
Program dela za mandatno obdobje 2009 - 2013 

Uvod 

Akademija za glasbo (AG) je kakovostna visokosolska ustanova. Njeni studentje so 

nadarjeni in delovni, pedagoski proces pa poteka brez vecjih problemov in zapletov. 

Prehodnost studija je visoka, trajanje pa sorazmerno kratko in na teh podrocjih je AG 

med najuspesnejsimi visokosolskimi zavodi v Sloveniji. Svojo kvaliteto AG dokazuje na 

stevilnih koncertih in tekmovanjih v domacem in mednarodnem okolju. Profesorski kader 

je preverjen in v veliki vecini visoko kakovosten, o cemer pricajo stevilni uspehi 

ansamblov in solistov ter tudi studentske ankete. V svojem mandatu zelim ohraniti in se 

izboljsati kvaliteto na vseh podrocjih dosedanjega delovanja, hkrati pa tudi odpraviti 

nekatere pomanjkljivosti, na katere je opozorila komisija za kakovost ter sodelavci in 

studentje ali sem jih pri delovanju AG opazil sam, navedene pa so v nadaljevanju. Kot 

najbolj perece vidim prostorske probleme, ki bodo reseni sele s preselitvijo v novo 

zgradbo. 

Naslednji stiriletni mandat bo zahteven, morda najzahtevnejsi doslej. Pred kolektivom 

AG bodo nekatere izjemno pomembne naloge, ki jih v preteklosti ni bilo. Te so: 

1. implementacija bolonjskih programov 

2. priprava in akreditacija drugostopenjskega magistrskega studija 

3. gradnja novih prostorov AG 

Vsaka od teh nalog je sama po sebi kompleksna in bo zahtevala veliko angaziranost 

celotnega kolektiva, se posebej pa vodstva AG. V kolikor me bo kolektiv pri kandidaturi 

podprl, naj pricakuje, da bom od vseh delavcev pricakoval angaziranost in sodelovanje, 

saj nam lahko uspe le skupaj. 

Svoj program dela sem razdelil na naslednja poglavja: 

1. Organizacija in delavci 

2. §tudenti 

3. Studijske zadeve 
4. Umetniska dejavnost 

5. Prostorski pogoji in oprema 

6. Kakovost 

7. Mednarodno sodelovanje 



1. Organizacija dela in delavci AG 

Pri organizaciji dela na AG sem v preteklem mandatu kot prodekan za studijsko 

dejavnost opazil pomanjkljivosti, ki so predvsem posledica premajhnega stevila 

nepedagoskih delavcev, ki jih zaposluje AG. Preprican sem, da se kljub temu z boljso 

organizacijo in obvescanjem delovanje AG lahko popravi in s tern ciljem bom predlagal 

nekatere ukrepe. Kadrovsko se mora AG okrepiti na vseh podrocjih. Pri nepedagoskih 

delavcih bo prioriteta novo delovno mesto referenta za mednarodno dejavnost in tajnika 

vodstva, med pedagoskimi delavci pa nova delovna mesta na novih studijskih smereh. 

Ves razvoj AG je najbolj odvisen od financiranja, torej od pravicnega razdeljevanja 

sredstev, ki jih drzava namenja za visoko solstvo. Prav pri tej razdelitvi je trenutno AG 

mocno prikrajsana. Moji ukrepi bodo naslednji: 

1. Uvedel bom redno stirinajstdnevno sestajanje razsirjenega kolegija (dekana, 

prodekanov in predstojnikov oddelkov), kar bo omogocilo vecjo povezanost vodstva z 

oddelki, predvsem pa boljse sodelovanje in medsebojno informiranost. 

