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1. UVOD 
 
Ta dokument predstavlja letno poročilo in zajema poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in 
računovodskim poročilom Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani za leto 2021. Namen 
dokumenta je celovit in pregleden prikaz dosežkov v letu 2021 ter izvedenih aktivnosti za 
doseganje strateških ciljev Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. 
 
Leta 2021 je tako kot v letu 2020 dejavnost UL Akademije za glasbo v veliki meri zaznamoval 
vpliv epidemije covida-19. Izkušnje pridobljene v preteklem letu so nam pomagale v toliko, da 
smo lahko velik del svojih dejavnosti izvedli v živo brez uporabe spletnih pripomočkov. Ker večji 
del naše izobraževalne dejavnosti poteka individualno oz. v manjših skupinah, smo skoraj vse 
izobraževalne vsebine izvajali v prostorih UL AG. Od maja 2021 dalje smo lahko izvedli tudi del 
naše umetniške dejavnosti, sprva s prenosi po spletu, kmalu pa tudi v živo v dvorani Slovenske 
filharmonije in kasneje na prostem na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je v juniju potekal 
koncert našega simfoničnega orkestra z gostujočo dirigentko Catherine Larsen-Maguire. V 
poletnih mesecih smo v okviru poletne šole Academia Musicæ Labacensis uspešno izvedli 
mojstrske tečaje za orgle, kitaro, violino, violo, trobento in komorno igro. Najbolj odmeven je 
bil obisk poletnega mojstrskega tečaja viole, ki ga je izvedla priznana japonska violistka Nabuko 
Imai. 
 
Študijsko leto 2021/22 smo začeli v živo, še vedno upoštevajoč vsa varnostna navodila Skupine 
za koordinacijo ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 na UL. Prvi semester smo tako v celoti 
izvedli skladno z učnimi načrti v prostorih UL AG. 
 
V novembru mesecu smo uspešno organizirali simpozij o Lucijanu Mariji Škerjancu, enemu 
najvplivnejših slovenskih skladateljev. Prav tako smo v sodelovanju z Založbo UP uspešno izdali 
dve številki glasbeno pedagoškega zbornika, ki sta odprto dostopni na spletnih straneh UL AG 
in Založbe UP. 
 
Umetniška dejavnost je v drugi polovici leta tekla bolj ali manj načrtovano, nekatere koncerte 
smo morali zaradi bolezni nastopajočih prestaviti na poznejši čas. 
 
Leto 2021 smo posvetili tudi oblikovanju Strategije UL AG 2021–2027. Ob strokovni pomoči 
prof. dr. Adriane Rejc Buhovac smo postopek uspešno pripeljali do konca in v novembru mesecu 
Strategijo na seji Senata UL AG tudi sprejeli. 
 
UL AG je bila v letu 2021 vključena v skupino za uvedbo sistema APIS – poslovno informacijskega 
sistema, ki bo poenotil računalniško programsko strukturo za vodenje poslovanja celotne UL. 
Tudi pri tem projektu so vsi procesi tekli skladno z zastavljenimi cilji in pričakovanji. 
 
Obnovitvena dela na Palači Kazina so v letu 2021 potekala skladno z načrti, poleti 2022 bomo 
predvidoma lahko izvedli selitev UL AG iz Stiškega dvorca v Palačo Kazina, kar bo bistveno 
izboljšalo naše pogoje dela. 
 
Kljub negativnim vplivom in vsem potrebnim prilagoditvam, ki jih je povzročila epidemija 
covida-19, lahko sklenemo, da smo leto 2021 poslovno uspešno zaključili in uspeli uresničiti 
večji del zadanih ciljev. 
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2. POSLANSTVO IN VIZIJA 

  
Poslanstvo UL Akademije za glasbo 
 
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo (UL AG) je visokošolska ustanova nacionalnega 
pomena za razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti, glasbenih ved in 
glasbenopedagoške stroke. S svojo dejavnostjo skrbi za razvoj slovenske glasbene umetniške, 
znanstvene in pedagoške stroke in primerljivost le tega v evropskem in svetovnem prostoru. 
 
Vizija UL Akademije za glasbo 
 
UL Akademija za glasbo bo leta 2027 priznana kot odlična, mednarodno odprta in uveljavljena 
univerzitetna glasbena institucija z veljavno mednarodno akreditacijo. Sodila bo med 
najuglednejše tovrstne ustanove v srednjeevropskem prostoru. Prepoznavna bo kot odlična 
organizatorica raznolikih glasbenih dogodkov, študentom bo ponujala celovit spekter glasbenih 
znanj na različnih področjih. 
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3. URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2021 po 
dejavnostih s samoevalvacijo 
 

3.1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
UL AG izvaja študijske programe, kot so razvidni v naslednji razpredelnici: 
 

III. stopnja – 4 letniki 

Interdisciplinarni doktorski 

študijski program III. stopnje – 

Humanistika in družboslovje 

Dve področji 

Teorija glasbe in kompozicija 
Glasbena 

pedagogika 

II. stopnja – 120 ECTS 

Podiplomski študij Štirje 

programi 

GU 

Glasbena 

umetnost 

(26 smeri) 

IPP Instrumentalna in 

pevska pedagogika  

(22 smeri) 

GTP  

Glasbeno-teoretska 

pedagogika  

(3 smeri) 

GP 

Glasbena 

pedagogika 

(Brez smeri) 

I. stopnja – 180 ECTS 

Dodiplomski študij Dva 

programa 

GU 

Glasbena 

umetnost 

(26 smeri) 

 

GP  

Glasbena 

pedagogika  

(Brez smeri) 

 

Poleg navedenih treh stopenj UL AG izvaja še program pedagoško-andragoškega 
izpopolnjevanja (v nadaljevanju PAI). 
 
Čeprav je struktura prve in druge stopnje v severnoevropskih državah večinoma zasnovana v 
razmerju 4 + 2 letnika, sta programa na prvi bolonjski stopnji po vsebini in kvaliteti mednarodno 
primerljiva. Zanimanje za študij in vpis je ustrezno. Pojavlja se diskrepanca med posameznimi 
smermi, saj je na nekaterih smereh potrebno odklanjati tudi zelo kvalitetne kandidate, medtem 
ko jih na drugih smereh primanjkuje. Omenjeno je posledica okrnjene populacije v nižjih slojih 
izobraževalne vertikale in nezanimanja za nekatere smeri študija.  
 
Podajanje in absorpcija znanja na programu GU sta visoki, kar se izraža v dobri prehodnosti 
študentov. Eden od razlogov so visoko postavljeni pogoji za vstop na prvo stopnjo, na preizkusu 
glasbeno-umetniške nadarjenosti (v nadaljevanju PGUN) v programu Glasbena umetnost, 
morajo kandidati doseči vsaj 90/100 točk. Posledično je letno sprejetih in vpisanih med četrtino 
in petino vseh prijavljenih na PGUN. Odličnost študentov se nadalje odraža na koncertih, s 
prejetimi nagradami na tekmovanjih in z delovanjem v vrhunskih mednarodnih orkestrih. 
Prehodnost programa GP je nekoliko nižja. 
 
Program PAI (Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe) ima Instrumentalno-pevski 
in Glasbeno-teoretski modul. Namenjen je diplomantom drugostopenjskih magistrskih smeri 
programa Glasbena umetnost (GU), ki želijo pridobiti kompetence za področje poučevanja v 
skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Večinoma se zanj odločajo študentje UL AG, ki jim v 
naboru pedagoško-andragoškega sklopa izbirnih predmetov programa GU manjka kakšen 
predmet in tisti, ki so diplomirali v tujini in si želijo pridobiti kompetence in možnost poučevanja 
na glasbenih šolah v Sloveniji. 
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Študentje UL AG obiskujejo izbirne predmete na drugih članicah UL, s katerimi ima UL AG 
sklenjen sporazum. Tovrstni interdisciplinarni programi potekajo z Oddelkom za muzikologijo 
UL FF, kot tudi z UL ALUO in UL AGRFT. Študentje omenjenih članic po drugi strani obiskujejo 
izbirne predmete na UL AG. 
 
Aktivne metode učenja in poučevanja so same po sebi specifika študija na UL AG. Identificiranje 
problemov in oblikovanje vprašanj iz osebnega zornega kota oz. na podlagi znanja kot izhodišča 
za nadaljnje korake je temelj individualnega pouka, kot tudi dela v komornih skupinah in 
orkestrih. UL AG na podlagi avdicij najbolj nadarjenim študentom omogoča vrhunske poklicne 
izkušnje v obliki solističnih koncertov s poklicnimi orkestri in koncertno sodelovanje z drugimi 
uveljavljenimi ustanovami.  
 
Stik študentov UL AG s potencialnimi delodajalci tekom študija je konstanten in intenziven za 
nadpovprečno velik odstotek študentske populacije, predvsem v obliki sodelovanja z vsemi 
slovenskimi poklicnimi orkestri in glasbenimi šolami.  
 
Študijsko področje, učne vsebine in metode poučevanja se konstantno posodabljajo in 
usklajujejo z mednarodnimi smernicami. Velik prispevek na tem področju dodaja 
internacionalizacija in spremljanje programov sorodnih ustanov v tujini. 
 
Študijski programi na UL AG na prvi in drugi stopnji študija so primarno namenjeni 
izobraževalnim dejavnostim. Znanstvenoraziskovalna dejavnost je glede na naravo vsebin vseh 
programov UL AG na obeh stopnjah obravnavana kot podpora umetniškim, ustvarjalnim, 
poustvarjalnim in glasbenopedagoškim vsebinam. Tukaj se postavlja umestitev (nerazumljivo) 
vsebinske zgradbe UL AG v zgradbo šifrantov ARRS in drugih, skoraj izključno 
znanstvenoraziskovalnih sistemov v Republiki Sloveniji.  
 
Potek študijskega procesa je tudi v letu 2021 zaznamovala epidemija covida-19. UL AG se je 
odzvala v skladu s smernicami in priporočili NIJZ in UL.  
 
V prvi polovici leta 2021 je bila večina predavanj izvedenih na daljavo. Maja 2021 se je študijski 
proces začel z izvajanjem individualnih predavanj in predavanj v manjših skupinah v živo v 
predavalnicah. Med poukom pihal in petja se uporabljajo plastične stene za preprečevanje 
širjenja okužbe. Ob upoštevanju varne fizične razdalje in uporabi obraznih mask se je večina 
predavanj izvajala v živo v predavalnicah.  
 
Če kapaciteta prostora ne dovoljuje predavanj celotni skupini, so jo predavatelji razdelili na dva 
dela in predavanja izvajali hibridno in na način kolobarjenja. Pri tem so se predavatelji uskladili 
tako, da so študenti skupinske predmete lahko obiskovali bodisi v živo, ali po spletu.  
 
Pouk ansamblov (orkestri, zbori) se je izvajal projektno, ob vsakodnevnem hitrem testiranju 
vseh udeležencev.  
  



9 
 

CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z 
IZZIVI COVID-19 

Sistemski pristop k ureditvi 
mednarodne prepoznavnosti 
na področju učnih načrtov in 
postavitev jasnejših kriterijev 
pri objavljanju na spletu stvari, 
ki spadajo pod avtorsko 
lastnino UL AG. 

Prenos učnih načrtov na zaprti 
del in priprava in javna objava na 
spletu samo povzetkov 
posameznega predmeta na vseh 
programih UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je širša 
razprava. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Pregled in morebitne 
spremembe obveznih sestavin 
študijskih programov UL AG z 
vidika ustreznejšega 
vrednotenja obremenitve 
izražene z ECTSi in zaznave 
morebitnih nepopolnosti 
programov. 

Pregled študijskih programov po 
vzoru UL FF v 2019/20 in 
priprava evidentiranih sprememb 
obveznih in neobveznih sestavin 
študijskih programov in učnih 
načrtov UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Ni realizirano. Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Celovitejša sistemska izboljšava 
UL AG za kakovostnejše 
delovanje na študijskem, 
organizacijskem in umetniškem 
področju ter obenem 
permanentna izboljšava 
zunanje in mednarodne 
prepoznavnosti UL AG. 

Zadolženi za podobo spletne 
strani v soglasju z odgovornimi 
spremljajo in nadgrajujejo 
spletno stran.  
Vodstvo zadolži skrbnike 
študijskih programov, vodjo 
Komisije za 
znanstvenoraziskovalno delo in 
doktorski študij (KZRD AG), ki 
skupaj s predstojniki oddelkov 
pripravijo strnjene povzetke 
učnih načrtov za prevod v 
angleščino in objavo na spletnih 
straneh UL AG.  

delno realizirano v 
letu 2021 

Pomanjkanje 
kadra. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Uskladitev časovnice izvedbe 
dveh praks v istem študijskem 
letu na programu GTP. 

Uskladiti časovnice pedagoških 
praks na ravni članice in s 
posameznimi šolami nižje in 
srednje stopnje na terenu na 
ravni študijskega leta. 

delno realizirano v 
letu 2021 

Predlaga se 
izdelava 
protokola. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Izboljšava materialnih in 
finančnih pogojev za delo in 
posledično dvig kakovosti UL 
AG. 

Budno spremljanje in reševanje 
vprašanj finančne podhranjenosti 
ter ovir in tekočih problemov pri 
ureditvi prostorskih razmer na 
lokaciji Kazina (vključno z 
načrtovanjem in izgradnjo 
prizidka). 

drugo (navedite v 
obrazložitvi) 

S selitvijo v Palačo 
Kazina 
predvidoma 
oktobra 2022 bo 
frakcija slabih 
pogojev za delo 
odpravljena. 

Delno 
povezano z 
izzivi covida-19 

Povečanje števila tujih 
študentov iz delov Evrope in 
sveta, ki niso področja 
nekdanje Jugoslavije. 

Izboljšanje promocije UL AG v 
tujini z izboljšanjem spletne 
strani ter aktivnim sodelovanjem 
v mednarodnih mrežah. 

delno realizirano v 
letu 2021 

Izboljšanje 
promocije in 
mednarodnih 
sodelovanj je ves 
čas prisotno. 

Povezano z 
izzivi covida-19 

Odprava sistemske anomalije 
in vzpostavitev enakovrednih 
pogoje pri procesu 
zaposlovanja diplomantov UL 
AG v primerjavi z diplomanti 
avstrijskih deželnih 
konservatorijev v slovenskih 
GŠ. 

Sestava delovne skupine, ki bo 
zajela deležnike iz celotne 
vertikale glasbenega šolstva v RS 
in pravne strokovnjake ter 
izdelala in vladi RS predstavila 
konkretne predloge, ki bodo 
skladni z zakonodajo. 

ostaja na ravni 
predloga 

Gre za zunanje 
dejavnike. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 
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Zagotavljanje kakovostne 
ponudbe tujim študentom v 
programu Erasmus. 

Najti sistemsko rešitev, ki bo 
zagotavljala finance za 
korepetitorje in visokošolske 
učitelje pri poučevanju Erasmus 
študentov. Pojasniti 
problematiko na UL, pojasniti, da 
imajo mednarodne izmenjave 
več plati. 

ostaja na ravni 
predloga 

Gre za zunanje 
dejavnike. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Posodobitev sprejemno-
vpisnega postopka. 

Preverjanje možnosti uvedbe 
čakalne liste in s tem veljavnost 
opravljenega PGUN do zaključka 
vpisov za tekoče študijsko leto za 
kandidate, ki so opravili PGUN v 
1. roku, vendar niso bili sprejeti 
zaradi omejitve vpisnih mest. 
 
Začetek postopka dogovarjanja z 
UL in MIZŠ. 

ostaja na ravni 
predloga 

Gre za zunanje 
dejavnike. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Pridobiti možnosti za 
štipendiranje tujih študentov. 

Iskanje novih možnosti 
štipendiranja za tuje študente. 

delno realizirano v 
letu 2021 

Gre za zunanje 
dejavnike. 

Delno 
povezano z 
izzivi covida-19 

Prehod na elektronske 
dokumente razširiti na naročila 
uglaševanj klavirjev in reverze 
za izposojo 
instrumentov UL AG. 

Uvesti spletni portal po vzoru že 
realiziranih prehodov. 

delno realizirano v 
letu 2021 

Aplikacija za 
nadzor nad 
izposojo 
instrumentov je v 
zadnjem stadiju 
izdelave. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Doseg optimalne kvalitete 
orkestrskih umetniških 
projektov na UL AG in 
profesionalizem. 

Dopolnitev Protokola o 
sodelovanju v orkestrih, in 
obvestitev vseh študentov in 
pedagogov. 

Ostaja na ravni 
predloga 

Ocena iz 
predmeta 
orkester mora biti 
podana na podlagi 
vseh projektov, 
katere je študent 
opravljal v 
tekočem štud. 
Letu. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Dostopnost posodobljenih 
učnih načrtov na spletni strani 
UL AG. 

Objava posodobljenih učnih 
načrtov na spletni strani AG 

delno realizirano v 
letu 2021 

Pravilnost 
objavljenih učnih 
načrtov še ni bila 
v celoti 
preverjena. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Povečati število študentov, ki 
pristopijo k izpolnitvi ankete za 
predmete pred in po izpitu na 
programu GP. Anketna 
vprašanja ustrezno prilagoditi 
značilnostim študija. 

Animacija študentov s strani 
študentskih organizacij, povezava 
s snovalci študentskih anket in 
predstavitev potreb oziroma 
področij preverjanja, aktualnih za 
študij glasbene pedagogike in za 
področje glasbenih strokovnih 
predmetov. 

Ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Priprava izhodišč za 
podrobnejšo analizo vhodnih 
kompetenc študentov pri 
posameznih predmetih. 

Podrobnejša analiza vhodnih 
kompetenc študentov se opravi 
pred vpisom oziroma na začetku 
študija. 

Ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je širša 
razprava. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Jasni postopki obravnave 
študentov s posebnimi 
potrebami. 

Izdelava protokola za obravnavo 
študentov s posebnimi 
potrebami na UL AG. 

Ostaja na ravni 
predloga 

Določitev 
časovnice in 
odgovornih oseb. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 
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Vsi učni načrti so na voljo v 
slovenščini in v angleščini 

Dopolnitev manjkajočih angleških 
prevodov posameznih učnih 
načrtov 

delno realizirano v 
letu 2021 

Potreben je 
pristop po 
korakih. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Tisk in vezava magistrske 
naloge šele po uspešno 
opravljenem zagovoru. 

Na zagovoru magistrske naloge 
zadostuje nevezan izvod za 
komisijo. 

Realizirano v letu 
2021 

Na zagovoru 
magistrske naloge 
zadostuje 
dokument v obliki 
pdf. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Sistemska organizacija dela in 
porabe časa študentov pri 
večjih ansambelskih projektih. 

Omejitev obveznosti študentov 
pri ansambelskih projektih na 
največ osem terminov tedensko 
v trajanju do 3 ure. V 3 urnem 
terminu je obvezno 30 minut 
odmora (lahko razporejeno na 
dva krajša odmora). V primeru 
dveh terminov v istem dnevu se 
predvideva vsaj dve prosti uri 
med dvema terminoma (ne velja 
v primeru nujne kratke tonske 
vaje pred koncertom). 

delno realizirano v 
letu 2021 

Predlaga se 
vključitev v 
Protokol dela v 
orkestrih. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Strokovna in vestna izvedba 
zagovorov magistrskega dela s 
strani vseh članov komisije. 

Razviti jasne smernice in primere 
dobre prakse za izvedbo 
zagovorov magistrskega dela. 
Organizacija izobraževanja 
učiteljev o relevantnih postopkih 
in o vlogi članov komisije. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potreben je 
proces menjave 
paradigme. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

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

Uvedba predmeta Orkestrska 
igra in priprava na orkestrske 
avdicije. Vzpostavitev orkestrske 
akademije (tesnejše sodelovanje 
med UL AG in Slovensko 
filharmonijo). 

delno realizirano v 
letu 2021 

Predmeta 
Priprava na 
orkestrske avdicije 
za godala (GU2) in 
Orkestrska igra in 
priprava na 
orkestrske avdicije 
za godala (GU1) 
sta akreditirana in 
sta se začela 
izvajati v št. l. 
2021/2022. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Učenje ključnih sorodnih 
neglasbenih veščin in priprava 
študentov na nove in 
spreminjajoče se okoliščine na 
trgu dela. 

Uvedba predmeta Karierni razvoj 
za glasbenike. 

realizirano v letu 
2021 

Predmet Več kot 
talent – karierni 
razvoj za 
glasbenike je 
akreditiran in se je 
začel izvajati v št. 
l. 2021/2022.  

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Oblikovati ansamble na UL AG, 
ki bodo namensko sestavljeni 
za pouk dirigiranja. 

Začetek pogovorov med 
predstojnikom oddelka, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Vključitev predmeta 
Kompozicijske tehnike v 
drugostopenjski program GTP. 

Ustreznejša ureditev 
predmetnika sakralne glasbe na 
smeri GTP. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z 
izzivi covida-19 
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Iskanje ustreznih rešitev pri 
delu na daljavo z IKT, ki bo 
podprla ustrezno vodenje 
študentov pri opravljanju 
izvajalske prakse. 

Začetek pogovorov med 
predstojniki oddelkov, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Postopno zviševanje števila 
učnih nastopov na 5 na 
študijsko leto za smeri 
drugostopenjskega programa 
IPP do l. 2023. 

Pogovor z vabljenimi učitelji 
sodelujočih glasbenih šol o 
predvidenih možnostih 
zviševanja učnih nastopov. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Povezano z 
izzivi covida-19 

Predstavitev programa IPP 
študentom 3. letnika 
prvostopenjskega programa 
GU. 

Vsakoletna predstavitev 
programa IPP študentom 3. 
letnika prvostopenjskega 
programa GU. (na koncu 1. ali 
vsaj na začetku 2. semestra). 

ostaja na ravni 
predloga 

Določitev 
odgovornih oseb 
in načina izvedbe. 

Delno 
povezano z 
izzivi covida-19 

Uskladitev vrednotenja 
pedagoške prakse v Merilih za 
vrednotenje pedagoškega dela 

Razprava v okviru Katedre GP o 
morebitnih spremembah učnih 
načrtov pedagoške prakse ter 
uskladitvi kontaktnih ur z realno 
izvedbo predmeta in sprejetje 
sklepov za razrešitev 
problematike. 

realizirano v letu 
2021 

Sprejem Meril za 
vrednotenje 
pedagoškega dela. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Povečanje števila študentov pri 
izpolnjevanju anket. 

