajo študentje po statutu UL 
in pravilih AG svoje predstavnike. Pričakujem tudi njihovo bolj aktivno držo pri zavzemanju za 
dosežen status (npr. brezplačno visoko šolstvo), ki je v času krize lahko hitro ogrožen. 
Od študentov pričakujem odgovorno ocenjevanje dela v vsakoletnih anketah, kar je sestavni 
del spremljanja in zagotavljanja kakovosti..   
Trudil se bom za uveljavitev konstruktivnih študentskih predlogov in se zavzemal za dober 
medsebojni odnos  pri razvoju AG. 
Večji angažma kot doslej je potrebno posvetiti stikom z diplomanti in s spremljanjem njihove 
uspešnosti in poklicnih karier. S tem bo AG pridobila povratne informacije o kakovosti in 
ustreznosti študijskih programov. V preteklem obdobju smo sicer ustanovili Klub alumnijev 
vendar še ni zaživel. 
 
8. Kakovost 

Spremljanje in ocenjevanje vseh področij AG je ena najpomembnejših dejavnosti, ki je 
potrebna za nadaljnji razvoj in zagotavljanje čim večje kakovosti. V preteklem letu smo imeli s 
strani  NAKVISa ob reakreditaciji UL na AG obisk zunanjih evalvatorjev, ki so našo institucijo 
ocenili s superlativi, kar pa ne pomeni, da smo z doseženim lahko popolnoma zadovoljni.  
 
Potrebno je stalno evalviranje in to na AG počne Komisija za kakovost AG, Ta komisija je s 
svojim delom že doslej pomembno pomagala k razvoju AG. Delo komisije bom podpiral in z 
njo sodeloval. Prav tako bom skrbel, da bodo poročila javno obravnavana in objavljena.  
Njihove ugotovitve bom skušal upoštevati po najboljših močeh.  
 
 

Ljubljana, 29. marec 2013      Andrej Grafenauer 

 