2. Povecal bom vlogo predstojnikov oddelkov, kakor jo predvidevajo tudi pravila AG. Od 

predstojnika oddelka bom pricakoval, da bo redno skliceval seje oddelka, da se bo 

redno udelezeval sej kolegija, da bo sodeloval pri vodenju AG s svojimi predlogi in 

sugestijami, da bo sodeloval pri pripravi plana dela in letnega porocila, da bo pripravljen 

biti v komisijah na vseh diplomskih izpitih svojega oddelka, na javnih nastopih studentov 

svojega oddelka, da bo pripravljen in sposoben tudi v vseh pogledih organizacijsko voditi 

svoj oddelek, torej dolocati izpitne roke in komisije, poskrbeti za to, da clani njegovega 

oddelka izpolnjujejo vse delovne obveznosti, vkljucno z administrativnimi, kot sta 

naprimer oddaja urnikov in oddaja prisotnosti, ter nenazadnje, da bo redno pripravljal 

porocila o delovanju svojega oddelka. Funkcija predstojnika oddelka bo zelo pomembna 

pri uvajanju novih bolonjskih programov, ko bo moral predstojnik nadzorovati izvajanje, 

opozarjati na tezave in nedoslednosti ter predlagati resitve. Predstojnik oddelka ne bo 

castna, ampak delovna funkcija. 

3. Uvedel bom azurno pisanje zapisnikov sej organov AG, zlasti senata, upravnega 

odbora in kolegija. Najkasneje v sedmih dneh po koncani seji bo moral biti zapisnik 

overovljen in objavljen na spletni strani AG. To bo omogocilo hitro izvrsevanje sklepov in 

pravocasno obvescenost celega kolektiva. Prav tako bodo na spletni strani objavljeni 

zapisniki sestankov vseh oddelkov, kar bo clanom kolektiva omogocalo lazje spremljanje 

dogajanja na AG, ki je zaradi prostorskih tezav razdrobljeno.. 

4. Uvedel in vztrajal bom pri boljsi komunikaciji med tajnistvom, referatom za studijske 

zadeve, kadrovsko sluzbo in racunovodstvom. V veliki meri se bo obvescenost in 

komunikacija izboljsala ze z azurnostjo objave zapisnikov sej organov AG. Prav tako 

bom zahteval vodenje kadrovskih evidenc vseh, tudi pogodbenih sodelavcev, s katerimi 

mora biti obvezno seznanjen tudi referat za studijske zadeve zaradi vnasanja sprememb 

pri nosilcih v program e-Student. 

5. Zavzel se bom spremembo pravil AG, njihovo posodobitev in uskladitev z obstojeco 

zakonodajo. Enako velja tudi za druge relevantne akte AG, kot so Studijska in izpitna 
pravila, Pravilnik o podiplomskem studiju ... 



6. Ob zacetku gradnje nove AG bom po potrebi predlagal uvedbo tretjega prodekana za 

gradnjo, ki se bo prvenstveno ukvarjal s problematiko gradnje, saj gre pri tern za 

enkraten in izjemno pomemben projekt, ki se mu je potrebno posvetiti z najvecjo 

pozornostjo, nikakor pa ne na racun studijskih in umetniskih podrocij na AG. 

7. Glede na obseg dela, ki ga pogojuje specifika in razvejanost programov na AG, bosta 

v referatu v casu mojega mandata polno zaposlena dva delavca, saj bo le na ta nacin 

lahko uspesen servis za studente in profesorje. 

8. Glede na velik obseg mednarodnega delovanja in stevilnih obveznosti vodstva AG, se 

bom zavzel za polno zaposlitev osebe za mednarodno sodelovanje, ki bo hkrati 

opravljala tudi dela tajnice vodstva AG. 

9. V knjiznici bom podpiral pospeseno digitalizacijo obstojecega gradiva, ki se vlece ze 

vec let. V okviru moznosti in sredstev bom za ta namen najel dodatno pomoc. Knjiznica 

mora imeti tudi funkcijo arhiviranja umetniskih dogodkov AG in mora dobiti in hraniti vse 

posnetke teh dogodkov. Za predajo posnetkov umetniskih dogodkov na AG bom zadolzil 

odgovorno osebo. Zavzel se bom za boljso sprotno nabavo gradiva, posebno notnega. 