Promocija in povabilo študentom 
k izpolnjevanju anket. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je 
temeljita prenova 
sistema anket, ki 
bo prilagojena 
specifiki študija na 
Ag. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Izboljšanje anketne ocene 
sistema delovanja 
študentskega tutorstva. 

Vzpostavitev enovitega vodenja 
in jasna predstavitev delovanja 
študentskega tutorstva. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potreba po boljši 
promociji. 

Delno 
povezano z 
izzivi covida-19 

Boljša seznanitev študentov s 
tujimi institucijami. 

Vzpostavitev pregleda in 
predstavitev mednarodnih 
partnerskih ustanov in omrežij. 

ostaja na ravni 
predloga 

Ni realizirano. Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Izboljšanje odnosa in načina 
svetovanja v knjižnici. 

Analiza stanja in vzpostavitev 
načrta za izboljšanje stanja. 

realizirano v letu 
2021 

Ag je zaposlila 
novo osebo. 

Ni povezano z 
izzivi covida-19 

Zgodnejša pridobitev 
rezultatov študentskih anket. 

Predstavitev potreb za izboljšave 
Centru za družboslovno 
informatiko. 

delno realizirano v 
letu 2021 

Zunanji dejavnik. Ni povezano z 
izzivi covida-19 
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CILJI ČLANICE/UNIVERZE NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP 
POVEZAN Z IZZIVI 
COVID-19? 

POVEZANOST Z 
RSF 

    Primarno 
odgovornost za 
izvedbo pripišite 
konkretni osebi; 
zapišite ime in 
priimek oziroma 
funkcijo (dekan, 
prodekan, ipd.); če 
je smiselno, na enak 
način določite tudi 
morebitno 
sekundarno 
odgovornost drugih 
oseb. 

Če da, prosimo na 
kratko utemeljite. 

Navedite 
morebitno 
povezanost z 
aktivnostmi 
razvojnega 
stebra 
financiranja 
(RSF). 

Posodobitev sprejemno-
vpisnega postopka. 

Preverjanje možnosti uvedbe 
čakalne liste in s tem veljavnost 
opravljenega PGUN do zaključka 
vpisov za tekoče študijsko leto za 
kandidate, ki so opravili PGUN v 
1. roku, vendar niso bili sprejeti 
zaradi omejitve vpisnih mest. 
Začetek postopka dogovarjanja z 
UL in MIZŠ. 

Dekan, prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Prilagoditev študentskih anket 
specifiki študija na UL AG. 

Evidentiranje pomanjkljivosti in 
konkretizacija predlogov za 
spremembo. 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Učni načrti, ki so v celoti 
prevedeni v angleščino. 

Postopno nadaljevanje 
prevajanja učnih načrtov za 
dodiplomsko stopnjo študija v 
angleščino (prevod učnih načrtov 
za glavni predmet). 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Nadaljevanje usklajevanja 
zaposlovalnih pogojev v poklicu 
učitelj na glasbeni šoli za 
diplomante UL AG v primerjavi 
z diplomanti od drugod. 

Sestava delovne skupine, ki bo 
zajela deležnike iz celotne 
vertikale glasbenega šolstva v RS 
in pravne strokovnjake ter 
izdelala in vladi RS predstavila 
konkretne predloge, ki bodo 
skladni z zakonodajo. 

Dekan, prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Uvedba aplikacije za nadzor 
izposoje inventarja 
instrumentov. 

Dokončati testno obdobje in 
pregled, zagon aplikacije.  

Tajnik Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Poglobljeno sodelovanje z 
Oddelkom za muzikologijo UL 
FF. 

Pregled obstoječih programov in 
prepletanja vsebin ter možnosti 
za medinstitucionalno 
povezovanje. 

Dekan, prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Posodobitev dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov. 

Sprememba imena predmeta 
Klavir A, B, C v Komplementarni 
klavir A, B, C. 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Razpis doktorskega študijskega 
programa Umetnost. 

Nadaljevanje postopka 
akreditacije tretje 
stopenjskega doktorskega 
študijskega programa Umetnost 
na NAKVIS. 

Prodekan za 
študijske zadeve, 
prof. dr. Karolina 
Šantl Zupan 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Posodobitev programov 
vseživljenjskega izobraževanja. 

Vpeljava dopolnitev 
Pripravljalnega in 
Izpopolnjevalnega programa in 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 
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ovrednotenje slednjega v skladu 
s Pravilnikom o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive. 

Nadgradnja promocije za tuje 
študente. 

Objava nove  
promocijske brošure za Erasmus 
študente. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Skrb za internacionalizacijo 
študijske dejavnosti. 

Izpeljava napovedanih 
mednarodnih študentskih in 
pedagoških izmenjav ter 
seminarjev. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja 
aktivnosti)  

/ 

Partnerstvo v mednarodnih 
projektih. 

Sodelovanje v  
Erasmus+ projektih Medinea-On-
Air ter In Media Stat Virtus. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

/ 

Krepitev mednarodne 
mobilnosti in strukturiranje 
mobilnosti študentov. 

Izpeljava internih razpisov in 
priprava vlog za razpise Erasmus 
+ in CEEPUS. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja 
aktivnosti)  

Povezava z RSF 

Razvoj in krepitev sodelovanja 
v okviru transnacionalnih učnih 
skupnosti. 

Sodelovanje v CEEPUS Network 
for Wind Instruments, priprava 
CEEPUS Network for Percussion 
Instruments.  

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja 
aktivnosti) 

Povezava z RSF 

Nadaljevanje obstoječih in 
razvoj novih načinov 
sodelovanja v okviru UL. 

Na podlagi raziskave obstoječe 
ponudbe pripraviti nove vsebine 
s področja glasbene umetnosti in 
kulture v okviru UL (horizontalni 
izbirni predmeti s področja 
glasbe in glasbene umetnosti). 

Prodekan za 
študijske zadeve, 
skrbnika SA6, 
prorektor UL za 
področje umetnosti 

Ni povezano z 
izzivi covida-19. 

Povezava z RSF 
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3.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 
IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI  
Raziskovalna skupina UL AG (0868-002 – iz evidence ARRS) 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 glasbeno izvajalskih projektih. Raziskovalci 
svoje raziskovalne izsledke objavljajo v znanstvenih in strokovnih monografijah ter v drugih 
publikacijah, umetniške stvaritve pa predstavljajo javnosti v živo oz. na daljavo ter na različnih 
nosilcih zvoka in slike. Raziskovalna skupina UL AG ima deset članov, med katerimi je v smislu 
primarnega publiciranja znanstvenih del dejavnih sedem članov, trije člani pa delujejo primarno 
na področju umetniške dejavnosti in umetniškega raziskovanja. V povezavi z izvajanjem 
Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje 
raziskovalno delo izvajajo tudi študenti doktorskega študija na področjih glasbena pedagogika 
ter kompozicija in glasbena teorija. UL AG si že vrsto let prizadeva, da bi bili zagotovljeni tako 
zakonski kot akreditacijski pogoji za uvedbo umetniškega doktorskega študija. 
 
POPULARIZACIJA ZNANOSTI 
V študijskem letu 2020/21 je bila popularizacija znanosti okrnjena zaradi nastalih izrednih 
epidemioloških razmer, pa vendar je bilo nekaj dogodkov uspešno izpeljanih. V novembru 2021 
je bil izpeljan simpozij, posvečen skladatelju in pedagogu Lucijanu Mariji Škerjancu, v decembru 
2021 pa so bile izvedene Delavnice Cajon, ki jih je za študente Oddelka za glasbeno pedagogiko 
na 1. in 2. stopnji vodil profesor Jaka Strajnar. Ena članica Raziskovalne skupine AG je prejela 
Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega 
ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. 
 
KAKOVOST RAZISKOVALNEGA DELA 
Učinki covida-19: Nastale izredne razmere so imele negativne učinke na mobilnost in izmenjave 
raziskovalcev, medtem ko se stopnja objavljanja znanstvenoraziskovalnih prispevkov ni bistveno 
znižala, kar je razvidno v informacijskem sistemu SICRIS.  
 
UPOŠTEVANI IZRAČUNANI KAZALNIKI IN STATISTIČNI PODATKI 

• Raziskovalci (število, izmenjave): V leta 2021 je na UL AG aktivno delovalo deset 
raziskovalcev, ki so vpisani v ARRS. Zaradi nizkega števila si UL AG prizadeva povečati 
članstvo z vključevanjem doktorandov, ki bi okrepilo njeno znanstvenoraziskovalno 
delovanje. 

• Izmenjave: Zaradi nastalih izrednih epidemioloških razmer so bile ostale mednarodne 
dejavnosti, povezane z izmenjavami, ustavljene. 

• Projekti: V letu 2021 so bili člani raziskovalne skupine vključeni en raziskovalni 
program ter tri projekte, in sicer: 

➢ Raziskovalni program ARRS P6-0376 z naslovom Gledališke in 
medumetnostne raziskave (2009–2023), ki se izvaja na UL AGRFT, AG in 
ALUOU. 
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➢ Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM, 

18. 8. 2017−30. 6. 2022). Projekt je financiran s strani Republike Slovenije in 
Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (https://www.skum.si/). V 
okviru projekta so bili spodbujeni modeli dobrih praks na področju vzgoje in 
izobraževanja, s poudarkom na timskem delu učitelja/vzgojitelja in 
glasbenega umetnika. Izvajanje projekta ima pomembno vlogo pri razvoju 
kakovostnih povezav med sodelovalnimi partnerji na področju vzgoje in 
izobraževanja ter kulture in umetnosti. 

➢ Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije. Šifra projekta: J6-3135 

(2021−2024) http://muzikologijaff.si/gmgm/. Projekt sofinancira javna 
Agencija za raziskovalno dejavnost. 

➢ Mednarodni projekt B-Air Art Infinity Radio – Creating sound art for babied, 
toddlers and vulnerable groups (nosilec RTV Slovenija, 2020–2023). 

• Bibliografska raziskovalna uspešnost: Raziskovalna skupina UL AG je dosegla v letu 2021 
v skupnem seštevku 271,99 upoštevanih točk (ocena 0,73), od tega 26,41 (A') za zelo 
kakovostne dosežke (ocena 0,02) in 126,41 (A1/2) za pomembne dosežke (ocena 0,08). 
Raziskovalna uspešnost skupine A1 je bila ovrednotena s 0,83. Število čistih citatov 
znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2012–2021) je 11, najodmevnejše delo v zadnjih 10 
letih (2012–2021) je 2, h-indeks v zadnjih 10 letih (2012–2021) je 2. V bazi faktorjev 
vpliva sta bila v letu 2021 citirana 2 čista citata, od tega 1 citat v bazi WoS in 1 citat v 
bazi Scopus. Številčna zastopanost bibliografskih enot je nizka zaradi nizkega števila 
članov skupine. V skupino so vključeni tudi posamezniki, ki delujejo na drugih področjih, 
ki niso neposredno povezana z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, temveč 
umetniškim delovanjem, zato bi bilo smiselno razmisliti o njihovi večji vpetosti pri pripravi 
prispevkov na tem področju ali pa skupino povečati z novimi člani, ki izkazujejo rezultate 
na znanstvenem področju. 

 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

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

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

 
KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

ZNOTRAJ ČLANICE 

Majhno število 

visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, habilitiranih na 
znanstvenoraziskovalne m 
področju, omejena možnost 
uspešnega kandidiranja za 
projektne razpise na ARRS. 
Razpisne zahteve in pogoji za 
prijavo projektov na ARRS, ki 
onemogočajo uspešno 
kandidiranje glede na 

strukturo in možnosti delovanja 
raziskovalne skupine UL AG. 

Širjenje raziskovalne 

skupine z vključevanjem novih 
članov z ustreznimi referencami, 
prizadevanja za povečevanje 
objav v visoko vrednotenih 
revijah. 

Načrtno pridobivanje 

novih učiteljev, delujočih na 
znanstvenoraziskovalne m 
področju, pobuda ARRS za 
sistemsko možnost vključevanja 
doktorandov UL AG v 
raziskovalno skupino. 

Vodja in člani komisije za 
znanstvenoraziskovalno 
dejavnost in doktorski 

študij UL AG, dekan UL 

AG in ARRS. 

https://www.skum.si/
http://muzikologijaff.si/gmgm/
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3.3. UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
Gibanje kazalnikov umetniške dejavnosti v kontekstu zunanjih in notranjih dejavnikov  
Umetniška dejavnost je bila v letu 2021 zaradi razmer v zvezi s covidom-19 in na predlog 
Skupine za koordinacijo covida-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, 
do maja 2021 onemogočena, večina predvidenih koncertov je bila prestavljena za nedoločen 
čas.  
 
Doseganje strateških ciljev umetniške dejavnosti  
Strateški cilji so se, zaradi situacije covidom izvajale počasneje in kasneje, kot bi želeli. Z 
mednarodnimi in domačimi partnerji smo kljub temu intenzivno umetniško sodelovali, kar je 
prispevalo k dvigu umetniške ravni študentov in predavateljev ter alumnov, ki sodelujejo pri 
umetniški dejavnosti ustanove (kot dirigenti, člani poklicnih orkestrov, substituti v ansamblih 
ipd.)  
 
Interdisciplinarnost, povezovanje med članicami in z drugimi univerzami, institucijami  
V koncertnem ciklu Tutti so do konca leta 2021 sodelovali Orkester Slovenske filharmonije in 
Simfonični orkester RTV Slovenija, Simfonični orkester SNG Maribor. Koncert z orkestrom SNG 
Opera in balet Ljubljana pa je bil zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa prestavljen na leto 
2022. 
 
Poleg sodelovanja z drugimi ustanovami, smo z lastno produkcijo izvedli koncert Dekliškega 
pevskega zbora in Pihalnega orkestra v dvorani Slovenske filharmonije, Koncerta Simfoničnega 
orkestra (Kongresni trg in Cankarjev dom) ter veliko produkcijo operete L. Bernsteina, Kandid 
(Cankarjev dom). 
 
Sodelovanje z okoljem in razvoj področja v povezavi z razvojem relevantnega okolja  
V drugi polovici leta nam je uspelo, vsaj delno, ponovno oživiti gostovanja naših zasedb po 
Sloveniji. Tako je naš Komorni godalni orkester gostoval v Zagorju in Velenju, Dekliški in komorni 
zbora sta gostovala v Kopru. Nekaj gostovanj pa je bilo prestavljenih v leto 2022, ko si želimo, 
da bi se gostovanja še okrepila.  
 
Povezovanje umetniškega dela s pedagoškim delom  
Vključevanje študentov v umetniška dela/projekte je na prvi, še bolj pa na drugi stopnji študija 
nepogrešljiv del študijskega procesa, študentje so o dogodkih in dosežkih informirani na spletni 
strani ter profilih FB, Instagram, Linkedin in Twitter UL AG, prav tako tudi o vseh drugih projektih 
ter možnostih za vključevanje vanje. Sedmo Poletno šolo Academia Musicæ Labacensis nam je 
zelo uspešno uspelo izvesti kljub razmeram, medtem ko so podobne dogodke po svetu 
večinoma odpovedovali. Zadnja tedna avgusta in prvi teden septembra so pod vodstvom naših 
pedagogov in povabljenih mednarodnih umetnikov potekali naslednji seminarji oz. tečaji: 
seminar za violo, seminar za violino, orgelski seminar, Kitarski festival, seminar za komorno igro, 
seminar za trobento. Dva od predvidenih seminarjev sta bila na žalost odpovedana. Ob 47 
prijavljenih mladih glasbenikih se jih je poletne šole uspelo udeležiti večina, nekaterim so žal 
prihod v Ljubljano preprečile koronske razmere.  

 
Povezovanje umetniške in raziskovalne dejavnosti  
V tem segmentu je še veliko rezerv, delovanje bo treba izpopolniti in intenzivirati. Povezovanje 
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z raziskovalno dejavnostjo se sistematično ne evidentira, saj na trenutni stopnji zajema zgolj 
individualne parametre, ki vzporedno nastanejo ob izvedbi določenih umetniških projektov. Te 
zadevajo predvsem zgodovinsko-geografsko specifiko, repertoar in kulturno antropologijo.  
 
Druga mednarodna umetniška dejavnost  
Mednarodna dejavnost se je po daljši prekinitvi ponovno okrepila, pri čemer smo kot ustanova 
sodelovali pri mednarodnih projektih v sodelovanju s sosednjima državama Italijo in Avstrijo 
direktno z konservatorijema iz Celovca in Vidma.  
 
Odzivnost pri pridobivanju sredstev  
Glede pridobivanja projektov in dodatnih sredstev so bili navezani stiki z Ministrstvom za 
kulturo RS z namenom spremembe zakonodaje in pravil, ki bi univerzitetnim umetniških 
projektom omogočala sodelovanje pri projektnih in drugih razpisih Ministrstva za kulturo RS. V 
ta namen je bilo ustanovljeno Društvo Academia Musicæ Labacensis.  
 
Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju  
UL AG redno informira univerzitetne službe o svojih umetniških dogodkih, ki so objavljeni na 
forumih UL (Univerzitetnik, spletna stran UL, Facebook, Instagram ipd.). Zelo pozdravljamo 
dobro odzivnosti in angažiranost prorektorja za umetnost in njegove ekipe, saj informacije 
dosegajo študente in zaposlene na UL dosledno in redno.  
 
Refleksija  
Umetniška dejavnost na UL AG je po strukturi in vsebini primerljiva z abonmaji največjih 
slovenskih poklicnih koncertnih organizacij. Po kakovosti in poklicni ravni je v samem vrhu med 
mednarodnimi univerzitetnimi izobraževalnimi ustanovami. Vsebina, organizacija in izvedba 
dogodkov študentom omogočajo pristop k bistvu študijskega programa na visokem poklicnem 
nivoju in jih kali s potrebnimi izkušnjami za poklicno življenje.  
 
Koncerti so bili solidno, lahko rečemo cel dobro obiskani, glede na razmere, ki so vladale. 
Vsekakor je potrebna večja spodbuda študentov k obisku koncertnih dogodkov s strani 
pedagogov UL AG. Ti bi morali z lastno udeležbo dajati dober zgled in pri študentih spodbujati 
interes za svoje poklicno področje. Poleg tega si mora UL AG nenehno prizadevati za vzbujanje 
interesa javnosti in povečanje obiska. Sodelovanja s slovenskimi mediji je dobro, predvsem z 
RTV Slo, prostor za izboljšave pa seveda še obstaja.  
 
Sodelovanje z okoljem, predvsem vsemi slovenskimi poklicnimi institucijami, je edinstveno v 
mednarodnem merilu in na študente dolgoročno zelo koristno vpliva. Avdicije za solistične 
nastope z orkestri so eden od draguljev UL AG, ki najboljšim domačim študentom dajejo 
prednost pred mednarodno konkurenco in jih delajo visoko kompetentne. Mednarodno 
sodelovanje je dobro. Skupni ali sestrski projekti se izvajajo z glasbenimi univerzami in 
institucijami vseh sosednjih držav in Nemčije. UL AG k sodelovanju vabi priznane tuje umetnike.  
 
Meduniverzitetno in medinstitucijsko sodelovanje poteka na več nivojih. Redno sodelujemo z 
AGRFT, ALUO in NTF ter oddelkom za muzikologijo FF.  
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CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Profil diplomanta s 
širokim znanjem 
področij. Celovitost 
poklica. 

Zaposlene ustno soočiti 
s problematiko in podati 
jasno stališče UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Uvedli smo predmeta 
Orkestrska igra in priprava 
na avdicijo za godala in 
Karierni razvoj glasbenika. 

Delno povezano z izzivi 
covida-19, v primeru, ko 
se študij izvaja na 
daljavo. 

Enakopraven ugled 
med sorodnimi 
institucijami v Evropi in 
po svetu. 

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

delno realizirano v 
letu 2021 

Ustanovljena je bila 
komisija za mednarodno 
dejavnost, ki bo dodatno 
spodbudila dokončno 
izvedbo ukrepa. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Kvalitetna in nestresna 
priprava koncertne 
sezone. 

Sestava jasnega načrta 
koncertnih dejavnosti, ki 
bo premišljena in ki bo 
zajemala vse časovno-
prostorske specifike. 
Pravočasen dogovor in 
rezervacija ustreznih 
prostorov pri drugih 
inštitucijah. 

realizirano v letu 
2021 

Uvedli smo preglednejšo 
pripravo koncertne sezone 
ter digitalizirali procese 
organiziranja dogodkov. 

Povezano z izzivi 
covida-19, saj je izvedba 
odvisna od 
epidemiološke slike v 
državi. 

Dolgoročno 
načrtovanje projektov  

Zagotoviti, da Komisija 
za umetniško dejavnost 
načrtuje dolgoročne 
projekte in skrbi za 
raznolikost produkcije in 
enakomerne 
obremenitve 
pedagoškega kadra 

delno realizirano v 
letu 2021 

Projekte načrtujemo za 4 
leta vnaprej, pri čemer se 
tako pri instrumentalnih kot 
pri vokalno-instrumentalnih 
projektih oziramo na širok 
izbor stilno, zgodovinsko in 
žanrsko različna dela. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 pri 
načrtovanju. 

Povezovanje dogodkov 
s partnerji iz tujine in 
bilateralno sodelovanje 
z akademijami 
srednjeevropske regije 

Erasmus sodelovanja s 
partnerji iz tujine.  

delno realizirano v 
letu 2021 

Erasmus+, Swing, Bip Delno povezno z izzivi 
covida-19 glede na 
možnosti potovanj in 
epidemiološke slike v 
svetu. 
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Spodbujati visoko 
kakovostne in slogovno 
raznolike projekte 

Kvaliteta umetniškega 
ustvarjanja ima prednost 
pred kvantiteto. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Z zmanjšanjem števila 
projektov, smo ohranili 
kvaliteto, pri čemer smo 
glede na razmere 
študentom omogočili 
vrnitev na odre in 
umetniško poustvarjanje, 
po več kot enoletnem 
premoru. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19, razen na 
stopnji izvedbe 
projektov. 

 
 
CILJI ČLANICE/UNIVERZE NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN Z 

IZZIVI COVID-19? 
POVEZANOST 
Z RSF 

Posodobitev koncertnih 
ciklov 

Uvedba novih 
abonmajskih ciklov 
(vokalni, alumni …). 

Prodekan za umetniško 
dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških razmer, 
saj je pogojena z 
možnostjo obiskovanja 
javnih dogodkov. 

/ 

Nova prizorišča 
koncertnih ciklov 

Produkcija koncertnih 
dogodkov na novih 
prizoriščih (Cukrarna 
Muzej za arhitekturo …); 
iskanje novih koncertnih 
prizorišč izven ljubljanske 
regije z namenom 
decentralizacije 
koncertnih dogodkov UL 
AG v regije celotne 
Slovenije (kulturni 
domovi, glasbene šole, 
druga kulturna središča). 

Prodekan za umetniško 
dejavnost, PR služba, 
služba za koncertno 
dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških razmer, 
saj je pogojena z 
možnostjo obiskovanja 
javnih dogodkov. 

/ 

Otvoritev kluba z javnimi 
glasbenimi dogodki v 
palači Kazina 

Priprava in načrtovanje 
dogodkov v Klubu Kazina. 

Programski svet Kluba 
Kazina, prodekan za 
umetniško dejavnost 

/ / 

Digitalizacija in prenova 
organizacije koncertne 
dejavnosti 

Prenova obrazcev, 
prijavnic, načrta 
koncertnih dogodkov v 
digitalno obliko. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost, služba za 
koncertno dejavnost 

/ / 

Izboljšanje učinkovitosti 
podpornih služb 
koncertne dejavnosti 

Poenostavitev procesov 
in efektivnosti službe za 
koncertno dejavnost. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost, kolegij 
koncertne dejavnosti 

/ / 

Izvedba opernega 
projekta Agrippina 

Produkcija opernega 
projekta v sodelovanju z 
NTF. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost, Oddelek za 
petje, Oddelek za staro 
glasbo,  

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških razmer, 
saj je pogojena z 
možnostjo obiskovanja 
javnih dogodkov. 

/ 
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Promocija selitve UL AG v 
palačo Kazina  

Izvedba dogodkov ob 
otvoritvi Palače Kazina – 
teden z različnimi dogodki 
(dan odprtih vrat, 
tiskovna konferenca, 
razstave, koncerti …). 

Prodekan za umetniško 
dejavnost, služba za 
koncertno dejavnost, PR, 
predstojniki oddelkov 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških razmer, 
saj je pogojena z 
možnostjo obiskovanja 
javnih dogodkov. 

/ 

Ureditev repozitorija 
avdio in video posnetkov 

Prenos in ureditev 
koncertnih in drugih 
posnetkov iz arhiva RTV 
Slovenija; ureditev 
repozitorija avdio in video 
posnetkov vseh 
pomembnih javnih 
koncertov in nastopov. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost 

/ / 

Arhiviranje prireditev UL 
AG 

Kakovostno avdio in video 
snemanje prireditev UL 
AG in celostno arhiviranje 
posnetkov. 

Informatik, prodekan za 
umetniško dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških razmer, 
saj je pogojena z 
možnostjo obiskovanja 
javnih dogodkov. 

/ 

Sodelovanje in vodenje 
mednarodnih 
multilateralnih umetniških 
projektov 

Izpeljava Erasmus + 
projektov Brass 'n Roll in 
AccMusLink 22. 

Prodekan za mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije 
(sodelovanje udeležencev 
in obisk publike na 
koncertih). 

/ 

Organizacija 
mednarodnih bilateralnih 
umetniških dogodkov 

Izpeljava bilateralnih 
koncertov s partnerskimi 
ustanovami (HAMU, Liszt 
Academy, KUG, MUZA, 
RUC, Zhejiang 
Conservatory, CSU). 

Prodekan za mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije, 
še dodatno z 
neevropskimi partnerji 
(sodelovanje udeležencev 
in obisk publike na 
koncertih). 

/ 

Sodelovanje na 
mednarodnih 
tekmovanjih in 
organizacija mednarodnih 
tekmovanj 

Sodelovanje na 
mednarodnih 
tekmovanjih v različnih 
disciplinah 
(Komplementarni klavir, 
pihala in trobila ...). 

Prodekan za mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne pisarne 

/ / 
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3.4. PRENOS IN UPORABA ZNANJA 
 

Prenos in uporaba znanja pridobljenega v okviru študijskega procesa AG potekata na 
umetniškem in pedagoškem področju v sodelovanju s partnerji v okolju. Ta sodelovanja so za 
študente zelo pomembna in so v njih aktivno vključeni. Pomagajo jim pri zviševanju njihovih 
kompetenc, nabiranju dragocenih izkušenj, oblikovanju ter razvoju njihove karierne poti tekom 
študija in po njegovem zaključku. Prav tako pa so ta sodelovanja pomembna tudi za partnerje, 
saj bogatijo njihovo delovanje.  
 
Najprej se s prenosom in uporabo znanja študentje srečajo že znotraj Akademije, na primer pri 
povezovalnih predmetih kot je komorna igra, orkester, zbor, oz. pri raznolikih umetniških 
projektih, ki temeljijo na znanju, pridobljenem pri pouku glavnega predmeta. Vsekakor pa 
poteka prenos znanja v obe smeri, saj tudi znanje pridobljeno pri povezovalnih predmetih in 
projektih nato bogati kompetence glavnega predmeta. Študentje se v okviru Akademije za 
glasbo lahko predstavijo v okviru koncertnih ciklov (Tutti in Solo e da camera) in številnih drugih 
koncertnih in opernih projektov. V koncertnem ciklu Solo e da camera imajo študentje možnost 
umetniškega soustvarjanja z mentorji/profesorji. 
 
Mnogo študentov se predstavi v okviru koncertnih ciklov Glasbene Mladine Ljubljanske in 
Glasbene Mladine Slovenije, ki podpirata mlade umetnike.  
 
Akademija za glasbo uspešno sodeluje z različnimi poklicnimi ustanovami, kot so RTV Slovenija, 
Slovenska filharmonija, Cankarjev dom, Festival Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana in 
Maribor, Orkester Slovenske vojske, Orkester Slovenske policije, Slovensko komorno gledališče 
in Glasbena matica. Diplomanti AG pa se pogosto pri njih tudi zaposlijo.  
 
Tudi na pedagoškem področju najdemo pomemben prenos in uporabo znanja študentov AG v 
okolje. Tu je pomembno sodelovanje z glasbenimi šolami, umetniškimi gimnazijami in 
konservatoriji, kjer se diplomanti AG tudi zaposlujejo. Študentje se vključujejo v delovanje 
glasbenih šol v okviru pedagoške prakse. Mnogi pa v času svojega študija tudi že poučujejo na 
glasbenih šolah, kjer nabirajo nove izkušnje. Kompetence, ki jih pridobijo v okviru študija jim 
omogočajo uspešno pedagoško delovanje po zaključku študija.   
 
Akademija za glasbo sodeluje tudi z umetniškimi institucijami v tujini. Poteka mednarodno 
sodelovanje z visokošolskimi institucijami kot so Akademija za glasbo Franza Liszta, Budimpešta, 
Glasbena akademija Univerze v Zagrebu (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu), 
Konservatorij za glasbo Giuseppa Tartinija Trst (Conservatorio di musica Giuseppe Tartini 
Trieste), Umetniška univerza, Gradec (Kunstuniversität Graz), isa – Mednarodna poletna 
akademija Univerze za glasbo in gledališko umetnost Dunaj (isa – Internationale 
Sommerakademie der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) v obliki 
koncertnih gostovanjanj, izmenjevalnih koncertov in pedagoških izmenjav.  
 
Tako študentje kot tudi pedagoški kader se v okviru seminarjev, delavnic, poletnih akademij in 
izmenjav udejstvuje v mednarodnem okolju. Našteti modeli, ki so primarno vezani na pedagoški 
proces, se odražajo v porastu števila študentov UL AG v mednarodnih mladinskih orkestrih 
(EUYO, GMJO, Mediteranean Youth Orchestra, Nei suoni del luoghi, Ceeman, Euphony ...).  
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Na področju prenosa in uporabe znanja je ključna izboljšava v letu 2021 uvedba novih 
predmetov Orkestrska igra in priprava na orkestrske avdicije za godala in Karierni razvoj za 
glasbenike. 
 
Tudi v šolskem letu 2020/21 je bilo zaradi pandemije covid-19 oteženo koncertno delovanje, 
kar je znatno vplivalo na izvedbo večine procesov prenosa in uporabe znanja na UL AG. Mnogo 
koncertnih dejavnosti, predavanj, seminarjev je potekalo po spletu ali pa je bilo prestavljeno na 
kasnejše termine. Od maja 2021 dalje so potekali na AG koncerti zopet v živo. 

 
CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

 UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

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

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

realizirano v letu 2021 Predmet Orkestrska 
igra in priprava na 
orkestrske avdicije za 
godala je bil akreditiran 
in se je v leti 2021/22 
začel izvajati. 

Ni vpliva. 

 
 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Izvedba koncertnega 
cikla Tutti 

Sodelovanje z drugimi 
glasbeno kulturnimi 
institucijami (SF, SNG 
Opera Maribor in SNG 
Opera Ljubljana, RTV 
SLO), uskladitev 
programov koncertov s 
solisti – študenti UL AG, 
priprava koncertne 
knjižice. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije 
(sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

Sodelovanje z okoljem 

Izvedba koncertnega 
cikla Solo e da camera 

Izvedba dogovorov o 
organizaciji koncertov 
na različnih lokacijah 
mesta Ljubljana, 
priprava koncertne 
knjižice. 

Prodekan za umetniško 
dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije 
(sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

Sodelovanje z okoljem 

Izvedba umetniške 
prakse študentov 
dirigiranja z ansambli SF 

Podpis dogovora s SF, 
organizacija hospitacij 
in umetniške prakse v 
dogovoru z 
umetniškimi vodji. 

Predstojnik Oddelka za 
dirigiranje 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije 
(sodelovanje 
udeležencev). 

Sodelovanje z okoljem - 
vključitev v neobvezne 
študijske prakse 

Izvedba predavanj 
alumnov UL AG, ki 
delujejo v tujini 

/ Mednarodna pisarna, 
prodekan za 
mednarodno dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke situacije 
(sodelovanje 
udeležencev). 

Sodelovanje z okoljem 
– krepitev kompetenc 
za družbo 5.0 
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3.5. USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 
 
3.5.1. Knjižnična in založniška dejavnost 2020 
 

Založniška dejavnost 
V okviru založniške dejavnosti sta v sodelovanju z Založbo Univerze na Primorskem izšla dva 
zvezka 17. letnika (leto 2021) Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani. 
Pri izidu je prišlo do nekaj zamika, tako je 35. zvezek izšel šele v začetku leta 2022. Zaenkrat sta 
obe številki izšli le v elektronski verziji, ki je dostopna na domači strani zbornika:  
https://zalozba.upr.si/issn/2712-3987/  
Obe številki sta prosto dostopni tako v posameznih prispevkih kot tudi kot celota v formatu pdf 
ali kot Flip Book.  
Letnik 17 (2021), številka 34: https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/34-2021/  
Letnik 17 (2021), številka 35: https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/35-2021/  
 
Knjižnična dejavnost 
Zaposlitev dodatne bibliotekarka za polovični delovni čas (od pomladi 2020 dalje) se je res 
izkazala za ključen dejavnik, ki je prispeval k opaznemu koraku naprej pri izvedenemu obsegu 
katalogizacije gradiv darovanih zapuščin in retrospektivnem vnosu (katalogizacija, urejanje 
zaloge) starega gradiva v letu 2021.  
 
Za letno nabavo novih gradiv je namenjeno 7.000 evrov, kar seveda ni veliko. Kljub temu 
zanimanja za posodobitev materiala na nekaterih oddelkih ni. Prav tako še vedno ni 
transparentnega stalnega sklada znotraj finančnega načrta UL AG za nakup nove strokovne 
literature ter pomembne ločnice med naročili za potrebe koncertne dejavnosti in naročili 
dejanske posodobitve knjižničnega gradiva.  
 
Pred selitvijo v nove prenovljene prostore v Kazini bo treba nujno opraviti selekcijo starega 
gradiva ter narediti izbor predvidenih posodobitev glede na posamezne oddelke in finančne 
zmožnosti.  
 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU  

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST  

Polovična zaposlitev dodatne bibliotekarke.  Več pomoči uporabnikom, zagotavljanje večje odprtosti 
knjižnice. Omogočen pospešen retrospektivni vnos gradiva v 
COBISS 

Začetek konkretnih priprav na selitev v Kazino  Pospešitev katalogizacije in inventarizacije starega fonda 

 
KLJUČNE SLABOSTI  CILJ(I)  PREDLOGI UKREPOV  ODGOVORNOST  

Prostorska problematika.  
Selitev v ustrezno opremljene 
nove prostore v palači Kazina.  

Pri načrtovanju novih prostorov 
je potrebno v sodelovanju s 
projektanti zagotoviti ustrezno 
velike in opremljene prostore 
za delo bibliotekarjev in 
uporabnikov 
(čitalnica/poslušalnica, prosti 
pristop, izposoja, delovni 
prostor, skladišče) 

Komisija za tisk, založništvo in 
knjižničarstvo UL AG, vodja 
knjižnice, vodstvo UL AG.  

https://zalozba.upr.si/issn/2712-3987/
https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/34-2021/
https://www.hippocampus.si/ISSN/2712-3987/35-2021/
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Velik delež zbirke notnega 
gradiva še ni vključen v COBISS, 
je v starih izdajah in fizično v 
slabem stanju 

Ureditev in posodobitev zbirke 
notnega gradiva 

Sistematičen vpis starega 
gradiva, izločitev neustreznega 
in posodobitev gradiva. 

Bibliotekarja, predstojniki 
oddelkov 

Potencialni porabniki slabo 
poznajo knjižnico, imajo tudi 
premalo dobrih uporabniških 
izkušenj. 

Uporabniki knjižnice so 
opolnomočeni za samostojno 
delo v knjižnici 

Uvedba organiziranih 
predstavitev knjižnice in 
uporabe elektronskih virov za 
študente ob pričetku 
študijskega leta, vključenih v 
študijski proces. Več 
referenčnega dela 
bibliotekarjev. 

Vodja knjižnice, skrbniki 
študijskih programov 

Za gradivo, ki ni vključeno v 
COBISS, inventarna knjiga in 
katalog ne obstajata – 
onemogočen pregled nad 
knjižnično zbirko 

Dober pregled nad celotnim 
fondom knjižničnega gradiva 

Še v letu 2022 izdelava vsaj 
najosnovnejšega popisa 
celotnega knjižničnega fonda 

Vodja knjižnice 

 
KLJUČNE NEVARNOSTI  CILJ(I)  PREDLOGI UKREPOV  ODGOVORNOST  

Netransparentnost zagotovljenih 
sredstev za knjižnično gradivo.  

Stalen, transparenten sklad 
za nakup novih gradiv.  

Pregled nad skladom, racionalna 
izbira novega gradiva pod nadzorom 
Komisije za TZK.  

Vodja knjižnice, vodstvo 
UL AG.  

 
CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Selitev v nove prostore 
Kazine. 

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

vključeno v program 
dela (akcijski načrt) 
2022 

Slabe prostorske 
razmere v knjižnici in 
posledično 
nepregledno 
razporejeno gradivo 
otežujejo vpise. 

Ni vpliva. 

Stalen, transparenten 
sklad za nakup novih 
gradiv. 

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

delno vključeno v 
program dela (akcijski 
načrt) 2022 

S prehodom na sistem 
APIS bo omogočeno 
bolj pregledno 
spremljanje stroškov in 
posledično boljši 
nadzor nad nakupom 
novega gradiva. S 
selitvijo v palačo Kazina 
bo omogočen boljši 
pregled nad gradivom. 

Ni vpliva 

Prenos uspešnih 
koncertov UL AG na 
mednarodni oder. 

Nakup kakovostnih 
mikrofonov za 
izboljšanje zvoka 
prenosa koncertov in 
arhiviranja. 

vključeno v program 
dela (akcijski načrt) 
2022 

S prehodom v palačo 
Kazina bomo nabavili 
tudi sodobnejše in 
boljše mikrofone. 

Ni vpliva. 
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CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Selitev v palačo Kazina Priprava selitvenega 
načrta 

Dekan, tajnik, Komisija 
za gradnjo novih 
prostorov 

/ / 

Razvoj knjižničnega 
sistema UL AG 

Selitev knjižnice v 
palačo Kazina, priprava 
načrta delovanja v 
novih prostorih 

Vodja knjižnice, tajnik / / 

Razvoj tutorskega 
sistema 

Okrepitev tutorstva pri 
glasbeno-teoretičnih 
predmetih 

Dekan, prodekani / / 

Sodelovanje z 
delodajalci 

Redno sestajanje z 
delodajalci ob koncu 
študijskega leta 

Dekan, prodekani / / 

 
3.5.2. Karierni in osebni razvoj študentov; obštudijska dejavnost in interesna dejavnost, storitve za 

študente, študenti s posebnim statusom, tutorski sistem 

 
V sodelovanju s Kariernimi centri UL so študentom AG na voljo skupinske in individualne 
priprave za vstop na trg dela. Imamo karierno svetovalko, ki pozna specifike trga dela poklicne 
usmeritve AG. 
Karierni centri UL imajo vzpostavljen sistem obveščanja dogodkov POPR (Portal osebnega in 
profesionalnega razvoja). Študenti se s svojo digitalne identitete prijavijo in se naročijo na 
obvestila. Tu so predstavljene vse obštudijske in interesne dejavnosti UL.  
 
V letu 2021 je bil akreditiran nov predmet Več kot talent – karierni razvoj za glasbenike pri izr. 
prof. Galu Faganelu, ki je s študijskim letom 2021/2022 postal na voljo kot izbirni predmet. 
 
Obštudijske dejavnosti COD UL so kreditno ovrednoteni programi, ki zajemajo področja športa, 
okolja in projektov. Programe so zasnovale članice UL, na voljo pa so vsem študentom, ne glede 
na njihovo matično članico.  
 
Študenti so po spletni strani UL AG redno obveščeni o dodatnih izobraževanjih na témo 
glasbene in druge umetnosti, karierne poti ter širših aktualnih tém.  
 
Na UL AG deluje Referat za študentske zadeve, ki je na voljo v času uradnih ur in po elektronski 
pošti. Referat je primerno odziven na potrebe in vprašanja študentov, sodeč po rezultatih 
študentskih anket pa je potrebna izboljšava uradnih ur. 
 
Izvaja se honorirana umetniška dejavnost UL AG z organizacijsko pomočjo oddelka za Odnose z 
javnostmi in marketing. Zainteresirani študenti s tem pridobijo izkušnje z nastopi bolj 
komercialnega tipa (prilagoditev željam naročnika) ter s samostojno kakovostno pripravo in 
izvedbo. Je tudi način promocije in možnost sklepanja poznanstev za prihodnost. V letu 2021 je 
bilo izpeljanih 34 nastopov na dogodkih. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo nastopov občutno 
manj (v letih prej je bilo tovrstnih dogodkov več kot 100 na leto), na kar je pomembno vplivala 
epidemija koronavirusa. Dogodki večinoma potekajo v okviru Univerze v Ljubljani in njenih 
članic. Študenti so honorirani skladno s tarifo, ki jo je določila UL. 
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Študentski informacijski sistem UL AG VIS z anonimnimi anketami študentom nudi možnost, da 
izrazijo svoje mnenje o kakovosti pouka in delovanju šole. V letu 2021 je bilo število izpolnjenih 
anket prenizko, da bi vodstvo iz njih lahko razbralo splošno mnenje študentov. Potrebno je 
zagotoviti večje število izpolnjenih anket in upoštevati njihovo vsebino pri ukrepih za dvig 
kakovosti. 
 
Sistem rezervacij prostorov je računalniški program v katerem si študenti rezervirajo vadnico. V 
letu 2021 je program doživel precejšnjo izboljšavo, kljub temu pa bi ga bilo za najboljše 
izkoriščanje prostorov potrebno redno optimizirati. Deloval bo kot podlaga novemu sistemu 
rezervacij prostorov, ki bo ustvarjen ob selitvi v nove prostore Kazine v letu 2022. 
 
Študent s posebnim statusom je študent, ki ima status študenta športnika, status študenta 
priznanega umetnika ali status študenta s posebnimi potrebami. Postopki, pravice in dolžnosti 
študentov s posebnim statusom so opredeljeni v Pravilniku UL o študentih s posebnim 
statusom. 
 
Na AG imamo sistem tutorstva več oblik: uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za 
tuje študente (Buddy System) in drugo. Študenti tutorji se prijavijo k predmetu Tutorstvo, ki je 
kreditno ovrednoten in ocenjen. Tutorke so na začetku študijskega leta 2020/2021 organizirale 
spletni dogodek, namenjen pozdravu brucem in odgovorom na pogosta vprašanja. Tekom leta 
2021 je tutorstvo močno zaživelo pod vodstvom prof. Dušana Bavdka. Povečalo se je število 
tutorjev. Kot posledica pandemije je večje število študentov potrebovalo pomoč tutorjev, ki so 
bili zato zelo obremenjeni. Z odlično organizacijo so kljub zahtevam uspešno pomagali vsem. 
 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Akreditacija predmeta Več kot talent – karierni razvoj za 
glasbenike pri izr. prof. Galu Faganelu. 

Priprava študentov na specifičen trg dela poklicnih glasbenikov, 
individualno svetovanje. 

Izvajanje honorirane umetniške dejavnosti AG UL. Študenti se umetniško udejstvujejo in za to prejmejo honorar. 

Občutno izboljšanje delovanja tutorstva. Študenti od vrstnikov tutorjev prejmejo pomoč in podporo pri 
študiju. 

Delna izboljšava sistema rezervacij prostorov. Prostori so bolje izkoriščani. 

 
KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Študenti se ne poslužujejo 
storitev Kariernih centrov UL. 

Študenti s pomočjo karierne 
svetovalke izberejo sebi 
primerno karierno pot in 
pridobivajo za to potrebne 
kompetence. 