10. Evidentiranje umetniskih in studijskih dogodkov na AG je slabo. Nujna naloga v 

prihodnjem mandatu bo izdaja vsakoletnega zbornika z vsemi relevantnimi podatki 

preteklega studijskega leta, kakor jih imajo ze skoraj vse srednje sole. Pri pripravi 

zbornika pricakujem sodelovanje vseh delavcev, predvsem pa predstojnikov oddelkov in 

referata za prireditve. Za zbiranje podatkov in evidentiranje umetniskih dogodkov bo 

zadolzen referat za prireditve, studijskih pa studentski referat. 

11. V okviru Univerze v Ljubljani (UL) se bom zavzemal za izenacitev financiranja AG 

oziroma vseh treh akademij. Na AG smo pri izvajanju studija izjemno uspesni, saj 

imamo preko 90 % prehodnost in veliko stevilo diplomantov, kljub temu pa zaradi 

nepravicnega razdeljevanja proracunskih sredstev mocno zaostajamo za vecino clanic 

UL. Obstojeci nacin financiranja je za AG nedopusten in vodi v stagnacijo. 

12. V okviru UL se bom zavzemal za nadaljevanje pravne subjektivitete AG. 

Nesprejemljiva se mi zdi vecja unitarizacija, ki lahko pelje tudi v razbitje oziroma razpad 

UL. 

13. Trudil se bom za odpravo placnih nesorazmerij, pri cemer so najbolj kricec primer 

strokovni sodelavci korepetitorji, ki so uvrsceni v nizje placne razrede kot njihovi kolegi 

na osnovnih in srednjih glasbenih solah. 

14. Pri placilu pogodbenih sodelavcev bom predlagal nekoliko drugacna razmerja, 

predvsem pa razlikovanje tudi med habilitiranimi in nehabilitiranimi sodelavci. 

15. Podpiral bom poucevanje profesorjev AG na srednji stopnji, saj je sodelovanje AG in 

srednjih glasbenih sol v obojestransko korist in v perspektivi povecuje kakovost studija 

na AG. Ne bom pristal na nevzdrzno tezo nekaterih krogov znotraj univerze, da je tako 

delo pod nivojem univerzitetnega ucitelja. 



2. Studenti 

AG obstaja zaradi studentov. To bo pri mojem delu osnovno vodilo. Zavzemal se bom 

za dobro sodelovanje s studentskim svetom in studentsko organizacijo AG. Ceprav je 
prioriteta studentov posvecena studiju, kjer so zelo uspesni, bo potrebna njihova vecja 
zavzetost in aktivnost pri upravljanju AG, zlasti udelezba in sodelovanje pri odlocanju v 

organih, kjer imajo studentje po statutu UL in pravilih AG svoje predstavnike. To so 
senat, akademski zbor in komisija za studijske zadeve. 

Od studentov pricakujem odgovorno ocenjevanje dela v vsakoletnih anketah, kar je 
sestavni del spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Prav tako pricakujem njihovo 
sodelovanje pri pripravi drugostopenjskih magistrskih programov. 

Uposteval bom njihove predloge in se zavzemal za konstruktiven medsebojni odnos pri 
razvoju AG. 

Prizadeval si bom za ohranitev stikov z diplomanti in spremljanje njihove uspesnosti in 
poklicnih karier. S tern bo AG pridobila povratne informacije o kakovosti in ustreznosti 
studijskih programov ter klub podpomikov. 

3. Studijske zadeve 

V casu, ko sem bil na funkciji prodekana, smo na AG uredili vpisni postopek, ki poteka 
brez vecjih zapletov. Transparentno smo uredili predmetnike, kjer je bilo pred tern veliko 
nejasnosti in nedoslednosti. Uvedli smo izredni studij, s cimer smo dali moznost studija 
tudi zaposlenim glasbenikom. Uredili smo moznost za dokoncanje studija na pedagoski 
smeri za nase bivse studente, ki so diplomirali pred letom 1995. Uredili smo 
zaposlitvene moznosti diplomantov cerkvene glasbe. Z akreditacijo bolonjskih programih 
smo uvedli nove studijske smeri harmonika, cembalo, kljunasta flavta in zborovsko 
dirigiranje. Hkrati je bil studij zelo uspesen, saj je bila prehodnost preko 90 %, vsako leto 

pa je diplomiralo najmanj toliko studentov, kot smo jih vpisali. V prihodnjem mandatu 
nacrtujem se naslednje dejavnosti: 

1. Prva naloga, ki jo bom kot dekan AG imel pred seboj, bo implementacija akreditiranih 
bolonjskih prvostopenjskih programov Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika. Pri 
novih programih bo potrebno uvesti vrsto novih, zlasti izbimih, predmetov, kar bo 
pomenilo ponovno preverjanje obstojecih prostorskih zmogljivosti in nedvomno tudi 
precejsnje spremembe urnika. Pri uvajanju programov bo potrebno usklajevanje zlasti z 
FF in AGRFT, saj imamo v predmetnikih kar nekaj predmetov, ki jih bodo izvajali na teh 
ustanovah. Potrebno bo veliko nacrtovanja pri razvrscanju studentov k izbirnim 
predmetom, saj se ne poznamo njihovega interesa. Skupaj z uvajanjem novih 
programov bo AG pri urejanju studijskih zadev presia na nov racunalniski program, novo 
razlicico e-Studenta. 

2. V naslednjem studijskem letu skupaj s FF zacenjamo z izvajanjem bolonjskega 
triletnega doktorata, ki ga bodo z nase strani koordinirali predstojniki oddelkov za 



glasbeno pedagogiko ter kompozicijo in glasbeno teorijo. Vso mojo podporo bo imelo pri 

tern znanstveno-raziskovalno delo, ki ga izvajata predvsem oddelek za glasbeno 

pedagogiko in oddelek za kompozicijo in glasbeno teorijo. Ob tern bom se naprej 

podpiral vsakoletni muzikoloski simpozij v organizaciji oddelka za glasbeno pedagogiko. 

3. Zavzemal se bom za spremembo zakona o visokem solstvu, ki bo omogocila pripravo 

programov 8. stopnje tudi na umetniskem podrocju. Z opustitvijo specialisticnega studija 

je namrec pri podiplomskem umetniskem studiju nastala vrzel, ki je sedanji zakon o 

visokem solstvu ne dopusca zapolniti. 

4. Ze v tern koledarskem letu bomo pripravili drugostopenjske bolonjske programe in 

smeri kot nadaljevanje prvostopenjskih in jih dali v akreditacijo Svetu za visoko solstvo. 

Zelo verjetno jih bomo lahko zaceli izvajati proti koncu mandata, torej v studijskem letu 

2012/13. Pri pripravi teh programov nacrtujem sodelovanje zlasti z obema umetniskima 

akademijama in s FF. 

5. Nacrtujem pripravo in akreditacijo prvostopenjskih bolonjskih programov na podrocjih, 
ki jih AG se ne pokriva. 

Prioriteta na tern podrocju je program jazz. Jazz zaenkrat v obstojece ze akreditirane 

programe prihaja kot izbirni modul, do konca stiriletnega mandata pa bi se moral razviti v 

samostojen program, ki bi ga zaceli izvajati najkasneje ob preselitvi v nove prostore AG. 

6. AG ima med podrocji svojega delovanja tudi zaloznisko dejavnost. V okviru te 

dejavnosti poleg zbornika AG in muzikoloskega zbornika predvidevam izdajanje 

visokosolskih ucbenikov, znanstvenih monografij in izdajo nosilcev zvoka na katerih bo 

predstavljena umetniska dejavnost AG. Za zaloznisko dejavnost bo skrbel poseben 

zalozniski odbor. Za zaloznisko dejavnost bom skusal prek javnih razpisov pridobiti 
posebna sredstva. 