Predstavitev Kariernih 
centrov UL in karierne 
svetovalke študentom prvih 
letnikov ob začetku 
študijskega leta. 

Vodstvo AG UL, ŠS AG 

Obremenjenost tutorjev. Zadostno število študentov 
tutorjev. 

Spodbuda k vpisu izbirnega 
predmeta Tutorstvo. 

Profesorji obveznih 
predmetov, ŠS AG  

Uradne ure Referata za 
študentske zadeve 
študentom ne zadoščajo. 

Referat za študentske zadeve 
ima uradne ure tako, da je na 
voljo največjemu deležu 
študentov. 

Podaljšati uradne ure oz. jih 
prilagoditi na čas, v katerem 
študenti najpogosteje 
obiskujejo Referat za 
študentske zadeve. 

Vodstvo AG UL 
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Nizko število izpolnjenih 
študentskih anket v 
programu VIS. 

Vsaj 60-odstotna izpolnjenost 
anket. 

Študente vzpodbuditi k 
reševanju anket in jim 
zagotoviti njihovo 
anonimnost. 

Vodstvo AG, profesorji, ŠS AG 

Nezadovoljstvo študentov s 
sistemom rezervacij 
prostorov. 

Program, ki omogoča 
najboljše izkoriščanje 
prostorov. 

Sodelovanje s študenti, 
pogosto optimiziranje. 

Vodstvo AG, ŠS AG 
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3.6. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI 
 

3.6.1. Delovanje sistema kakovosti 

 
Za sistem kakovost UL AG skrbi Komisija za kakovost UL AG v kateri so skrbniki programov, 
predstavnica Študentskega sveta UL AG, predstavnica strokovno administrativnih in tehničnih 
delavcev ter prodekan za študijske zadeve, prodekan za umetnost in prodekan za kakovost in 
mednarodno dejavnost. Dokumente zbira, ureja in usklajuje sodelavka, zadolžena za pripravo 
poročil. Članice in člani Komisije za kakovost spremljajo vsa področja delovanja ustanove, 
vodstvu predlagajo ukrepe in sodelujejo pri izdelavi poslovnega poročila. 
 
Sistem zagotavljanja kakovosti je vzpostavljen v skladu s smernicami in procesogrami kakovosti 
Univerze v Ljubljani, upošteva specifike umetniške akademije in sledi strateškim dokumentom 
UL AG in UL. Sledi razvoju spremljanja kakovosti v Evropi in svetu ter vpeljuje merila AEC 
oziroma MusiQuE. V skladu s sistemom spremljanja kakovosti Komisija za kakovost UL AG ob 
koncu koledarskega leta pripravi Poročilo o kakovosti, ki je sestavni del Letnega poročila 
institucije. Predlogi ukrepov so vključeni v Letni načrt dela in Akcijski načrt za naslednje leto. 
Predloge ukrepov obravnavata in sprejemata Senat in Upravni odbor UL AG, v posebnem 
dokumentu ki je posredovan na AJPES in v Letnem poročilu, ki je posredovan na UL.  
Letno poročilo s Poslovnim poročilom, Poročilom o kakovosti in Računovodskim poročilom je 
objavljeno na spletni strani UL AG. 
 
Kakovost študijskih programov spremljajo njihovi skrbniki, ki tudi posredujejo pri odpravljanju 
težav. Udeležujejo se izpopolnjevanj in delavnic, ki jih pripravlja USKAP, in spremljajo razvoj 
področja kakovosti v okviru UL. K izboljševanju sistema kakovosti na ustanovi prispevajo tudi 
delavnice in usposabljanja, ki jih pripravlja Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, 
analize in poročanje.  
 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uspešna prilagoditev vseh procesov na delovanje v 

razmerah pandemije. 

Izpeljava študijskega in drugih procesov na najvišji 

možni ravni v danih razmerah in upoštevajoč ukrepe povezane s 
pandemijo. 

Študentske ankete so bile na voljo prej kot v preteklih letih. Pravočasni dostop do rezultatov študentskih anket omogoča 
normalno delo vseh sodelujočih pri pripravi letnega poročila in 
oblikovanju ukrepov za izboljšave. 

 
KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Nizko število izpolnjenih 
študentskih anket v programu 
VIS. 

Vsaj 60-odstotna udeležba - 
izpolnjenost anket. 

Študente vzpodbuditi k 
udeležbi in izpolnjevanju anket 
in jim zagotoviti njihovo 
anonimnost. 

Vodstvo AG, izvajalci predmetov, 
ŠS AG 

 
 
3.6.2. Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti 

 

V letu 2021 je bila oblikovana in sprejeta Strategija UL AG 2021–2027, dokument, ki bo do 2027 
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usmerjal aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšanju kakovosti. Strategija vsebuje smernice in 
ukrepe različnih razsežnosti, ki se bodo izvajali v prihodnjih petih letih. V strategiji so imenovani 
odgovorni za izvajanje ukrepov in razvoj posameznih področij, kar krepi zanko sistema 
kakovosti. Zadani cilji bodo bistveno vplivali na razvoj in izboljšanje kakovosti UL AG.  
 
Komisija za kakovost UL AG spremlja dogajanje na UL AG, sprejema priporočila in pritožbe vseh 
deležnikov in jih smiselno oblikuje v ukrepe za izboljšanje kakovosti, ki jih predlaga vodstvu. V 
letu 2021 je prišlo do večje menjave v članstvu Komisije za kakovost UL AG. 
 
Študentske ankete so bistveni element spremljanja kakovosti UL AG. Komentar rezultatov 
študentske ankete sledi v naslednji točki (3.6.3.) tega poglavja. Ta mehanizem je mogoče še 
veliko bolje izkoristiti predvsem s povečanjem deleža izpolnjenih anket. Študentski svet UL AG 
je seznanjen z rezultati anket. Te upošteva pri oblikovanju predlogov za izboljšave in mnenj o 
napredovanju v nazive pedagoškega kadra.  
 
Pomemben mehanizem za spremljanje in izboljševanje kakovosti so tudi Samoevalvacijska 
poročila in Poročilo o kakovosti, ki predstavlja del letnega poročila UL AG. Članice in člani 
Komisije za kakovost izsledke in pobude s področij, ki jih pokrivajo, vodstvu podajajo vse leto, s 
čimer se povečuje učinkovitost in pospešuje krog zanke kakovosti.  
 

 
3.6.3. Komentar rezultatov študentske ankete 

 
Največji izziv na področju študentskih anket predstavlja zelo nizka udeležba. Strah pred kršitvijo 
anonimnosti ali drugače rečeno pomanjkanje zaupanja v anonimnost anket je velik razlog za 
majhno udeležbo. Pri tako majhnem vzorcu izstopajo predvsem skrajna mnenja, kar je 
problematično predvsem pri ocenjevanju pedagoškega procesa. Zaradi premajhnega vzorca 
težko zanesljivo sodimo o povprečnih študentskih izkušnjah. Kljub temu lahko iz anket izluščimo 
nekaj uporabnih podatkov. 
 
Rezultati študentske ankete za študijsko leto 20/21 v večini primerov ne odstopajo pomembno 
od rezultatov preteklih let. Ankete kažejo splošno zadovoljstvo s kakovostjo pedagoškega 
procesa na ravni učnih enot. Rezultati anket so pretežno pozitivni, kar pa zaradi nizke udeležbe 
ne zagotavlja, da je s študijem zadovoljna večina študentov. Informiranje na spletu v zvezi s 
predmeti se glede na ankete na splošno izboljšuje. Največ negativnih odzivov pri odprtih 
vprašanjih študentskih anket je na področju zagotavljanja primernih prostorov in opreme za 
študij. To bo v veliki meri rešeno s selitvijo v nove prostore. Tudi najnižja ocena, kot v preteklih 
letih, pripada trditvi 'Dovolj je primernega prostora za individualno učenje'(ocena 2,1). 
Prostorski problemi bodo v veliki meri rešen z predvideno selitvijo v nove prostore v Kazini v 
letu 2022.  
 
Tudi letos je zelo dobro ocenjeno delo mednarodne pisarne. Opazno je tudi precejšnje 
povišanje ocene za 'Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito' in za 'Osebje 
študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov' (ocena 4,0).  
 
Izsledki iz študentskih anket so povod za mnoge sprejete ukrepe, ki so se oblikovali v sklopu 
samoevalvacije na posameznih področjih, kjer so posamezni ukrepi tudi navedeni. 
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Študijskega proces je tekom celega leta 2021 močno zaznamovala pandemija covida-19. 
Pretežno pozitivne ocene kažejo, da smo učne procese v težkih razmerah uspešno prilagajali. 
Obenem pa se zavedamo, da rezultati študentskih anket zaradi prenizke udeležbe večinoma 
niso merodajni. 

 

3.6.4. Mednarodne evalvacije in akreditacije 

 
UL AG je agencija za kakovost v visokem glasbenem šolstvu MusiQuE izrekla vabilo k predstavitvi 
načrtov za pristop k postopku mednarodne akreditacije, ki se načrtuje za obdobje po obnovi in 
selitvi v nove prostore Kazine. 
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3.7. POSLOVANJE 
 
3.7.1. Vodenje in upravljanje UL AG 

 
UL AG deluje skladno z zastavljenimi cilji: dvig kakovosti delovanja in povečevanje 
mednarodne prepoznavnosti. 

 
UL AG se je v letu 2021 pripravljala na prehod na nov informacijski sistem APIS. Izvedeni so bili 
prenosi podatkov iz sistemov ter vključevanje v začetna izobraževanja. 
 
Vse dejavnosti, kar jih je bilo mogoče zajeti, so v preteklem letu zaradi pandemije covida-19 
potekale na daljavo. Koncertno dejavnost je bilo mogoče spremljati prek spleta. Vsa vodstvena 
opravila, sestanki, seje, kolegiji, so potekali v aplikacijah Zoom in MS Teams. V ta namen je bila 
kupljena nova računalniška oprema, posledično opredeljena z novimi, neplaniranimi stroški. 
 
CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Povezati različne 
informacijske 
programe.  

Pregledati možnost 
izvedbe enostavnih in 
cenovno dovolj 
ugodnih rešitev pred 
pridobitvijo programa 
APIS. 

delno realizirano v letu 
2021 

Vključitev v sistem APIS, 
začetki izobraževanja in 
vnosa v module. 

Ni vpliva. 

Strožje zahteve za vse 
uporabniške račune, 
redno pregledovanje 
uporabniških pravic. 

Nastavitve gesel 
skladne z notranjo 
politiko Univerze ter z 
dobrimi praksami. 

delno realizirano v letu 
2021 

Opozorila uporabnikom 
na redno menjavo 
gesel. 

Ni vpliva. 

Sodelovanje med 
različnimi pisarnami. 

Organizacija rednih 
delovnih srečanj med 
posameznimi 
pisarnami, izboljšanje 
kvalitete dela. 

vključeno v program 
dela (akcijski načrt) 
2022 

Zaradi epidemije je bilo 
druženje več ljudi večji 
del leta prepovedano. 

Epidemija je 
onemogočala 
sestankovanje v živo. 

Sprejem usmeritev za 
področje e hrambe, 
uvedba sistema za 
upravljanje 
dokumentacije oz. 
RMS. 

Priprava Pravilnika v 
sodelovanju z UL. 

delno realizirano v letu 
2021 

Zaradi odpovedi 
strokovnega sodelavca 
Pravilnik ni bil 
pripravljen. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje študijskega 
procesa. 

Priprava različnih 
scenarijev delovanja in 
izvedbe pouka. 

realizirano v letu 2021 Uspešno smo izvedli 
individualni pouk, 
praktično celo leto smo 
kljub zaostrenim 
epidemiološkim 
razmeram delovali v 
živo. V času, ko je bilo 
mogoče smo 
organizirali koncerte na 
prostem oz. žive 
prenose iz koncertnih 
dvoran. 

Vpliv epidemije je 
onemogočal redno 
delovanje. 

Neokrnjeno delovanje. Priprava tržnih 
programov. 

realizirano v letu 2021 Pripravili in izvedli smo 
pripravljalni in 
izpopolnjevalni 
program. 

Epidemija je verjetno 
vplivala na velikost 
vpisa oz. zanimanje za 
programe. 
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Analiza in nadzor 
prihodkov in odhodkov. 

Priprava trimesečnih 
poročil analize 
računovodstva. 

delno realizirano v letu 
2021 

Zaradi obremenitev 
delavcev v 
računovodstvu s 
prehodom na sistem 
SAP, smo analize 
omejili na polletna 
poročila in krajša 
vmesna poročila. 

Ni vpliva. 

Zmanjšanje števila 
honorarnih sodelavcev. 

Priprava najav 
predvidenih honorarnih 
sodelavcev v juniju 
mesecu za naslednje 
študijsko leto. 

delno realizirano v letu 
2021 

Najave so bile v juniju 
pripravljena a je zaradi 
pomanjkanja kadra še 
vedno potrebno veliko 
število honorarnih 
sodelavcev. 

Ni vpliva. 

 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Kontrola uresničevanja 
strategije UL AG 

Redni (trimesečni) 
sestanki skrbnikov 
posameznih strateških 
področij 

Dekan / Nove učne vsebine, 
sodelovanje s FINEEC 

Redna srečevanja 
razširjenega kolegija 
dekana 

Mesečni sestanki 
vodstva s predstojniki 
oddelkov in vodji 
kateder 

Dekan / / 

Izobraževanja učiteljev 
za uporabo IKT sredstev 
pri učnem procesu 

Organizacija 
izobraževanja za 
uporabo IKT sredstev 
pri učnem procesu 

Dekan, prodekan za 
študijsko dejavnost 

/ / 

Vključitev v projekt 
APIS 

Aktivnosti za uvedbo 
novega sistema 

Dekan, tajnik, 
strokovno-
administrativni delavci 

/ / 

Boljši nadzor nad 
porabo sredstev 

Izdelava trimesečnih 
finančnih poročil in 
planiranje stroškov 

Dekan, predsednik UO, 
vodja finančno-
računovodske službe 

/ / 

Razpis urbanističnega 
in arhitekturnega 
natečaja za gradnjo 
prizidka k palači Kazina 

Priprava in izvedba 
razpisa za arhitekturni 
in urbanistični natečaj 
za gradnjo prizidka k 
palači Kazina 

Dekan, tajnik, 
predsednik UO 

/ / 

 
 

3.7.2. Kadrovski razvoj in kadrovski načrt 

 

V letu 2021 je bilo na UL AG zaposlenih za polni delovni čas, dopolnilno delo in krajši delovni 
čas 59 visokošolskih učiteljev. Zaposlenih visokošolskih sodelavcev je bilo 15, od tega 14 
strokovno administrativnih delavcev in en visokošolski sodelavec za polovični delovni čas. Pri 
izvajanju študijskega procesa je sodelovalo še 97 pogodbenih sodelavcev, od tega 70 
visokošolskih učiteljev ter 27 visokošolskih sodelavcev. 

 
Na UL AG je prenehalo delovno razmerje vodji knjižnice zaradi upokojitve in vodji področja za 
informatiko. Izvedeni so bili razpis i za zaposlitev vodje knjižnice, vodje področja za informatiko, 
predstojnika za področje umetniške dejavnosti in pomočnika tajnika. 
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Na sobotnem letu je bil en visokošolski učitelj. Vsa kadrovska opravila v smislu kontaktiranja so 
zaradi epidemije covida-19 potekala prek spleta, na daljavo. Uvedeno je bilo delo od doma. 

 
CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Vzpostavitev pregleda 
izobraževanja in 
usposabljanj na spletni 
strani in redno 
osveževanje le-tega. 

Priprava načrta 
kadrovskega razvoja 
pedagoških in 
strokovno 
administrativnih ter 
tehničnih delavcev. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih sodelavcev 
in odločitve o preložitvi 
prenove spletne strani 
ukrep ostaja na ravni 
predloga. 

Ni vpliva. 

Nova sistemizacija 
delovnih mest na UL 
AG. 

Dopolnitev 
sistemizacije delovnih 
mest na UL AG. 

realizirano v letu 2021 Dopolnili smo 
sistemizacijo delovnih 
mest. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje. 

Fleksibilno spletno 
delovanje. 

realizirano v letu 2021 Z dodatno opremo 
prostorov smo 
omogočili dokaj 
nemoteno delovanje 
študijskih procesov. 

Ni vpliva. 

 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Prenova tolmačenja 
habilitacijskih meril UL 
AG 

Priprava in sprejetje 
prenovljenega 
tolmačenja 
habilitacijskih meril UL 
AG 

Habilitacijska komisija 
UL AG, dekan, tajnik 

/ / 

Izboljšanje kadrovske 
strukture strokovnih 
delavcev 

Nove zaposlitve 
strokovnih delavcev; 
zaposlitve so 
opredeljene v KN  

Dekan, tajnik / / 

Izboljšanje kadrovske 
strukture VU 

Nove zaposlitve VU, 
zaposlitve so 
opredeljene v KN 

Dekan, tajnik / / 

 
3.7.3. Informacijski sistem 

 
UL AG je uspešno implementirala nekaj namiznih in prenosnih računalnikov in drugih naprav, 
povezanih z izboljšanjem informacijskega sistema.  
 
Cilj UL AG v letu 2021 je bilo stabilno in varno delovanje informacijske infrastrukture ter razvoj in 
vzdrževanje informacijske podpore za gospodarno in učinkovito delovanje.  
 
Ključna pomanjkljivost obstoječega informacijskega sistema UL AG je nepovezanost 
posameznih komponent, kar pomeni večkratni vnos istih podatkov, večji obseg nepotrebnega 
dela in posledično slabšo kakovost uporabe informacijskega sistema. Nadaljevali smo s 
predpripravo za vpeljavo novega informacijskega sistema APIS, ki bo združeval kadrovsko in 
finančno računovodsko aplikacijo ter izvedli posodobitve notografskih programov Sibelius, Coda 
in Finale. Za potrebe kakovostnega izvajanja študijskih dejavnosti je treba nadaljevati 
posodobitve zastarelih delovnih postaj. 
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CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Dobava in zamenjava 
strojne opreme. 

delno realizirano v letu 
2021 

/ / 

Zagotavljanje istih 
storitev na vseh 
lokacijah. 

Povezava z optiko do 
lokacij Vegova / 
Gosposka. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zagotovljena povezava 
z optiko je predvidena v 
okviru prenove Kazine. 

/ 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Zamenjava klimatske 
naprave v sistemskem 
prostoru. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ / 

 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE 

Nadaljevanje predpriprave za uvedbo informacijskega Sistema APIS, 

Posodobitev notografskih programov Sibelius, Coda, Finale. 

 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Sklenitev pogodbe z 
zunanjim izvajalcem 
sistemskih 
informacijskih rešitev 
za palačo Kazina 

Sodelovanje pri pripravi 
sistemskih 
informacijskih rešitev 
za palačo Kazina 

Tajnik, dekan / / 

Nudenje informacijske 
podpore zaposlenim na 
UL AG 

Zaposlitev nadzornika 
aplikacij  

Tajnik, dekan / / 

Prenova spletne strani 
UL AG 

Razpis in izvedba 
prenove spletne strani 
UL AG v slovenskem in 
angleškem jeziku 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za odnose 
z javnostmi, služba za 
koncertno dejavnost,  

/ / 

Prehod na sistem APIS Vključevanje v 
aktivnosti UL, prenos 
podatkov in priprava 
prehoda na sistem APIS 

Tajnik, dekan / / 
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3.7.4. Komuniciranje z javnostmi 

 
Služba za odnose z javnostmi je aktivno sodelovala pri koordinaciji, realizaciji in promociji večine 
dogodkov in projektov UL AG. Dejavnosti službe za odnose z javnostmi UL Akademije za glasbo 
smo prilagodili omejitvam zaradi covida-19, saj je večina dogodkov v prvi polovici leta potekala 
po spletu.  
 
Kljub temu smo pripravili promocijo in publikacije za Mednarodni teden Oddelka za kompozicijo 
in glasbeno teorijo, prvo tekmovanje UniWind Competition, informativne dneve, mednarodne 
dneve Oddelka za sakralno glasbo UL AG, University BrassCompetiton, Znanstveni simpozij ob 
120. obletnici rojstva Lucijana Marije Škerjanca, koncerte Poletnega paviljona v parku Zvezda in 
druge. Uspešno smo predstavili koncerte Poletnega festivala UL AG, ki so potekali v živo in so 
nadomestili odpadle koncerte iz cikla Solo e da camera. Od konca leta 2020 je potekala priprava, 
promocija poletne šole/akademije Academia Musicae Labacensis, ki se je odvila v mesecu 
avgustu in delno tudi v začetku septembra 2021.  
 
Nadaljevali smo s pripravo spletnega mesečnika Novičnik UL AG z namenom obveščanja 
zaposlenih in študentov o aktualnih dogodkih, tekmovanjih, uspehih študentov in zaposlenih, o 
razpisih in podobno. 
 
UL AG je v letu 2021 preko STA izvedla 13 objav sporočil za javnost o dogodkih iz življenja UL 
AG. Realizirali smo vrsto intervjujev na različnih radijskih postajah in tako tudi napovedovali 
dogodke na UL AG. 
 
UL AG razpolaga z obsežno, v skladu z GDPR sestavljeno adremo prejemnikov obvestil o 
dogodkih na UL AG, ki jo je koristila za obveščanje širše javnosti o koncertih in drugih dogodkih 
UL AG. Adrema je vsako leto obsežnejša in predstavlja najpomembnejši neposredni stik z 
zainteresirano javnostjo. 
 
UL AG je sredi leta 2021 pričela s prenosi svojih koncertov in nekaterih drugih dogodkov po 
svetovnem spletu.  
 
Komuniciranje z javnostmi na socialnih omrežjih je UL AG okrepila tudi z angažiranjem dodatnih 
kadrov. 
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CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Javnost povabiti na 
spletne koncerte 
oziroma nemudoma, ko 
bo možno, 
povabiti poslušalce na 
koncerte in ostale 
dogodke v živo.  