7. Poleg redne studijske dejavnosti bom preveril moznosti za organizacijo neformalnega 

izobrazevanja, torej seminarjev, delavnic oziroma poletnih sol nasih in gostujocih 

profesorjev v prostorih AG, morda tudi s podrocja jazza. 



4. Umetniska dejavnost 

Umetniski potencial AG je velik in bogat, kar je posledica odlicnega in pozrtvovalnega 

dela pedagogov, sodelavcev in studentov. V preteklem mandatu je bil dobro izkoriscen 

in uspesno javno predstavljen. AG je sama in v sodelovanju z raznimi drugimi 

umetniskimi institucijami organizirala vrsto pomembnih, vrhunskih umetniskih dogodkov, 

med katerimi so koncerti simfonicnega, komornega godalnega, pihalnega in kitarskega 

orkestra ter mesanega, komornega in koralnega zbora. Kot solisti z orkestri so se z 

odiicnimi dosezki predstavili steviini studentje, veliko pa je bilo tudi kvalitetnih solisticnih 

in komornih koncertov. Organizirano je bilo predstavljena tudi ustvarjalnost, stevilne so 

bile izvedbe studentskih skladb za razlicne zasedbe razlicnih stilnih usmeritev. 

Organizirana predstavitev najpomembnejsih dosezkov v treh ciklusih se je izkazala za 

uspesno in pravilno. 

Abonma, komorni in solisticni ciklus zelim v prihodnosti ohraniti, ob tern pa v umetnisko 

delovanje AG bolj vkljuciti profesorje z organizacijo cikla profesorskih koncertov. Kot 

primerno stevilo nacrtujem deset koncertov letno. Tako bi v petletnem obdobju imel 

moznost predstavitve vsak profesor. Sredstva za organizacijo teh koncertov bomo 

skusali pridobiti od ministrstva za kulturo. 

Glede na velike umetniske dosezke se mi zdi medijski odmev umetniskih uspehov AG 

nezadovoljiv. Zavzemal se bom, da bo AG v prihodnjem mandatu bolje promovirala 

svojo nesporno kvaliteto.. 

Skrbel bom, da umetniske dosezke AG, podobno, kot doslej, AG predstavi tudi izven 

Ljubljane, v razlicnih krajih Slovenije in v pomembnih glasbenih srediscih v tujini. 

5. Prostorski pogoji in oprema 

Najpomembnejsa naloga v prihodnjem mandatu bodo vsekakor aktivnosti v zvezi z 

gradnjo novih zgradb akademij, kjer bo potrebno stalno spremljanje in nadzor vseh 

postopkov gradnje. Zato bom verjetno predlagal senatu spremembo pravil oziroma 

uvedbo tretjega prodekana za gradnjo. 

V mojem mandatu bo AG se naprej delovala na obstojecih lokacijah, istocasno pa bo 

potekala gradnja nove stavbe. Menim, da dodatnih lokacij ne bo potrebno najemati. 

Uredil bom najemno razmerje s SGB§ za pouk na Vegovi ulici 7 v dopoldanskem casu, 
kjer je se veliko prostorske rezerve tudi za nove smeri, ki se bodo prvic izvajale v 

studijskem letu 2009 / 2010. 

Podpiral bom izpopolnitev instrumentarija, kjer bo prioriteta nabava instrumentov za 

nove smeri (cembalo, harmonika) in nabava manjkajocih orkestrskih instrumentov. 

Perec problem ostajajo tudi mehanske orgle, kjer bom z orglavci iskal resitev. 

Skrbel bom za posodabljanje ucnih pripomockov, racunalniske in druge opreme. 