UL 
AG mora zagotoviti vse 
potrebne varnostne 
ukrepe ter zagotoviti 
čim kvalitetnejše 
spletne koncerte.  

realizirano v letu 2021 Pri selitvi v obnovljene 
prostore Kazine se 
bodo dodobra 
izboljšani pogoji za delo 
in koncertno dejavnost, 
bi pa veljalo razmisliti 
tudi o nakupu 
kvalitetne opreme za 
snemanje koncertov 
oziroma za izvedbo 
koncertov po spletu 
(avdio in video), saj 
zaenkrat ne kaže, da se 
bodo omejitve glede 
obiskovanja koncertov 
v prihodnosti 
popolnoma sprostile. 
Poleg tega je za 
kvalitetno promocijo 
koncertov potrebna 
odlična zvočna slika.  

Takoj, ko je bilo 
mogoče, smo koncerte 
pričeli izvajati v živo, žal 
je zaradi vseh omejitev 
mogoč dostop do 
koncertov samo pod 
pogoji PCT in še to za 
omejeno število 
obiskovalcev (vsak drug 
sedež oz. na začetku 
tudi omejitev števila 
obiskovalcev gleda na 
kvadraturo prostora). 

Posodobitev izgleda in 
zmožnosti spletne 
podobe UL AG v 
slovenskem in 
angleškem jeziku. 

Dogovor s snovalcem 
spletne podobe in 
postopno dodajanje 
vsebin in 
posodabljanje. 
Oblikovanje nove 
spletne podobe Poletne 
šole UL AG.  

delno realizirano v letu 
2021 

Prenova spletne strani 
in celostne podobe UL 
AG bo potekala v letu 
2022 in bo zaživela s 
selitvijo v palačo 
Kazina. Poskrbeli smo 
za prenovo angleških 
vsebin na spletni strani 
UL AG in uredili ter 
objavili sodobnejšo 
spletno podobo 
Poletne akademije 
Academia Musicæ 
Labacensis.  

/ 

 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Krepitev podobe, 
ugleda in 
prepoznavnosti UL AG 

Oblikovanje in uporaba 
kreativnih in učinkovitih 
strategij promocije in 
komuniciranja z 
javnostmi 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 

Prenova celostne 
grafične podobe UL AG 

Razpis in izvedba 
celostne prenove UL AG 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 

Prenova spletne strani 
UL AG 

Razpis in izvedba 
prenove spletne strani UL 
AG 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 

Krepitev 
komunikacijskih 
aktivnosti na družbenih 
omrežjih 

Določitev notranjih 
procesov obveščanja in 
načina izvedbe 
komunikacijskih 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 
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aktivnosti na družbenih 
omrežjih 

Organizacija 
promocijskih aktivnosti 

Izvedba promocijskih 
aktivnosti za večjo 
prepoznavnost UL AG 
(okrogle mize, predgovori 
h koncertom/dogodkom, 
novinarske konference 
...) 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

Omejitve glede na 
ukrepe in 
epidemiološko stanje v 
državi 

/ 

Promocija umetniških 
in znanstveno 
raziskovalnih dosežkov 
in dogodkov UL AG 
znotraj UL 

Vzpostavitev tesnejšega 
odnosa s PR službo UL, 
vzpostavitev rednega 
sistema komuniciranja 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 

Podelitev rektorjeve 
nagrade za umetniške 
dosežke 

Pobuda UL za uvedbo 
nove nagrade – nagrade 
rektorja za umetniške 
dosežke 

Dekan, prodekan za 
umetniško dejavnost 

/ / 

Povečanje prisotnosti v 
nacionalnem 
medijskem prostoru in 
v strokovnih kritiških 
krogih 

Krepitev odnosov s 
tradicionalnimi mediji 
(tiskani mediji, radio in 
televizija) in novimi 
digitalnimi platformami 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

/ / 

Delovanje kluba v 
palači Kazina 

Izvolitev programskega 
sveta, priprava 
programske vsebine, 
začetek delovanja kluba z 
rednimi glasbenimi 
vsebinami odprtimi za 
širšo javnost 

Programski svet kluba, 
tajnik, dekan 

/ / 

Promocija palače 
Kazina  

Predstavitev nove stavbe 
na družbenih omrežjih; 
načrtovanje in priprava 
dogodkov ob otvoritvi 
(novinarska konferenca, 
koncerti, okrogle mize, 
dan odprtih vrat, 
razstave, druge 
promocijske aktivnosti ...) 

Dekan, prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z javnostmi, 
služba za koncertno 
dejavnost 

Omejitve glede na 
ukrepe in 
epidemiološko stanje v 
državi 

/ 
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3.7.5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

 
Celo leto 2021 so na objektu Palače Kazina potekala obnovitvena dela. 
 

CILJI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ 
PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS UKREPA DODATNA 
OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z IZZIVI 
COVID-19 

Uvedba pregleda 
inventarja v 
posameznih prostorih. 

Namestitev inventarnih 
listov na stene v 
vsakem od prostorov. 

realizirano v letu 2021 Inventarni listi so bili 
nameščeni v vse 
prostore, tako smo 
dobili boljši pregled 
opremljenosti prostora. 

Ni vpliva. 

Uvedba spletnega 
sistema za vpis naročil, 
popravil in uglasitev. 

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

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih delavcev, 
odhoda informatika in 
pomanjkanja sredstev 
ukrep ni bil realiziran. 

Ni vpliva. 

Opremiti predavalnice s 
kamerami-IKT opremo 
za sodobno poučevanje 
pri učenja na daljavo. 

Nakup ustrezne 
opreme. 

delno realizirano v letu 
2021 

Nakupili smo nove 
kamere in mikrofone, 
dokupili smo nekaj 
notnih stojal in 
instrumentov. 

Ni vpliva. 

 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE 

Namestitev inventarnih listov v vseh prostorih. 

Nakup nove opreme (kamere, mikrofoni ...) 

 
CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP POVEZAN 
Z IZZIVI COVID-19? 

POVEZANOST Z RSF 

Izvedba urbanističnega 
in arhitekturnega 
natečaja za gradnjo 
prizidka 

Pridobitev sredstev za 
izvedbo natečaja, 
vsebinska priprava 
natečaja 

Dekan, tajnik, komisija 
za gradnjo novih 
prostorov UL AG, 
upravni odbor UL AG 

/ / 

Selitev v palačo Kazina Priprava načrta selitve, 
razdelitve in 
obremenitve prostorov, 
priprava novih urnikov, 
sklenitev najemne 
pogodbe za gostinske 
storitve v klubu  

Dekan, prodekani, 
tajnik, upravni odbor 
UL AG 

/ / 

Oddajanje kluba v 
najem za namen 
gostinskih storitev  

Priprava cenika za 
oddajanje prostorov v 
najem, izvedba razpisa, 
izbira ponudnika 

Dekan, tajnik, upravni 
odbor UL AG 

/ / 
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3.7.6. Notranji nadzor 

 

Notranji nadzor poteka na več ravneh. Dekan opravlja razgovore z vsemi sodelavci, tajnik 
nadzira delo nepedagoških delavcev. Notranji nadzor poteka na več ravneh. Dekan opravlja 
razgovore z vsemi sodelavci, tajnik nadzira delo nepedagoških delavcev. Prodekanja in 
prodekani vodijo in nadzirajo sodelavce, ki delujejo na njihovem področju. Članice in člani 
komisije za kakovost spremljajo področja, za katera so odgovorni, in predloge za izboljšave 
podajajo vodstvu, ki o njih razpravlja na kolegijih dekana in skrbi za njihovo realizacijo. 
 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

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

 
 

KLJUČNE NEVARNOSTI  CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV ODGOVORNOST 

Epidemija covida-19. Nemoteno delovanje. Fleksibilno spletno delovanje. Vodstvo. 
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3.8. IZVAJANJE NALOG PO POOBLASTILU (NACIONALNO POMEMBNE 
NALOGE) 

 
UL AG predstavlja vrh izobraževalne piramide na področju glasbenega šolstva v državi. S 

skrbjo za razvoj stroke in z vrhunskimi rezultati tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem 

prostoru potrjuje svoj nacionalni pomen. Tako tudi izvaja nacionalno pomembne naloge v 

skladu s svojim poslanstvom in vizijo. 

 

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

dejavnosti. Skrb za slovenski jezik je neločljivo povezana z izobraževalnim, raziskovalnim in 

umetniškim delom akademije. Monografije, zborniki, članki, učbeniki, delovni listi, izročki in 

drugi pedagoški materiali izkazujejo skrb za negovanje terminologije v slovenskem jeziku se 

ne zmanjšuje z ukrepi za internacionalizacijo. 
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3.9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
Izmed 70 predlogov ukrepov iz preteklega leta je bilo realiziranih 14 ukrepov, kar predstavlja 20 
% (lani 31,88%), delno realiziranih je bilo 25 ukrepov, torej 35,71% (lani 24,64 %), v program 
dela za naslednje leto je bilo prenesenih 6 ukrepov, kar je 8,57 % (prejšnje leto 15,94 %), na 
ravni predloga jih je ostalo 25 ukrepov, kar je 35,71% (prejšnje leto 27,54 %), opuščen ni bil 
noben ukrep. Osem od ukrepov (8,75 %), ki so preneseni v program dela za leto 2022 ali ostajajo 
na ravni predloga, ni bilo mogoče realizirati ali implementirati zaradi pandemije covida-19.  
 
Pri zastavljanju ciljev in oblikovanju ukrepov smo v bodoče lahko jasnejši in preciznejši. Nekaj 
obstoječih ukrepov je nemerljivih, ne dovolj specifičnih, časovno neopredeljenih in posledično 
težko izvedljivih. Nekateri ukrepi so strateške narave in zahtevajo daljši čas za realizacijo, 
nekateri pa naslavljajo zunanje dejavnike in je njihova realizacija odvisna od zunanjih dejavnikov 
ali odnosov z zunanjimi dejavniki.  
 
UL AG je bila pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2021 razmeroma uspešna. Kljub težkim 
razmeram v času pandemije je bilo delno ali popolnoma realiziranih več kot polovica 
zastavljenih ciljev, med njimi tudi nekaj zahtevnih ukrepov. Proces zastavljanja ciljev in 
oblikovanja ukrepov za izboljšanje kakovosti se nenehno izboljšuje. 
 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Oblikovanje in sprejem Strategije UL AG 2021–2027 Sprejeta Strategija UL AG 2021–2027 bo vodilo za razvoj in 
izboljšanje kakovosti UL AG do 2027 

Uspešna prilagoditev študijskega procesa na zahtevne pogoje 
v času pandemije 

Neprekinjeno izvajanje študijskega procesa na visoki ravni 

Predlogi novih ukrepov so v povprečju bolj specifični in lažje 
merljivi. 

Novi ukrepi, ki so specifični in merljivi bodo lažje izvedljivi. 
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3.10. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 

 
 
Odgovorna oseba za pripravo poročila: Vida Miklič, oec. 
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3.10.1. Računovodske informacije 

3.10.1.1. Računovodske usmeritve 
 
Dejavnost UL Akademije za glasbo se spremlja po virih financiranja, ločeno za javno službo, ki 
se financira iz proračuna, in javno službo, ki se financira iz drugih virov. Poslovne dogodke 
izkazuje po stroškovnih mestih v glavni knjigi in v pomožnih evidencah kot pregled stroškov in 
prihodkov ter realizacije porabe proračunskih sredstev in drugih sredstev. 
 
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s predpisi, kjer se upoštevajo: Zakon o javnih financah, 
Zakon o visokem šolstvu, veljavni računovodski standardi, Navodilo o pripravi zaključnega 
računa in Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, Zakon o 
računovodstvu, ter Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.  
 
Pri vrednotenju upoštevamo Enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike, kjer je 
določena vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih 
virov.  
Obračun amortizacije za leto 2021 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 2021 sta bila v okviru založništva izdana dva Glasbeno 
pedagoška zbornika – 32. in 33. zvezek, ki pa bosta dostopna na internetni povezavi v 
elektronski obliki. Tako posameznega izvoda ne bomo več prodajali, zato ne bomo vodili 
računovodskih evidenc. Knjige in publikacije v založniški dejavnosti sodijo v študijsko literaturo 
za študente UL AG na dodiplomski in podiplomski ravni. Za leto 2021, zaloge knjig iz preteklih 
obdobij, še vedno izkazujemo v razredu 3 po nabavni vrednosti oziroma po metodi neposrednih 
stroškov materiala in storitev, ki so nastali 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.  
 
UL Akademija za glasbo v letu 2021 ni bila davčna zavezanka, ker v skladu s 94. členom Zakona 
o DDV ne presega obdavčljivega prometa nad 50.000,00 EUR.  
 
UL Akademija za glasbo je s prenosom stavbe Palača Kazina s strani UL, dne 1. 10. 2015 postala 
lastnik, v letu 2020 pa so bile prekinjene tudi vse pogodbe z uporabniki, ki so zasedali določene 
prostore in s tem je bilo prekinjeno tudi zaračunavanje tekočih stroškov v deležih. 
 
UL Akademija je prostore pridobila za reševanje prostorske stiske, vendar zaradi adaptacije 
celotne stavbe Palače Kazina, ki se je pričela že lani avgusta 2020 smo bili primorani najemati 
dodatne prostore, kar je precej povečalo stroške za leto 2021.  
 
Pomemben vir financiranja predstavljajo tudi šolnine za izredni študij, ostale zaračunane 
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storitve po Ceniku, pridobljena sredstva iz EU projektov, donatorska sredstva za koncertno 
dejavnost, sredstva za sofinanciranje stroškov koncertne dejavnosti, nastopi študentov UL AG 
v skladu z dogovorom o sodelovanju na dogodkih Univerze v Ljubljani, kar pa po veljavnih 
predpisih predstavlja dejavnost javne službe – drugi viri. 
 

3.10.1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom 

3.10.1.2.1. Bilanca stanja 
 
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev – programske opreme – se je v letu 
2021 povečala za 1.125,00 EUR in zmanjšala za inventurni odpis v znesku 4.517,69 EUR in znaša 
na dan 31.12.2021 25.045,56 EUR, popravki vrednosti (amortizacija) znašajo 22.445,91 EUR, 
sedanja vrednost znaša 2.599,65 EUR. 
 
Nabavna vrednost nepremičnin znaša 8.652.302,11 EUR, popravek vrednosti je 2.513.302,73 
EUR, sedanja vrednost nepremičnin – zgradbe in zemljišča je 6.138.999,38 EUR, kjer je zajeta 
tudi vrednost investicijskih del gradnje nove stavbe Akademije in prizidka Palača Kazina v višini 
21.545,04 EUR. Nabavno vrednost nepremičnin predstavlja stavbno zemljišče Palača Kazina v 
znesku 182.400,00 EUR, stavbno zemljišče ob stavbi Kazina v znesku 1.710.000,00 EUR ter 
zemljišče za gradnjo prizidka ob stavbi Kazine v znesku 14.800,00 EUR in zemljišče v k. o. 
Krčevina pri Ptuju, ki po cenitveni ponudbi iz leta 2004 znaša 75.277,39 EUR za 15.755,00 m2. 
 
Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za 58.577,59 EUR 
in zmanjšala za inventurni odpis v znesku 69.164,40 ter znaša na dan 31. 12. 2021 skupaj 
2.550.939,47 EUR. Povečanje nabavne vrednosti opreme predstavlja nabavo učil iz sredstev 
presežka ugotovljenega za leto 2020 in leto 2021 in razporejenega za investicije v skupnem 
znesku 28.199,00 EUR ( Avdio video konferenčni sistem za hibridni pouk 4 kom, samozatezno 
elektronsko platno kamera Sony 3 kom, ognjevarna omara 8 kom, računalnik prenosnik 2 kom 
računalniški program Finale 15 licenc). Ostalo nabavljeno opremo in drobni inventar iz sredstev 
študijske dejavnosti v višini 24.386,54 EUR pa predstavljajo šolska učila, pohištvo in ostala 
oprema (oprema za bariton saksofon 3. komplet, kovček za basovski klarinet, kamera Logitech 
10 kom, polikarbonatne plošče 46 kom zaščita za mize in na kolesih, pregradni usmerjevalni 
stebriček 6 kom, pisarniški stol 4 kom, računski stroj Olympia 2 kom, zvočnik 2 kom, prt 
replokator, reflektor in kovček za orodje in druga oprema). Povečanje predstavlja tudi strokovna 
literatura za knjižnico v znesku 7.117,05 EUR, nabavljena iz sredstev študijske dejavnosti in 
737,21 EUR iz sredstev ARRS.  
 
Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja znaša 2.432.465,62 EUR, sedanja vrednost 
opreme pa 118.473,85 EUR.  
 
Oprema je odpisana 95,35 %. Odpis opreme se vsako leto dodatno povečuje, kar nakazuje, da 
je nujno zamenjati oziroma posodobiti predvsem opremo za pedagoški proces – instrumente, 
računalniško opremo in opremo v učilnicah. 
 
Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo denarna sredstva na podračunu v višini 192.964,55 
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 
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zakladniškem računu.  
 
Stanje kratkoročnih terjatev kupcev v državi znaša 8.551,20 EUR. Oblikovali smo tudi popravek 
vrednosti za dvomljive, sporne terjatve, katerih rok plačila je daljši od 180 dni in znaša skupaj 
31.567,63 EUR, za katere pa se še vedno vodi izterjava. Terjatve obsegajo šolnine študentov za 
izredni študij in študij PAI ter ostale terjatve po ceniku za izpite, priznanje izpitov izven UL.  
V letu 2021 niso bile poravnane odpisane terjatve za šolnine PAI, najemnina prostorov – izvršba, 
kar izkazujemo kot popravek terjatev za leto 2020.  
Ena večjih terjatev je Pisanica d.o.o. v znesku 29.467,63 EUR, za kar je vložena izvršba na 
Okrajno sodišče Ljubljana in za kar smo tudi prejeli potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti. 
Poleg opominov se bodo po sklepu UO AG izvajali nadaljnji postopki izterjave. Terjatve so v 
mejah, ki ne ogrožajo poslovanja, saj so bili računi večinoma izdani decembra 2021, zapadli pa 
so v januarju 2022. Omenjene terjatve so v celoti izterljive in bodo večinoma poravnane v 
začetku leta 2022. 
 
Stanje terjatev do UL v znesku 479.541,38 EUR je terjatev za financiranje izvajanja študijske 
dejavnosti – dvanajstina za december 2021, sredstva iz projekta ARRS za december 2021, ter 
najemnina Metropolitana d.o.o. za december 2021.  
 
 Terjatve do drugih posrednih uporabnikov EKN v višini 920,00 EUR je terjatev do UL MF – 
projekt ŠIPK za december 2021.  
 
Ostale kratkoročne terjatve v znesku 5.035,42 EUR predstavljajo terjatev do ZZZS za refundacijo 
bolniške nad 30 dni, obračunane pri plači za december 2021, akontacijo preplačila davka od 
dohodkov pravnih oseb za leto 2021 ter terjatve do delavcev za presežen limit GSM telefona in 
stroškov telegrama za december 2021. 
  
Aktivne časovne razmejitve v znesku 10.095,02 EUR pomenijo kratkoročno odložene stroške: 
zavarovalne premije januar - marec 2022 v višini 4.103,22 EUR, vstopnice SF 1-6/2022 v znesku 
1.300,00 EUR ter licence programa Amebis, aplikacije AEC – Music, aplikacije Tonesavy za 
januar - april 2022 v višini 649,88 EUR.  
Aktivne časovne razmejitve v znesku 4.041,92 EUR pa predstavljajo obračunane prihodke 
odobrenega projekta, za že nastale stroške v letu 2021 na EU projektu Swing Lola.  
 
Kratkoročne obveznosti po skupinah kontov v razredu 2 v višini 419.425,02 EUR izkazujejo 
realno stanje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev in do drugih posrednih uporabnikov EKN. 
Obveznosti do zaposlenih predstavljajo plače, nadomestila plač, premije ZVPSJU povračila 
stroškov zaposlenim - obveznosti za december 2021. Obveznosti bodo poravnane v skladu z 
dogovorjenimi roki plačil dobaviteljem, plače in nadomestila plač 10. 1. 2022. 
  
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih institucij v znesku 54.101,41 EUR predstavljajo 
davke in prispevke na plače, avtorske honorarje, prispevek za PIZ in zdravstvo od AH za 12/21, 
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za december 2021 ter obveznost za DDV v 
znesku 29,00 EUR za december 2021. 
Druge kratkoročne obveznosti v znesku 14.859,69 EUR predstavljajo obveznosti po avtorskih 
pogodbah in podjemni pogodbi, obveznost do SKB – poslovna kartica za 12/21 ter obveznost 
do zaposlenih za odtegljaje od plač za december 2021. 
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Izkazane pasivne časovne razmejitve v znesku 144.581,70 EUR predstavljajo namenska sredstva 
za pokritje stroškov v naslednjem obračunskem obdobju oziroma študijskem letu 2021/22. 
Sredstva so namenjena za stroške izrednega dodiplomskega študija, študija PAI, doktorskega 
študija 3. stopnje, sredstva sofinanciranja Ministrstva za kulturo (neprodani izvodi Glasbeno 
pedagoškega zbornika Pavel Šivic in Radovan Gobec), namenska sredstva za redno študijsko 
dejavnost RSF ter namenska sredstva – prispevek iz vpisnin študentov za Študentski svet AG. 
Ostala namenska sredstva pa so namenska sredstva za seminar, za izpopolnjevalne programe, 
sredstva koncertne dejavnosti Big Banda AG, tekmovanja iz solfeggia in sredstva iz 
raziskovalnega projekta ARRS, ki bodo porabljena v naslednjem obračunskem obdobju, leta 
2022. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami v znesku 42.754,42 EUR izkazujemo 
sedanjo vrednost donacij za nabavo instrumentov. V letu 2021 se je vrednost donacij za nakup 
instrumentov povečala za 130,00 EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 
100.000,00 EUR. Neporabljena sredstva donacije namenjena za nakup instrumentov na dan 31. 
12. 2021 pa znašajo 42.752,42 EUR. 
 
Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti za 
neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, se je zmanjšal za 
obračunano amortizacijo za leto 2021 v višini 263.302,09 EUR. 
Presežek prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša 44.794,28 EUR. Vrednost 
sklada premoženja prenesenega v last na dan 31. 12. 2021 se je glede na leto 2020 zmanjšala 
in znaša 6.300.008,52 EUR ter je usklajena s stanjem terjatev pri ustanovitelju.  
 