Preveril bom moznosti za aktiviranje nepremicnine na Krcevini pri Ptuju za potrebe AG. 

6. Kakovost 

Spremljanje in ocenjevanje vseh podrocij dela AG je ena najpomembnejsih nalog, ki je 

potrebna za nadaljnji razvoj in zagotavljanje cim vecje kakovosti. 

Za notranjo evalvacijo bo se naprej skrbela Komisija za kakovost Akademije za glasbo, 

ki je s svojim delom ze doslej pomembno prispevala k razvoju AG. Tako je v svojem 



porocilu ze leta 2000 artikulirala mnoge prioritete, ki so do danes uresnicene. To so 

uvedba novih programov harmonike, zborovodstva in stare glasbe, uvedba izrednega 

studija, izboljsanje razmerja med redno zaposlenimi in pogodbenimi delavci. Prav tako je 

opozorila se na vrsto drugih, doslej se neuresnicenih nalog, kot so uvedba programa 

jazz, gradna novih prostorov AG in druge. Kot dekan bom uposteval in spodbujal 

delovanje komisije za kakovost, od katere pricakujem vsakoletna objektivna porocila, ki 

bodo znala pohvaliti kakovost in opozoriti na pomanjkljivosti ter bodo obravnavana na 

organih AG. Se posebno pomembna bo evalvacija prenovljenih studijskih programov. 
Pri ocenjevanju bo AG uporabljala tudi druge standarde in smemice za zagotavljanje 

kakovosti v evropskem visokosolskem prostoru. AG si bo, tako kot celotna UL, 

prizadevala za pridobitev evropske akreditacije EUA - EQAR, kjer bo nadaljevala ze 

zacete postopke. Po izpolnjenem vprasalniku ENQA (Evropsko zdruzenje za 

zagotavljanje kakovosti v visokem solstvu) je najvecja ovira za izpolnjevanje 

mednarodnih standardov prostorska problematika, saj AG deluje v neprimernih in 

premajhnih prostorih. 

7. Mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje AG je razvejano in bogato ter poteka na razlicnih nivojih, od 

izmenjave studentov, profesorjev, orkestrov, ansamblov, komornih sestavov, solistov, 

izmenjalnih koncertov, do prirejanja mojstrskih tecajev, seminarjev ter predavanj 

gostujocih profesorjev. 

AG je clanica zdruzenja evropskih glasbenih akademij, visokih sol in konservatorijev 

(AEC) in se s svojimi predstavniki udelezuje srecanj in kongresov tega zdruzenja. 

Aktivna clanica zdruzenja bo AG ostala tudi v mojem mandatu. Prav tako bo ohranila in 

obnovila sklenjene sporazume z visokosolskimi ustanovi s podrocja glasbe ter po potrebi 

sklepala tudi nove. 

V mojem mandatu bom na umetniskem podrocju dal prednost sodelovanju v 

srednjeevropskem prostoru, zlasti pa z visokosolskimi institucijami iz sosednjih drzav, 

kar je zaradi blizine in stroskov najbolj smotrno. 

Na studijskem podrocju bom podpiral sodelovanje s priznanimi tujimi umetniki in 

profesorji v obliki seminarjev, ce bo mogoce, v vecjem obsegu kot v preteklem obdobju. 

Ohranil bom tudi seminar za staro glasbo na Ptuju v sodelovanju z Univerzo za glasbo v 

Gradcu. 

Zakljucna misel 

Zavedam se, da me ob morebitni izvolitvi caka na mestu dekana ogromno dela. Pri 

kandidaturi sta mi bila glavna spodbuda velik talent in volja nasih studentov, ki si zelijo 

studija na kakovostni ustanovi in predanost pedagoskega osebja svojemu delu. Ce bom 

izvoljen, se bom trudil, da bom pricujoc nacrt in pricakovanja izpolnil. 

Ljubljana, 4. 5. 2009 red. prof. Andrej Grafenauer 