3.10.1.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Celotni prihodki, doseženi v letu 2021, znašajo 6.317.903,97 EUR in so za 7,04 % višji od 
doseženih v letu 2020. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo skoraj v celoti , to je 99,99% prihodke javne službe, manjši 
delež pa predstavljajo drugi prihodki, to je 0,01 % celotnih prihodkov.  
UL Akademija izvaja v celoti izobraževalno dejavnost – javno službo. Finančna sredstva za 
izvajanje dejavnosti skoraj v celoti 97,25 % zagotavlja MIZŠ, manjši vir prihodka javne službe, 
0,28 %, predstavljajo sredstva proračuna EU. Dosežen prihodek s sredstvi šolnin, vpisnin ter 
izpitov, sklepov po Ceniku UL zajema 2,05 % celotnega prihodka, 0,42 % prihodka pa 
predstavljajo sredstva projektov za sofinanciranje koncertne dejavnosti, kotizacij, založniške 
dejavnosti, donacij in najemnin prostorov.  
Finančni in drugi prihodki so znašali 683,75 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih 
prihodkih ter izkazujejo prihodke za bonus Zavarovalnice Sava za ugodni škodni rezultat za 
premoženjsko zavarovanje za leto 2021. 
Celotni prihodek na zaposlenega znaša 74.328,82 EUR. 
Celotni odhodki znašajo 6.272.975,47 EUR in v celoti predstavljajo odhodke iz poslovanja.  
V primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu so se ti povečali za 7,88 %.  
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih predstavlja 78,41 % celotnih stroškov poslovanja.  
Celotni odhodek na zaposlenega znaša 73.799,71 EUR. Povprečna plača na zaposlenega znaša 
47.209,72 EUR, od tega za plačno podskupino D01 51.408,30 EUR, za skupino J 27.617,71 EUR. 
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Rezultat poslovanja za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 44.794,28 
EUR in se razporedi za investicije v nakup nujno potrebnih inštrumentov za študijsko dejavnost. 
Za leto 2021 smo za pokritje stroškov redne študijske dejavnosti prve in druge stopnje porabili 
celotna sredstva iz JS proračun, delno pa tudi sredstva iz JS drugi viri, pri čemer smo zaključili 
poslovno leto s pozitivnim finančnim rezultatom.  
 
Na pozitiven rezultat poslovanja je vplivalo povečanje dvanajstine za 5,28 %, dodeljena sredstva 
rezervnega sklada UL za študijsko leto 2020/2021 v znesku 27.122,70 EUR, predvsem pa 
občutno zmanjšanje stroškov storitev iz naslova koncertne dejavnosti ter ostalih stroškov zaradi 
striktnega izvajanja ukrepov varčevanja tako na izvajanju pedagoške dejavnosti kot tudi pri delu 
administrativno strokovnih služb AG. 
 
Na pozitivni finančni rezultat pa so v manjši meri vplivala tudi sredstva EU udeležbe zaposlenih 
visokošolskih učiteljev na Erasmus + v skupnem znesku 11.114,33 EUR in sredstva iz naslova 
drugih virov javne službe za koncertno dejavnost, sredstva šolnin za izredni študij, študij PAI, 
sredstva za vpis na pripravljalni in izpopolnjevalni program ter ostala sredstva za zaračunane 
storitve po Ceniku UL.  
 
V poslovnem letu 2021 smo tako lahko z doseženimi prihodki iz proračuna pokrili celotne 
stroške izvajanja 1. in 2. stopnje rednega študija. Stroški dela so se tudi za leto 2021 povečali, 
predvsem zaradi nadaljnjih sprostitev ukrepov po ZUJF (napredovanja, regres, plačni razredi, 
premije PDPZ) in so višji za 8,84 % glede na leto 2020. Zaradi sprostitve ukrepov po ZUJF bodo 
stroški dela naraščali, zato bi bilo potrebno povečanje dvanajstine tudi za stroške dela za leto 
2022.  
 
Za izvajanje pedagoškega dela sklepamo pogodbe, saj zaradi ukrepov vlade in nezadostnega 
financiranja še vedno ne moremo zaposliti novih pedagoških delavcev, na kar opozarjamo že 
več let. Stroške študijske dejavnosti smo tudi za leto 2021 dodatno znižali z striktnim 
varčevanjem in racionalnim vodenjem porabe tako proračunskih kot tudi sredstev pridobljenih 
iz drugih virov javne službe. 
 
Obračun Davka od dobička za leto 2021 izkazujemo v znesku 134,22 EUR, saj smo zaradi 
spremenjene zakonodaje lahko upoštevali le 63 % zmanjšanje davčne osnove iz naslova davčnih 
olajšav za investicije za osnovna sredstva. 
 

3.10.1.3. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 
 
Prejeta sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi uredbe so znašala 5.503.989,25 
EUR za TSF ter 35.043,03 EUR za RSF. Ostala prejeta sredstva so sredstva UL Svet za umetnost 
za koncertno dejavnost v znesku 9.224,32 EUR, sredstva za najemnine za učilnice v znesku 
392.446,11 EUR, sredstva UL za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v znesku 
165.272,58 EUR ter sredstva za zaščitno opremo v višini 15.719,31 EUR in sredstva za 
sofinanciranje doktorskega študija 9.394,82 EUR. Za obštudijsko dejavnost za leto 2021 smo 
prejeli sredstva v znesku 291,79 EUR. Sredstva MIZŠ za izvajanje študijske dejavnosti na podlagi 
uredbe TSF in RSF so se v primerjavi z letom 2020 povečala le za 3,75 %.  
 
Vsa sredstva so bila namensko porabljena za izvajanje študijske dejavnosti po javno veljavnem 
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programu. Prejeta sredstva za razvojni sklad RSF niso bila porabljena v letu 2021, zato se 
prenesejo po obračunskem načelu preko pasivnih časovnih razmejitev, za izvedbo predvidenih 
razvojnih ciljev, v naslednje obračunsko obdobje za stroške leta 2022 . Prejeta sredstva iz 
proračuna so skupaj s prejetimi sredstvi iz drugih virov javne službe ( Cenik, šolnine, najemnine, 
donacije) le delno zadoščala za pokritje vseh stroškov poslovanja v letu 2021. 
 
Pri tem je nastal presežek odhodkov MIZŠ višini 71.496,46 EUR, ki izhaja delno v znesku 
15.260,41 EUR iz odliva za najemnino Glasbeni matici v januarju 2021, sredstva UL pa smo 
prejeli v decembru 2020. Nastali primanjkljaj bomo uspeli v celoti pokriti iz sredstev preteklega 
obračunskega obdobja, to je iz namenskih sredstev za nakup nujno potrebne opreme po ZR 
2020, iz sredstev rezervnega sklada UL prejetih v letu 2020, namenjenih za stroške leta 2021 
ter ostalih sredstev iz drugih neproračunskih virov – šolnin za izredni študij, vpisnin, sredstev 
EU projekta Swing Lola ter sredstev za koncertno dejavnost, prejetih v letu 2020.  
 
Poročilo o uresničevanju veljavnih varčevalnih ukrepov v letu 2021 po denarnem toku in 
obračunskem načelu: 
 

▪ nadaljnje izvajanje varčevalnih ukrepov na področju plač po sklepu vlade in ZUJF je tudi 
v letu 2021 zadržalo rast stroškov bruto plač zaposlenih, povračil in nadomestil, 
prispevkov delodajalca in premij PDPZ,  

▪ sredstev za IRD tudi v letu 2021 nismo izplačevali, 
▪ v letu 2021 smo upokojene delavce nadomestili z rednimi zaposlitvami, 
▪ sodelovanje honorarnih sodelavcev namesto rednih zaposlitev, 
▪ denarnih Prešernovih nagrad tudi v letu 2021 nismo izplačali, 
▪ zmanjšanje stroškov študentskega dela iz redne dejavnosti, 
▪ zmanjšanje stroškov koncertne dejavnosti, prevoznih stroškov redno zaposlenih in 

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

 

3.10.1.4. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 
  
Iz proračunov lokalnih skupnosti v letu 2021 nismo prejeli sredstev. 
 

3.10.1.5. Struktura prihodkov in odhodkov v letu 2021 po virih sredstev 
 

 Prihodki v EUR Odhodki v 
EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 
izobraževalno dejavnost – 
uredba  

6.152.621 6.277.027 97,34 98,20 

MIZŠ oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

6.992 4.645 0,11 0,07 

Drugi proračunski viri (druga 
ministrstva in proračun 
lokalnih skupnosti) 

0 0   

Evropski proračun, razpisi 
izven proračuna RS 

12.005 23.344 0,19 0,37 
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(komunitarni programi)* 

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

149.062 87.161  2,36 
 

1,36 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

    

Skupaj 6.320.680 6.392.176 100 100 
 * 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 2021 je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v znesku 71.496,46 EUR, ki nastal 
delno v znesku 15.260,41 EUR zaradi odliva za najemnino Glasbeni matici v januarju 2021, 
medtem ko je bil priliv sredstev v decembru 2020. Ostali primanjkljaj pa je nastal zaradi 
povečanja stroškov iz naslova avtorskih honorarjev zaradi spremenjenega načina izplačila na 4. 
obroke ter stroškov iz naslova projekta Swing Lola, ter ostalih stroškov, za kar so bila sredstva 
pridobljena že v letu 2020.  
 Izkazane odhodke študijske dejavnosti, je AG tudi v letu 2021 delno pokrila iz drugih 
neproračunskih sredstev ( storitve po Ceniku, šolnine, donacije ). 
 
Rezultat poslovanja za leto 20201 izkazuje, da je AG zaključila poslovno leto relativno uspešno, 
saj ni imela večjih likvidnostnih težav.  
 
Obračunski tok: 

 
 

Prihodki v 
EUR 

Odhodki v 
EUR  

Prihodki v % Odhodki v % 

MIZŠ – sredstva za 
izobraževalno dejavnost – 
uredba  

6.137.989 6.151.749 97,15 98,07 

MIZŠ oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

6.431 6.431 0,10 0,10 

Drugi proračunski viri 
(druga ministrstva in 
proračun lokalnih 
skupnosti) 

 0   0    

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

28.817 27.358 0,46 0,44 

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

144.667  87.438 2,29 1,39 
 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

   0,00 

Skupaj 6.317.904 6.272.976 100 100 

 
  

http://www.gzs.si/slo/15320
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Iz preglednice prihodkov in odhodkov po obračunskem toku izhaja, da je pri porabi sredstev 
MIZŠ za izobraževalno dejavnost za leto 2021 nastal presežek odhodkov nad prihodki v znesku 
13.759,82 EUR, predvsem zaradi občutnega povečanja stroškov dodatnega najema prostorov, 
zaradi adaptacije celotne stavbe Palača Kazina, za kar pa bo nujno potrebno pridobiti povračilo 
teh stroškov. 
 
Rezultat poslovanja za leto 2021, po pokritju obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb 
za leto 2021, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 44.794,28 EUR, ki izhaja 
pretežno iz JS neproračun in se nameni za investicije – nakup inštrumentov po sklepu Senata 
UL AG. 
 

3.10.1.6. Drugo 
 
Akademija v letu 2021 ni izplačevala sredstev, izplačanih na podlagi sodnih in drugih odločb ter 
izvensodnih poravnav. 
 
3.10.2. Računovodski izkazi 

3.10.2.1. Bilanca stanja z obveznimi prilogami 

3.10.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami 

2.10.2.3. Posebni del finančnega poročila  

2.10.2.4. Druge priloge 
 
 
 
Ljubljana, 23. 2. 2022 
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AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJ BS 2021 NA 2020 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke.

Naziv AOP 2021 2020

ODSTOPANJA 
2021/2020 NOMINALNO 

V EUR

ODSTOPANJA V 
% za 

obrazložitev VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA
SREDSTVA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE 002 25.046 28.438 -3.392 0,00%
POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 22.446 26.037 -3.591 0,00%

NEPREMIČNINE
004 8.652.302 8.637.502 14.800 0,00%

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005 2.513.303 2.313.854 199.449 8,62%

Indeks izkazuje povečanje popravka vrednosti nepremičnin za obračunano 
amortizacijo zgradb za leto 2021.

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 006 2.550.939 2.561.526 -10.587 0,00%
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 007 2.432.465 2.307.199 125.266 5,43%

Indeks izkazuje povečanje popravka vrednosti opreme za obračunano amortizacijo 
za leto 2021.

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008 0 0 0 0,00%

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 009 0 0 0 0,00%
DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 010 0 0 0 0,00%
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0,00%
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 0 0,00%
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 014 192.965 263.411 -70.446 -26,74%

Indeks izkazuje zmanjšanje sredstev na podračunu pri UJP glede na leto 2020 
predvsem zaradi prejetih sredstev UL iz rezervnega sklada v decembru 2020, 
zmanjšanja prejetih sredstev iz naslova šolnin za izredni študij in študij PAI, ki bodo 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015 8.551 10.019 -1.468 0,00%

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

KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 017 480.461 478.517 1.944 0,00%

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018 0 0 0 0,00%



AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJ BS 2021 NA 2020 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke.

Naziv AOP 2021 2020

ODSTOPANJA 
2021/2020 NOMINALNO 

V EUR

ODSTOPANJA V 
% za 

obrazložitev VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA

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

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020 5.036 3.955 1.081 0,00%

NEPLAČANI ODHODKI
021 0 0 0 0,00%

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022 10.095 2.487 7.608 0,00%

OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024 0 0 0 0,00%

ZALOGE MATERIALA
025 0 0 0 0,00%

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

PROIZVODI
028 18.579 18.645 -66 0,00%

OBRAČUN NABAVE BLAGA
029 0 0 0 0,00%

ZALOGE BLAGA
030 0 0 0 0,00%

DRUGE ZALOGE
031 0 0 0 0,00%

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 033 0 0 0 0,00%
OBVEZ. DO VIROV SRED. 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 0 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 036 331.435 348.434 -16.999 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 74.527 80.661 -6.134 0,00%



AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJ BS 2021 NA 2020 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke.

Naziv AOP 2021 2020

ODSTOPANJA 
2021/2020 NOMINALNO 

V EUR

ODSTOPANJA V 
% za 

obrazložitev VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 038 68.990 139.210 -70.220 -50,44%

Indeks izkazuje zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz poslovanja glede na leto 
2020 zaradi občutnega zmanjšanja obveznosti iz naslova pogodbenega dela in 
avtorskih honorarjev, zaradi spremenjenega načina plačila AH iz 12 obrokov na 4 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 039 13.463 6.190 7.273 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 040 0 0 0 0,00%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 041 0 0 0 0,00%

NEPLAČANI PRIHODKI
042 0 0 0 0,00%

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043 144.582 136.574 8.008 0,00%

SPLOŠNI SKLAD
045 0 0 0 0,00%

REZERVNI SKLAD
046 0 0 0 0,00%

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 047 42.755 142.624 -99.869 -70,02%

Indeks izkazuje zmanjšanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, zaradi 
obračunane amortizacije za opremo za leto 2021, iz sredstev namenskih donacij 
prejetih za nakup instrumentov za koncertni abonma. 

DOLGOROČNE REZERVACIJE
048 0 0 0 0,00%

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

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM. 
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM. OS 050 6.255.214 6.416.316 -161.102 -2,51%

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 0 0,00%

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052 44.794 87.401 -42.607 -48,75%

Indeks izkazuje zmanjšanje rezultata poslovanja za leto 2021 glede na leto 2020, 
predvsem zaradi povečanja  zaradi reševanja prostorske problematika, ker so se že 
v začetku študijskega leta 2020/2021 pričela adaptacijska dela na celotni stavbi 

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



AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJ BS 2021 NA 2020 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke.

Naziv AOP 2021 2020

ODSTOPANJA 
2021/2020 NOMINALNO 

V EUR

ODSTOPANJA V 
% za 

obrazložitev VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054 0 0 0 0,00%

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055 0 0 0 0,00%

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

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

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

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 061 0 0 0 0,00%



AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJA IPO 2021 NA REAL 2020 IN FN 2021 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke!
Presežek prihodkov ali odhodkov obrazložite v vsakem primeru!

NAZIV
AOP (zadnji 
dve številki)

ODSTOPANJA 
2019/2018 

NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ 
2019/2018 za 
obrazložitev

VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA
ODSTOPANJA 2019

/ FN 2019 
NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ 2019

 / FN 2019
 za obrazložitev

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 60 416.125 7,05%

Indeks izkazuje povečanje prihodkov iz poslovanja za 
leto 2021 predvsem zaradi prejetih dodatnih sredstev 
MIZŠ za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah 
za obdobje januar - junij 2021 v znesku 165.272,58 
EUR , prejetega dodatka MIZŠ za zaščitno opremo in -10.488 0,00%

B) FINANČNI PRIHODKI 65 0 0,00% 0 0,00%

C) DRUGI PRIHODKI 66 -489 0,00% -516 0,00%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 67 -200 0,00% -250 0,00%

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 70 415.436 7,04%

Indeks izkazuje povečanje prihodkov iz poslovanja za 
leto 2021 predvsem zaradi prejetih dodatnih sredstev 
MIZŠ za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah 
za obdobje januar - junij 2021 v znesku 165.272,58 
EUR , prejetega dodatka MIZŠ za zaščitno opremo in -11.254 0,00%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 71 48.616 3,96% 32.611 2,63%

 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 75 399.477 8,84%

Indeks izkazuje povečanje stroškov dela za leto 2021 
predvsem zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih 
razmerah epidemije Covida 19, povračil, nadomestil za 
stroške uporabe lastnih sredstev za delo od doma, 
rednih napredovanj in napredovanj v naziv pedagoških -25.635 -0,52%

G) AMORTIZACIJA 79 6.059 0,00% 4.912 0,00%

H) REZERVACIJE 80 0 0,00% 0 0,00%

J) DRUGI STROŠKI 81 -76 0,00% 1.649 0,00%

K) FINANČNI ODHODKI 82 3.149 0,00% 3.149 0,00%

L) DRUGI ODHODKI 83 -10 0,00% 0 0,00%



AKADEMIJA ZA GLASBO

VEČJA ODSTOPANJA IPO 2021 NA REAL 2020 IN FN 2021 Z OBRAZLOŽITVIJO 
Pri podatkih, kjer so se izračunali odstotki večjih odstopanj, NA KRATKO obrazložite vzroke!
Presežek prihodkov ali odhodkov obrazložite v vsakem primeru!

NAZIV
AOP (zadnji 
dve številki)

ODSTOPANJA 
2019/2018 

NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ 
2019/2018 za 
obrazložitev

VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA
ODSTOPANJA 2019

/ FN 2019 
NOMINALNO V EUR

ODSTOTKI VEČJIH 
ODSTOPANJ 2019

 / FN 2019
 za obrazložitev

M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+687) 84 900 0,00% 900 0,00%

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 87 458.115 7,88%

Indeks izkazuje povečanje celotnih odhodkov glede na 
leto 2020 predvsem zaradi povečanja stroškov dela za 
izplačilo dodatkov v rizičnih razmerah, zaradi 
povečanja stroškov izvajanja ukrepov, to je dezinfekcije 
prostorov, dodatnega čiščenja in varovanjka ter 17.586 0,00%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 88 0,00% -28.840 -39,10%

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 89 0,00% 0 0,00%

Davek od dohodka pravnih oseb 690 -72 0,00% -86 0,00%



VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA



VZROKI ZA VEČJA ODSTOPANJA

Indeks izkazuje zmanjšanje rezultata poslovanja za leto 
2021 glede na FN za leto 2021 predvsem zaradi 
povečanja stroškov redne študijske dejavnosti, 
stroškov dela in stroškov avtorskih honorarjev, delno 
pa tudi zaradi zmanjšanja prihodkov iz drugih viriv 



ZJF 9. i člen (izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja države
1.UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU (9. i člen ZJF) - POSEBNI DEL 

2021 Pojasnila/  Navodila MF
presežek prihodkov nad odhodki po 
denarnem toku (presežek X po navodilih  
MF)

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

presežek odhodkov nad prihodki  po 
denarnem toku 71.496 €

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

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

2021 Pojasnila/  Navodila MF

presežek po denarnem toku

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

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

neporabljena sredstva za investicije

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

presežek, izračunan po ZIPRS2122
(se razporedi skladno z ZIPRS2122)

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

,
Razporeditev realiziranega presežka članice v 2021 po obdavčitvi (po obračunskem načelu)*

PRESEŽEK po obračunskem načelu, 
zmanjšan za presežek, ugotovljen po 

ZIPRS 

INVESTICIJE IN  
INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVANJE IN 
OPREMA

NERAZPOREJENO RAZVOJ 
DEJAVNOSTI obrazložitev razvoja dejavnosti

44.794                                                  44.794 €

87.401                                                                           

24.02.2022

NERAZPOREJEN PRESEŽEK PRETEKLIH LET, RAZPOREJEN V LETU 2021 ZA INVESTICIJE IN NAKUP OS (preknjižba iz 9412 na 
9410) v EUR

*Razporeditev  potrdi upravni odbor članice/rektorata na dan:



AKADEMIJA ZA GLASBO

NAZIV

AOP (ali 
zadnji dve 
številki) REAL 2020 JS REAL 2020 TRG IPO 2020 FN 2021 JS FN 2021 TRG FN IPO 2021 REAL 2021 JS REAL 2021 TRG REAL IPO 2021

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 60 5.901.095 0 5.901.095 6.327.708 0 6.327.708 6.317.220 0 6.317.220

760
PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV 61 5.898.661 0 5.898.661 6.326.208 0 6.326.208 6.317.286 0 6.317.286

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 62 2.434 0 2.434 1.500 0 1.500 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 63 0 0 0 0 0 0 66 0 66

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

762 B) FINANČNI PRIHODKI 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 66 1.173 0 1.173 1.200 0 1.200 684 0 684

Č) PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 67 200 0 200 250 0 250 0 0 0

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

del 764
DRUGI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 69 200 0 200 250 0 250 0 0 0
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 70 5.902.468 0 5.902.468 6.329.158 0 6.329.158 6.317.904 0 6.317.904
E) STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 71 1.226.205 0 1.226.205 1.242.210 0 1.242.210 1.274.821 0 1.274.821

del 466

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

460 STROŠKI MATERIALA 73 62.010 0 62.010 65.328 0 65.328 68.319 0 68.319
461 STROŠKI STORITEV 74 1.164.195 0 1.164.195 1.176.882 0 1.176.882 1.206.502 0 1.206.502

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 75 4.518.976 0 4.518.976 4.944.088 0 4.944.088 4.918.453 0 4.918.453

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 76 3.694.948 0 3.694.948 4.023.404 0 4.023.404 4.012.827 0 4.012.827

del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV 77 576.338 0 576.338 636.638 0 636.638 625.918 0 625.918

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 78 247.690 0 247.690 284.046 0 284.046 279.708 0 279.708
462 G) AMORTIZACIJA 79 24.753 0 24.753 25.900 0 25.900 30.812 0 30.812
463 H) REZERVACIJE 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 81 44.917 0 44.917 43.192 0 43.192 44.841 0 44.841
467 K) FINANČNI ODHODKI 82 0 0 0 0 0 0 3.149 0 3.149

L) DRUGI ODHODKI 83 10 0 10 0 0 0 0 0 0
M) PREVREDDNOTOVALNI 
POSLOVNI ODHODKI (685+687) 84 0 0 0 0 0 0 900 0 900

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

del 469
OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 86 0 0 0 0 0 0 900 0 900
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683
+684) 87 5.814.861 0 5.814.861 6.255.390 0 6.255.390 6.272.976 0 6.272.976
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-
687) 88 87.607 0 87.607 73.768 0 73.768 44.928 0 44.928
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-
670) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 206 0 206 220 0 220 134 0 134

del 80

Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 691 87.401 0 87.401 73.548 0 73.548 44.794 0 44.794

del 80

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

Presežek prihodkov iz prejšnjih 
let, namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Univerza v Ljubljani

na dan 31.12.2021
v eurih, brez centov

SKUPINE
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+
+008+009+010+011) 6.260.073 6.580.376

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE 002 25.046 28.438

01 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 22.446 26.037

02 NEPREMIČNINE 004 8.652.302 8.637.502
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.513.303 2.313.854
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 006 2.550.939 2.561.526

05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV

007 2.432.465 2.307.199

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

DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 010 0 0

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

012 697.108 758.389

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 014 192.965 263.411

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 8.551 10.019
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA

017 480.461 478.517

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 

FINANCIRANJA 019 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 5.036 3.955
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 10.095 2.487

C) ZALOGE (024-031) 023 18.579 18.645
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 18.579 18.645
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 6.975.760 7.357.410
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 033 0 0

OBVEZ. DO VIROV SRED. 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE(35-43) 034 632.997 711.069

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 036 331.435 348.434

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 74.527 80.661

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 038 68.990 139.210

24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA

039 13.463 6.190

ZNESEK

001

BILANCA STANJA

Oznaka za 
AOPNAZIV SKUPINE KONTOV

Članica:

AKADEMIJA ZA GLASBO
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SKUPINE
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za 
AOPNAZIV SKUPINE KONTOV

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 144.582 136.574

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

044 6.342.763 6.646.341

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

RAZMEJITVE 047 42.755 142.624
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

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

050 6.255.214 6.416.316

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

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 44.794 87.401
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA  SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

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

I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 6.975.760 7.357.410
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 

EVIDENCE 061 0 0

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

Kazalci iz bilance stanja
Tekoče leto Predhodno leto

Stopnja odpisanosti neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev AOP 003/002 90 92
Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 29 27
Stopnja odpisanosti opreme AOP 007/006 95 90

Delež nepremičnin v sredstvih
AOP 004-
005/032 88 86

Delež opreme v sredstvih
AOP 006-
007/032 2 3

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva
AOP 
034/012*100 90,8 93,76

Delež pasivnih časovnih razmejitev v 
kratkoročnih obveznostih AOP 043/034 23 19

LJUBLJANA, 17.02.2022
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TERJATVE AKADEMIJA ZA GLASBO

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV (KTO SK. 12)

zapadlost
znesek v € (terjatev v 
osnovni vrednosti)

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

ukrepi za njihovo poravnavo oz. razlog 
neplačila

terjatve, ki še niso zapadle v plačilo
0 0 0 0

do 1 leta
7.426 0 Šolnine izredni študij, študij PAI, 

izpiti Terjatve bodo poravnane v začetku leta 2022

od 1 do 5 let
25.930 24.805 Najemnina Pisanica d.o.o., 

šolnina PAI
Sklep sodišča o pravnomočnosti terjatve, šolnina PAI 
blokada v programu VIS , o nadaljevanju študija 

nad 5 let
6.762 6.762 Najemnina Pisanica d.o.o. Sklep sodišča o pravnomočnosti terjatve. 

Skupaj 40.118 31.567

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN (KTO SK. 14)
kratkoročne terjatve do upor. EKN znesek v €
denarna sredstva vezana pri zakladnici 0
ostali proračunski uporabniki vir MIZŠ 476.812
ostali proračunski uporabniki vir ARRS 2.729
ostali proračunski uporabniki ostalo 920
Skupaj 480.461

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

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

naziv sredstva

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

zgradbe 0
pohištvo 29.061
laboratorijska oprema 0
druga oprema 1.771.529
računalniki 69.574
druga računalniška oprema 23.004
oprema za promet in zveze 0
neopredmetena sredstva 24.129
biološka sredstva 0
Skupaj 1.917.297                         



AKADEMIJA ZA GLASBO

Povzetek obrazca Bilanca stanja Univerze v Ljubljani na dan 31.12.2021

Zap. Naziv 2021 2020 Indeks 21/20
št.

SREDSTVA

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 6.260.073 6.580.376 95,1

B KRATKOROČNA SREDSTVA 697.108 758.389 91,9
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 8.551 10.019 85,3

14
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 480.461 478.517 100,4

19 Aktivne časovne razmejitve 10.095 2.487 405,9
C ZALOGE 18.579 18.645 99,6

AKTIVA SKUPAJ 6.975.760 7.357.410 94,8
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0!

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 632.997 711.069 89,0
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 74.527 80.661 92,4
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 68.990 139.210 49,6
29 Pasivne časovne razmejitve 144.582 136.574 105,9

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6.342.763 6.646.341 95,4
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 42.755 142.624 30,0
93 Dolgoročne rezervacije 0 0 #DIV/0!

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 44.794 87.401 51,3
9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0

 PASIVA SKUPAJ 6.975.760 7.357.410 94,8
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0!

Pasivne časovne razmejitve skupaj: 144.582

1 Programske skupine po pog. z ARRS -                       
2 Raziskovalni projekti po pog. z ARRS 3.260               
3 Mladi raziskovalci po pog. z ARRS -                       
4 Drugi projeki po pog. z ARRS -                       
5 Nacionalni projekti - drugi proračunski viri -                       
6 Izredni 1. in 2. stopnja ter stari dodiplomski študij 36.119             
7 Izredni 3. stopnja ter stari podpilomski študij 50.055             
8 Druga sredstva za študijsko dejavnost 37.963             
9 Obštudijska dejavnost študentov -                       
10 Namenska sredstva od vpisnin 7.625               
11 Sodelovanje z gospodarstvom -                       
12 Projekti Evropske unije -                       
13 Drugi mednarodni projekti -                       
14 Mednarodna mobilnost -                       
15 Založniška dejavnost 267                  
16 Namenske donacije podjetij 3.085               
17 Vnaprej plačane stanarine, najemnine -                       
18 Kotizacije 1.233               
19 Pedagoško andragoško izobraževanje 4.975               
20 Drugo: -                       
a) Mednarodni magistrski študij -                       
b) TSF - program uporabna Statistika -                       
c) Sredstva iz naslova dodatka C130 in krat. Odloženi

prihodki iz naslova mednarodnih projektov -                       144.582,00 €     
d) 0 -                       

Za vključitev v računovodsko poročilo



STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2021

UNIVERZA V LJUBLJANI

ČL.

v eurih ,brez centov
0 0 0

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

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

I. V upravljanju 700 825.974 725.961 0 0 542 542 100.000 13 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopr.sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 706 825.974 725.961 0 0 542 542 100.000 13 0 0
G. Druga opredm. OS 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. V lasti 708 10.401.492 3.921.129 74.502 0 73.139 73.139 294.805 6.260.060 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 710 28.438 26.037 1.125 0 4.517 4.517 926 2.600 0 0
C. Druga neopr.sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 712 1.967.677 0 14.800 0 0 0 0 1.982.477 0 0
E. Zgradbe 713 6.669.825 2.313.854 0 0 0 0 199.449 4.156.522 0 0
F. Oprema 714 1.735.552 1.581.238 58.577 0 68.622 68.622 94.430 118.461 0 0
G. Druga opredm. OS 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. v finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Dolg.odloženi.stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Dolg. premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Druga neopr.sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Druga opredm. OS 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

VIDA MIKLIČ
LJUBLJANA, 17.02.2022 RED.PROF. MARKO VATOVEC

AKADEMIJA ZA GLASBO



STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 2021

UNIVERZA V LJUBLJANI

ČL. v eurih, brez centov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0
-                              -                              -                              

0

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

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

2

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

0 0 0 0 0 0
-                              -                              -                              

0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(800+819)

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

LJUBLJANA, 17.02.2022
VIDA MIKLIČ

RED.PROF. MARKO VATOVEC

AKADEMIJA ZA GLASBO



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2021

Univerza v Ljubljani

Članica: v eurih, brez centov

ČLENITEV
PODSKUPIN

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864) 6.317.220 5.901.095

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 861 6.317.286 5.898.661

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

862 0 2.434

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

863 66 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 866 684 1.173

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869)

867 0 200

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 869 0 200

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 6.317.904 5.902.468

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (872+873+874) 871 1.274.821 1.226.205

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 68.319 62.010
461 STROŠKI STORITEV 874 1.206.502 1.164.195

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 4.918.453 4.518.976
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 4.012.827 3.694.948

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 877 625.918 576.338

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 279.708 247.690
462 G) AMORTIZACIJA 879 30.812 24.753
463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 44.841 44.917

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 3.149 0
468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 10

M ) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+886) 884 900 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 886 900 0

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887

6.272.976 5.814.861
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 44.928 87.607
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 134 206

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

891

44.794 87.401

AKADEMIJA ZA GLASBO

ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

860

Oznaka 
za AOP



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

892
0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenejen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0

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

894 85 86

Število mesecev poslovanja 895 12 12



Kazalci
Tekoče leto Predhodno leto

Celotni prihodki na zaposlenega
AOP 
870/894 74.328                                 68.633                              

Celotni odhodki na zaposlenega
AOP 
887/894 73.800                                 67.615                              

Stroški dela na zaposlenega
AOP 
875/894 57.864                                 52.546                              

Strošek dela v celotnih odhodkih - 
indeks

AOP 
875/887*
100 78 78

Število študentov 1. in 2. stopnje brez 
absolventov 406 383

Celotni prihodki na študenta
AOP 
870/štud. 15.561                                 15.411                              

Celotni odhodki na študenta
AOP 
887/štud. 15.451                                 15.182                              

Število vseh študentov brez 
absolventov 413 391

Celotni prihodki na študenta vsi
AOP 
870/štud. 15.298                                 15.096                              

Celotni odhodki na študenta vsi
AOP 
887/štud. 15.189                                 14.872                              

Presežek prihodkov v celotnih 
prihodkih - indeks

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

Presežek odhodkov v celotnih 
prihodkih - indeks

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

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

AOP 
891/štud. 108,46 223,53

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

AOP 
892/štud. 0,00 0,00

Presežek prihodkov nad odhodki po 
plačilu davka na zaposelnega

AOP 
891/894 526,99 1.016,29

Presežek odhodkov nad prihodki po 
plačilu davka na zaposlenega

AOP 
892/894 0,00 0,00

Kraj in datum:

Odgovorna oseba za 
sestavljanje bilance: Odgovorna oseba:

LJUBLJANA, 17.02.2022

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC



AKADEMIJA ZA GLASBO

Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Št. Naziv 2021 2020 Indeks Struktura 2021
%

I. PRIHODKI    

A PRIHODKI OD POSLOVANJA 6.317.220 5.901.095 107 100
B FINANČNI PRIHODKI 0 0 #DIV/0! 0
C DRUGI PRIHODKI 684 1.173 58 0
Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 0 200 0 0

D CELOTNI PRIHODKI 6.317.904 5.902.468 107 100

II. ODHODKI

E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 1.274.821 1.226.205 104 20,3
F STROŠKI DELA 4.918.453 4.518.976 109 78,4
G AMORTIZACIJA 30.812 24.753 124 0,5
H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0
J DRUGI STROŠKI 44.841 44.917 100 0,7
K FINANČNI ODHODKI  3.149 0 #DIV/0! 0,1
L DRUGI ODHODKI 0 10 0 0
M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 900 0 #DIV/0! 0

N CELOTNI ODHODKI 6.272.976 5.814.861 108 100

O PRESEŽEK PRIHODKOV 44.928 87.607

P PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

Davek od dohodka pravnih oseb 134 206 65 0

PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva DDPO) 44.794 87.401

PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva DDPO) 0 0

VIR NASTANKA PRESEŽKA (presežek odhodkov se vpiše negativno)

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS 44.928                   

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij -                             

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja -                             
MIZŠ- znanstveno-razisk dej. -                             
Drugi proračunski viri -                             
Evropski proračun -                             
Izredni študij 44.928                   
Drugo: -                             

PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI -                             

-                             

Skupaj 44.928                 

Za vključitev v računovodsko poročilo



PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.1.do 31.12.2021

Univerza v Ljubljani

Članica: v eurih, brez centov

ČLENITEV
PODSKUPIN Prihodki in odhodki za Prihodki in odhodki od

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

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664) 6.317.220 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV 6.317.286 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

66 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0
763 C) DRUGI PRIHODKI 684 0

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

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 6.317.904 0

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (672+673+674) 1.274.821 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 68.319 0
461 STROŠKI STORITEV 1.206.502 0

 F) STROŠKI DELA (676+677+678) 4.918.453 0
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 4.012.827 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 625.918 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 279.708 0
462 G) AMORTIZACIJA 30.812 0
463 H) REZERVACIJE 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 44.841 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 3.149 0

L) DRUGI ODHODKI 0 0
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (685+687) 900 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 900 0

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

6.272.976 0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)
44.928 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 0 0
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 134 0

677

688

689

687

686

684

683

680

669

671

674

682

681

670

673

672

678

679

675

676

685

AKADEMIJA ZA GLASBO

666

Oznaka 
za AOP

3

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ZNESEK

664

665

663

662

660

661

667

668



ČLENITEV
PODSKUPIN Prihodki in odhodki za Prihodki in odhodki od

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

Oznaka 
za AOP

3

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ZNESEK

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

691

44.794 0

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

692

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

0 0

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

693



Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja AKADEMIJA ZA GLASBO
po izkazu prihodkov in odhodkov - obračunsko v EUR brez centov

Vir Prihodki Odhodki

Razlika med 
prihodki in 

odhodki
Delež odhodkov v 

prihodkih %
Sestava prihodkov 

%
Sestava odhodkov 

%

Javna služba skupaj 6.317.904            6.272.976             44.928                 99                        100                      100                      

MIZŠ 6.137.989            6.151.749             13.760 -                100                      97                        98                        

ARRS 6.431                   6.431                   -                           100                      0                          0                          

Druga ministrstva -                          -                           -                           #DIV/0! -                           -                           

Občinski proračunski viri -                          -                           -                           #DIV/0! -                           -                           
Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 17.703                 17.167                 536                      97                        0                          0                          
Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 117.439               56.054                 61.385                 48                        2                          1                          

Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 7. OP, Cmepius in drugi 
projekti iz pror. EU 11.114                 10.191                 923                      92                        0                          0                          

Drugi viri 27.228                 31.384                 4.156 -                  115                      0                          1                          

Trg -                          -                           -                           #DIV/0! -                           -                           

Skupaj: 6.317.904            6.272.976             44.928                 99                        100                      100                      
-                                           

-                                           

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

Vir Prihodki 
Sestava prihodkov 

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

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

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

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

Drugi prihodki iz mednarodnih 
projektov -                          #DIV/0!

Drugo: -                          #DIV/0!

Skupaj: -                          #DIV/0!

-                                           



ČLANICA UL:

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek Ime in priimek

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

Telefon:

01 2427-308

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
podatek je kontroliran

podatek se prenese iz posebnega dela
ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 5.932.938 5.998.231 6.320.680 105,4 106,5

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 5.932.938 5.998.231 6.320.680 105,4 106,5

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 5.749.122 5.862.567 6.160.503 105,1 107,2

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 5.749.122 5.825.292 6.159.613 105,7 107,1

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 5.748.016 5.825.292 6.158.529 105,7 107,1

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 1.106 0 1.084 - 98,0

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

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

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

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

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 - -

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

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

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

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

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

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

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

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

419 0 37.275 890 2,4 -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422 do 430 + 487 do 490) 420 183.816 135.664 160.177 118,1 87,1

del 7102 Prejete obresti 422 - -

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

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 4.324 6.550 207 3,2 4,8

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 170.706 122.414 148.225 121,1 86,8

72 Kapitalski prihodki 425 - -

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 4.340 6.700 630 9,4 14,5

731 Prejete donacije iz tujine 427 - -

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

Odgovorna oseba:

AKADEMIJA ZA GLASBO



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 - -

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 - -

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov 489 - -

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

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 4.446 11.115 - 250,0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 - -

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

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

del 7102 Prejete obresti 433 - -



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481) 437 5.833.589 5.996.845 6.392.176 106,6 109,6

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 5.833.589 5.996.845 6.392.176 106,6 109,6

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446) 439 3.884.846 4.083.746 4.270.568 104,6 109,9

del 4000 Plače in dodatki 440 3.104.786 3.282.049 3.362.332 102,4 108,3

del 4001 Regres za letni dopust 441 81.192 83.119 87.543 105,3 107,8

del 4002 Povračila in nadomestila 442 112.570 148.277 123.639 83,4 109,8

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 381.944 424.518 470.049 110,7 123,1

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.615 4.500 3.005 66,8 186,1

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 173.620 137.603 198.374 144,2 114,3

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 29.119 3.680 25.626 696,4 88,0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448 do 452) 447 609.137 654.073 666.198 101,9 109,4

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 306.482 340.089 336.118 98,8 109,7

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 260.248 272.456 286.357 105,1 110,0

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.500 3.843 2.729 71,0 109,2

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 3.670 2.306 4.038 175,1 110,0

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 36.237 35.379 36.956 104,5 102,0

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.257.090 1.253.926 1.395.300 111,3 111,0

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 86.392 91.956 94.000 102,2 108,8

del 4021 Posebni material in storitve 455 67 1.545 - 2.306,0

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 58.762 55.462 52.164 94,1 88,8

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 3.309 7.400 10.015 135,3 302,7

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 5.927 16.000 9.078 56,7 153,2

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 100.670 94.225 99.380 105,5 98,7

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 410.619 391.732 477.839 122,0 116,4

del 4027 Kazni in odškodnine 461 - -

del 4028 Davek na izplačane plače 462 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 591.344 597.151 651.279 109,1 110,1

403 D. Plačila domačih obresti 464 - -

404 E. Plačila tujih obresti 465 - -

410 F. Subvencije 466 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 - -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469 - -

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 82.516 5.100 60.110 1.178,6 72,8

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 - -

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 - -

4202 Nakup opreme 473 75.935 4.100 51.376 1.253,1 67,7

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 6.581 6.734 - 102,3

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 - -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 - -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.000 2.000 200,0 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 - -

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 0 0 0 - -

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 0 - -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 0 0 - -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 0 - -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 99.349 1.386 0 0,0 0,0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 0 0 71.496 - -



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

Kazalec Enota REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba EUR 99.349 1.386 -71.496

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks indeks 102 100 99

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu EUR 0 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks indeks - - -

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih delež 100 100 100

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih delež 0 0 0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje 
javne službe EUR -84.467 -171.553 -232.563

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih delež 100 100 100

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih delež 0 0 0

Odstotek prispevkov za socialno varnost v plačah odstotek 16 16 16

Prihodki za investicije skupaj EUR 1.106 0 1.084

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki EUR -81.410 -5.100 -59.026

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in 
odhodkov - AOP 894 število 86 84 85

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 68.988 71.408 74.361

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 67.832 71.391 75.202
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
zaposlenega EUR 52.256 56.403 58.080

*Število vseh študentov brez absolventov število 391 413 413

**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov število 383 406 406

***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni 
študij število 367 384 384

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 15.174 14.524 15.304

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.920 14.520 15.477
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
študenta EUR 11.494 11.472 11.953

Izdatki za blago in storitve JS na študenta EUR 3.215 3.036 3.378

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in 2. 
stopnje rednega študija brez absolventov EUR 15.662 15.170 16.038

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.1.1. OBRAZLOŽITEV INDEKSOV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

PRIHODKI / ODHODKI AOP FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021

Vrednost razlike 
med

 realizacijo 2021 
in FN 2021

Indeksi večjih 
odstopanj

realizacija 2021 / 
FN 2021

AKADEMIJA  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 5.825.292 € 6.159.613 € 334.321 € 106

AKADEMIJA  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 37.275 € 890 € -36.385 € 2

AKADEMIJA  

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421 do 430) 420 135.664 € 160.177 € 24.513 € 118

Indeks izkazuje zman                
predvedenih sredstev    

Indeks izkazuje pove              
študij, študij PAI, sred                
prvič razpisano za  le                
sklepi za nadaljevanj              

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje in 
starih programov za pridobitev specializacije, magisterija znanosti in 
doktorata znanosti.

Indeks izkazuje pove             
razmerah od januarja               
opreme in izvrševanj            
koncertno dejavnost,                

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente rednega študija 
1. stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. stopnje

Obrazložite indekse, če je razlika v st      
 

Presežek - AOP 485 oz. 486 - obrazlo     

    

* leto 2021: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 
1., 2., 3. stopnje  ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov v študijskem letu v študijskem letu 2020/2021, stanje na dan 30. 
10.



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

AKADEMIJA  

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 431 0 € 0 € 0 € -

AKADEMIJA  

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim za izvajanje javne 
službe
(440 do 446)

439 4.083.746 € 4.270.568 € 186.822 € 105

AKADEMIJA  

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.253.926 € 1.395.300 € 141.374 € 111

AKADEMIJA  

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 5.100 € 60.110 € 55.010 € 1179

AKADEMIJA  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       485 1.386 € 0 € -1.386 € 0

AKADEMIJA  

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI          486 0 € 71.496 € 71.496 € -

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501 do 511) 500 0 0 0 - -

7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov 501 - -

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 502 - -

7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 - -

7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 504 - -

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 505 - -

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 - -

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507 - -

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508 - -

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 - -

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 - -

440 V. DANA POSOJILA
(513 do 523) 512 0 0 0 - -

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 - -

4401 Dana posojila javnim skladom 514 - -

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 - -

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 - -

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 - -

4405 Dana posojila občinam 518 - -

4406 Dana posojila v tujino 519 - -

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 - -

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 - -

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 - -

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0 0 - -

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0 0 - -

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

Indeks izkazuje pove             
opremo, avdio video            
ostalo drugo opremo    

Rezultat poslovanja z               
nastal na redni študij           
sredstev bomo lahko             
nakup opreme v znes                

Indeks izkazuje pove             
razmerah za obdobje            
lastnih sredstev, redn             
knjižnici.
Indeks izkazuje pove           
materiala za dezinfek             
varovanja in preverja             
izvajanje študijskega           



ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 0 - -

500  Domače zadolževanje
(552 do 558) 551 0 0 0 - -

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 - -

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 - -

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 - -

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 - -

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 - -

501 Zadolževanje v tujini 559 - -

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0 0 - -

550 Odplačila domačega dolga
(562 do 568) 561 0 0 0 - -

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 - -

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 - -

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564 - -

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 - -

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 - -

551 Odplačila dolga v tujino 569 - -

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0 0 - -

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0 0 - -

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 99.349 1.386 0 0,0 0,0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 0 71.496 - -



  njšanje prejetih sredstev iz naslova EU projektov, ker v letu 2021 ni prišlo do nakazila 
 v za projekt Swing Lola.

  ečanje sredstev iz drugih virov javne službe predvsem iz naslova šolnin za izredni 
   dstev za izpite za vpis v pripravljalni program ter na izpopolnjevalni program, ki je bilo 

    eto 2021, ter  ostalih prejetih sredstev za zaračunane storitve po Ceniku UL - izpiti, 
  je študija in nastopi študentov po članicah UL in drugih ustanovah iz naslova 

  ečanje sredstev iz proračuna zaradi prejetih dodatnih sredstev za delo v rizičnih 
  a do junija 2021 v znesku 165.272,58 EUR , dodatka za povračilo stroškov zaščitne  

  ja ukrepov epidemije COVID-19 v znesku 15.719,31 EUR, prejetih sredstev za 
 ,  Svet za umetnost 2021,  v znesku 9.224,32 EUR, sredstva ARRS za projekt Glasba 

      tolpcu G večja od 5.000 €
 

       ožite v vsakem primeru !

KRATKA OBRAZLOŽITEV VZROKOV ZA ODSTOPANJE



  ečanje sredstev za nakup nujno potrebne opreme za študijski proces, za računalniško 
   konferenčni sistem za hibridni pouk, kamere, polikarbonatne plošče za zaščito ter 

   iz sredstev študijske dejavnosti.

  za leto 2021 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v znesku 71.496,46 EUR, ki je 
   ski dejavnosti po pokritju odhodkov iz drugih neproračunskih virov. Primakljaj 

  o pokrili iz sredstev preteklega obračunskega obdobja, to je iz namenskih sredstev za 
   sku 23.356,90 EUR, iz sredstev rezervnega sklada UL prejetih v letu 2020,  v znesku 

  ečanje stroškov za plače predvsem zaradi izplačanega dodatka za delo v rizičnih 
  e januar-junij 2021 v znesku 165.272,58 EUR , izplačanih nadomestil za uporabo 

  na napredovanja in napredovanja v naziv ter izplačane odpravnine zaradi upokojitve v 

  ečanje stroškov predvsem zaradi izvajanja ukrepov epidemije COVID-19 za stroške 
  kcijo in dodatnih storitev  čiščenja poslovnih prostorov in učilnic, dodatnega fizičnega 
  anja PCT pogojev,  stroškov najema dodatnih prostorov, dvoran in opreme za 

 a procesa in umetniške- koncertne dejavnosti, zaradi adaptacije stavbe Palača Kazina, 



2.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

EKONOMSKA STRUKTURA IN NAMEN  

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI MIZŠ ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna 

EU
(strukturni in 

kohezijski 
skladi, ostalo)

Drugi viri Trg MIZŠ ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna 

EU
(strukturni in 

kohezijski 
skladi, ostalo)

Drugi viri Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3/3

AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424
429+

488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431 AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424
429+

488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431
SKUPAJ PRIHODKI 5.998.231 5.825.292 0 0 0 37.275 89.664 0 46.000 0 6.320.680 6.152.621 6.992 0 0 890 117.609 11.115 31.453 0 105,4 105,6
SKUPAJ ODHODKI 5.996.845 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 39.100 0 6.392.176 6.277.027 4.645 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 106,6 106,7
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 1.386 -55.599 0 0 0 16.935 33.150 0 6.900 0 -71.496 -124.406 2.347 0 0 -10.059 61.128 -1.279 773 0 -5.158,4 223,8
SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.998.231 5.825.292 0 0 0 37.275 89.664 0 46.000 0 6.319.596 6.152.621 5.908 0 0 890 117.609 11.115 31.453 0 105,4 105,6
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.991.745 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 34.000 0 6.332.066 6.217.685 3.877 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 105,7 105,7
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 6.486 -55.599 0 0 0 16.935 33.150 0 12.000 0 -12.470 -65.064 2.031 0 0 -10.059 61.128 -1.279 773 0 -192,3 117,0
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 1.084 0 0 0 0 0 0 0 - -
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 60.110 59.342 768 0 0 0 0 0 0 0 1.178,6 -
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE… -5.100 0 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 -59.026 -59.342 316 0 0 0 0 0 0 0 1.157,4 -

SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV 5.996.845 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 39.100 0 6.392.176 6.277.027 4.645 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 106,6 106,7
1+2+3 Stroški dela 4.737.819 4.731.409 0 0 0 6.410 0 0 0 0 4.936.766 4.927.807 3.877 0 0 4.210 0 872 0 0 104,2 104,2

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.883.721 3.878.200 0 0 0 5.521 0 0 0 0 4.070.955 4.063.246 3.332 0 0 3.626 0 751 0 0 104,8 104,8
2 Prispevki delodajalca 619.583 618.694 0 0 0 889 0 0 0 0 629.242 627.992 545 0 0 584 0 121 0 0 101,6 101,5
3 Drugi osebni prejemki 234.515 234.515 0 0 0 0 0 0 0 0 236.569 236.569 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 100,9
4 Izdatki za blago in storitve 1.253.926 1.149.482 0 0 0 13.930 56.514 0 34.000 0 1.395.300 1.289.878 0 0 0 6.739 56.481 11.522 30.680 0 111,3 112,2

AI5+I Investicije in investicijsko vzdrževanje 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 60.110 59.342 768 0 0 0 0 0 0 0 1.178,6 -
AA ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport  5.414.918 5.414.918 5.548.256 5.548.256 102,5 102,5

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (  5.488.367 5.470.517 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.665.014 5.657.672 0 0 0 0 7.342 0 0 0 103,2 103,4
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -73.449 -55.599 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -116.758 -109.416 0 0 0 0 -7.342 0 0 0 159,0 196,8

A ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI 5.509.218 5.433.090 0 0 0 0 76.128 0 0 0 5.671.589 5.557.651 0 0 0 0 113.938 0 0 0 102,9 102,3
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI 5.543.667 5.488.689 0 0 0 0 54.978 0 0 0 5.716.853 5.665.022 0 0 0 0 51.831 0 0 0 103,1 103,2
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -34.449 -55.599 0 0 0 0 21.150 0 0 0 -45.264 -107.371 0 0 0 0 62.107 0 0 0 131,4 193,1

A I in AII REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 5.414.918 5.414.918 5.582.659 5.548.256 34.403 103,1 102,5
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 5.488.367 5.470.517 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.665.014 5.657.672 0 0 0 0 7.342 0 0 0 103,2 103,4
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -73.449 -55.599 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -82.355 -109.416 0 0 0 0 27.061 0 0 0 112,1 196,8

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.878.200 3.878.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.920.253 3.920.253 0 0 0 0 0 0 0 0 101,1 101,1
1a Plače 3.842.821 3.842.821 0 0 0 0 0 0 0 0 3.883.297 3.883.297 0 0 0 0 0 0 0 0 101,1 101,1
1a1 Sredstva za plače (osnova) -  brez dodatne pedagoške obveznosti 3.052.746 3.052.746 3.145.075 3.145.075 103,0 103,0
1a2 Sredstva za redno napredovanje 59.588 59.588 36.576 36.576 61,4 61,4
1a3 Sredstva za nove zaposlitve 40.955 40.955 14.607 14.607 35,7 35,7
1a4 Sredstva za delovno uspešnost 424.518 424.518 465.917 465.917 109,8 109,8
1a5 Sredstva za sindikalne zaupnike 561 561 239 239 42,6 42,6
1a7 Sredstva za delovno dobo 264.453 264.453 220.883 220.883 83,5 83,5
1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 35.379 35.379 36.956 36.956 104,5 104,5
2 Prispevki delodajalca 618.694 618.694 0 0 0 0 0 0 0 0 604.970 604.970 0 0 0 0 0 0 0 0 97,8 97,8
2a Prispevki delodajalca 618.694 618.694 604.970 604.970 97,8 97,8
3 Drugi osebni prejemki 234.515 234.515 0 0 0 0 0 0 0 0 236.569 236.569 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 100,9

3a Regresirana prehrana 83.224 83.224 76.981 76.981 92,5 92,5
3b Prevoz na delo in z dela 65.053 65.053 46.658 46.658 71,7 71,7
3c Regres za letni dopust 83.119 83.119 87.543 87.543 105,3 105,3
3č Odpravnine ob upokojitvi 0 0 8.767 8.767 - -
3d Jubilejne nagrade 3.119 3.119 3.754 3.754 120,4 120,4
3e Drugo 0 12.866 12.866 - -
4 Izdatki za blago in storitve 756.958 739.108 0 0 0 0 17.850 0 0 0 843.880 836.538 0 0 0 0 7.342 0 0 0 111,5 113,2

4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti 330.975 313.125 17.850 372.285 364.943 7.342 112,5 116,5
4b Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 418.120 418.120 463.050 463.050 110,7 110,7
4c Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL 0 0 - -
4č Izdatki za blago in storitve IRD 0 0 - -
4e Drugo skupaj: 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 8.545 8.545 0 0 0 0 0 0 0 0 108,7 108,7

4e1 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 7.863 7.863 8.545 8.545 108,7 108,7
4e2 Drugi izdatki za blago in storitve: 0 0 - -

5 Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.342 59.342 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5a Oprema za Računalniški center UL 0 0 - -
5b Opremo za IRD 0 0 - -
5c Druga oprema iz sredstev študijske dejavnosti 0 59.342 59.342 - -
5č IVD iz sredstev študijske dejavnosti 0 0 0 - -

A III IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 70.000 70.000 81.030 81.030 115,8 -
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 42.151 0 0 0 0 0 42.151 0 0 0 136,0 -
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 39.000 0 0 0 0 0 39.000 0 0 0 38.879 0 0 0 0 0 38.879 0 0 0 99,7 -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 31.000 31.000 42.151 42.151 136,0 -

A IV PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI 24.300 18.172 6.128 7.900 9.395 -1.495 32,5 51,7
PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 9.688 7.350 0 0 0 0 2.338 0 0 0 39,9 40,4
PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.788 2.045 0 0 0 0 -3.833 0 0 0 - -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 24.300 18.172 6.128 9.688 7.350 2.338 39,9 40,4
B OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 1.744 292 0 0 0 0 1.452 0 0 0 86,9 62,1

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 729 292 0 0 0 0 437 0 0 0 36,3 62,1
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 - -

B I UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI 0 0 - -
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 - -

B II INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI 2.006 470 1.536 1.744 292 1.452 86,9 62,1
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 729 292 0 0 0 0 437 0 0 0 36,3 62,1
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 - -
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4a Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih 0 0 - -
4b Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede 470 470 0 0,0 0,0
4c Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja 0 292 292 - -
4č Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije 0 0 - -
4d Drugi izdatki za blago in storitve: 1.536 1.536 437 437 28,5 -
C RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI 37.275 37.275 12.162 157 890 11.115 32,6 -

RAZVOJNE NALOGE ODHODKI 20.340 0 0 0 0 20.340 0 0 0 0 25.275 1.932 0 0 0 10.949 0 12.394 0 0 124,3 -
RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 16.935 0 0 0 0 16.935 0 0 0 0 -13.113 -1.775 0 0 0 -10.059 0 -1.279 0 0 -77,4 -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 5.521 5.521 5.017 640 3.626 751 90,9 -
2 Prispevki delodajalca 889 889 808 103 584 121 90,9 -
3 Drugi osebni prejemki 0 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 13.930 13.930 19.450 1.189 6.739 11.522 139,6 -
Č NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI 0 - -

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

Č1 Visokošolska prijavno-inform. služba in informacijska pismenost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 - -

Č2 Skrb za slovenščino skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Č2a Skrb za slovenščino - delovanje lektoratov slovenskega jezika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 - -

Č2b Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 - -

Č2c Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 - -

Č5 Dodatna vpisna mesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 - -
D RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 # 5.908 5.908 - -

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 3.877 0 3.877 0 0 0 0 0 0 0 - -
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 2.031 0 2.031 0 0 0 0 0 0 0 - -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 # 3.332 3.332 - -
2 Prispevki delodajalca 0 # 545 545 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 # 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 # 0 - -
E DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI 449.732 391.732 12.000 46.000 # 628.193 594.521 2.219 31.453 139,7 151,8

DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI 425.732 391.732 0 0 0 0 0 0 34.000 0 # 644.674 609.781 0 0 0 0 4.213 0 30.680 0 151,4 155,7
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 24.000 0 0 0 0 0 12.000 0 12.000 0 # -16.481 -15.260 0 0 0 0 -1.994 0 773 0 -68,7 -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 # 142.353 142.353 - -
2 Prispevki delodajalca 0 # 22.919 22.919 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 # 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 425.732 391.732 34.000 # 479.402 444.509 4.213 30.680 112,6 113,5
F TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 # 0 - -

TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 # 0 - -
2 Prispevki delodajalca 0 # 0 - -
3 Drugi osebni prejemki 0 # 0 - -
4 Izdatki za blago in storitve 0 # 0 - -
G INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 0 # 1.084 1.084 - -

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 # 768 0 768 0 0 0 0 0 0 0 15,1 -
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN OD -5.100 0 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 # 316 0 316 0 0 0 0 0 0 0 -6,2 -

5a Investicije 0 # 0 - -
5b Oprema 5.100 5.100 # 768 768 15,1 -
5c Investicijsko vzdrževanje 0 # 0 - -
5č Priprava investicijske dokumentacije 0 # 0 - -
5d Intervencijska sredstva 0 # 0 - -

2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREDVIDENE REALIZACIJE 2021 (polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO



1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431) 401 5.932.938 5.998.231 6.320.680 105,4 106,5

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420) 402 5.932.938 5.998.231 6.320.680 105,4 106,5

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419) 403 5.749.122 5.862.567 6.160.503 105,1 107,2

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406) 404 5.749.122 5.825.292 6.159.613 105,7 107,1

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 5.748.016 5.825.292 6.158.529 105,7 107,1

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 1.106 0 1.084 - 98,0

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

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

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

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

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 0 - -

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0 - -

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

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0 - -

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 - -

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 - -

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 - -

 741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije in iz drugih držav 419 0 37.275 890 2,4 -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422 do 430 + 487 do 490) 420 183.816 135.664 160.177 118,1 87,1

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0 - -

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 0 - -

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 4.324 6.550 207 3,2 4,8

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 170.706 122.414 148.225 121,1 86,8

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0 - -

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 4.340 6.700 630 9,4 14,5

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 - -

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 - -

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 0 - -

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov 489 0 0 0 - -

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 490 0 0 0 - -

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 4.446 0 11.115 - 250,0

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

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

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 0 - -

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0 - -

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481) 437 5.833.589 5.996.845 6.392.176 106,6 109,6

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 5.833.589 5.996.845 6.392.176 106,6 109,6

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446) 439 3.884.846 4.083.746 4.270.568 104,6 109,9

del 4000 Plače in dodatki 440 3.104.786 3.282.049 3.362.332 102,4 108,3

del 4001 Regres za letni dopust 441 81.192 83.119 87.543 105,3 107,8

del 4002 Povračila in nadomestila 442 112.570 148.277 123.639 83,4 109,8

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 381.944 424.518 470.049 110,7 123,1

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.615 4.500 3.005 66,8 186,1

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 173.620 137.603 198.374 144,2 114,3

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 29.119 3.680 25.626 696,4 88,0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448 do 452) 447 609.137 654.073 666.198 101,9 109,4

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 306.482 340.089 336.118 98,8 109,7

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 260.248 272.456 286.357 105,1 110,0

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.500 3.843 2.729 71,0 109,2

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 3.670 2.306 4.038 175,1 110,0

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 36.237 35.379 36.956 104,5 102,0

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.257.090 1.253.926 1.395.300 111,3 111,0

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 86.392 91.956 94.000 102,2 108,8

del 4021 Posebni material in storitve 455 67 0 1.545 - 2.306,0

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 58.762 55.462 52.164 94,1 88,8

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 3.309 7.400 10.015 135,3 302,7

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 5.927 16.000 9.078 56,7 153,2

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 100.670 94.225 99.380 105,5 98,7

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 410.619 391.732 477.839 122,0 116,4

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0 - -

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 591.344 597.151 651.279 109,1 110,1

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0 - -

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 - -



410 F. Subvencije 466 0 0 0 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 - -

412 H. Transferi neprofitnim  organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469 0 0 0 - -

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 82.516 5.100 60.110 1.178,6 72,8

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0 - -

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0 - -

4202 Nakup opreme 473 75.935 4.100 51.376 1.253,1 67,7

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 6.581 0 6.734 - 102,3

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0 - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0 - -

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0 - -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 1.000 2.000 200,0 -

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 
inženiring 479 0 0 0 - -

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484) 481 0 0 0 - -

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 0 - -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 483 0 0 0 - -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 0 - -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437) 485 99.349 1.386 0 0,0 0,0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401) 486 0 0 71.496 - -

Kazalec Enota REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba EUR 99.349 1.386 -71.496

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks indeks 102 100 99

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu EUR 0 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks indeks - - -

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih delež 100 100 100

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih delež 0 0 0
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje 
javne službe EUR -84.467 -171.553 -232.563

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih delež 100 100 100

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih delež 0 0 0

Odstotek prispevkov za socialno varnost v plačah odstotek 16 16 16

Prihodki za investicije skupaj EUR 1.106 0 1.084

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki EUR -81.410 -5.100 -59.026

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - 
AOP 894 število 86

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 68.988

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 67.832
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
zaposlenega EUR 52.256

*Število vseh študentov brez absolventov število 391

**Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov število 383

***Število vseh študentov 1. in 2. stopnje brez absolventov, redni študij število 367

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 15.174

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 14.920
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na 
študenta EUR 11.494

Izdatki za blago in storitve JS na študenta EUR 3.215

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na študenta 1. in 2. stopnje 
rednega študija brez absolventov EUR 15.662

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

0

** enako kot pod *, s to razliko, da se ne upoštevajo študenti 3. stopnje in starih 
programov za pridobitev specializacije, magisterija znanosti in doktorata znanosti.

* leto 2021: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) 1., 2., 
3. stopnje  ter prejšnjih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v 
študijskem letu v študijskem letu 2020/2021, stanje na dan 30. 10.

*** enako, kot pod **, s to razliko, da se upošteva le študente rednega študija 1. 
stopnje, starih dodiplomskih programov in 2. stopnje



1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.1.1. OBRAZLOŽITEV INDEKSOV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

PRIHODKI / ODHODKI AOP FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021

Vrednost razlike 
med

 realizacijo 2021 in 
FN 2021

Indeksi večjih 
odstopanj

realizacija 2021 / 
FN 2021

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 5.825.292 € 6.159.613 € 334.321 € 106

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 37.275 € 890 € -36.385 € 2

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421 do 430) 420 135.664 € 160.177 € 24.513 € 118

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 431 0 € 0 € 0 € -

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim za izvajanje javne 
službe
(440 do 446)

439 4.083.746 € 4.270.568 € 186.822 € 105

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463) 453 1.253.926 € 1.395.300 € 141.374 € 111

J. Investicijski odhodki
(371 do 480) 470 5.100 € 60.110 € 55.010 € 1179

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       485 1.386 € 0 € -1.386 € 0

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI          486 0 € 71.496 € 71.496 € -

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

0

Rezultat poslovanja za leto 2021 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v 
znesku 71.496,46 EUR, ki je nastal na redni študijski dejavnosti po pokritju 
odhodkov iz drugih neproračunskih virov. Primakljaj sredstev bomo lahko 
pokrili iz sredstev preteklega obračunskega obdobja, to je iz namenskih 

Indeks izkazuje povečanje sredstev za nakup nujno potrebne opreme za 
študijski proces, za računalniško opremo, avdio video konferenčni sistem za 
hibridni pouk, kamere, polikarbonatne plošče za zaščito ter ostalo drugo 
opremo iz sredstev študijske dejavnosti.

0

Indeks izkazuje povečanje stroškov za plače predvsem zaradi izplačanega 
dodatka za delo v rizičnih razmerah za obdobje januar-junij 2021 v znesku 
165.272,58 EUR , izplačanih nadomestil za uporabo lastnih sredstev, redna 
napredovanja in napredovanja v naziv ter izplačane odpravnine zaradi 
Indeks izkazuje povečanje stroškov predvsem zaradi izvajanja ukrepov 
epidemije COVID-19 za stroške materiala za dezinfekcijo in dodatnih storitev  
čiščenja poslovnih prostorov in učilnic, dodatnega fizičnega varovanja in 
preverjanja PCT pogojev,  stroškov najema dodatnih prostorov, dvoran in 

KRATKA OBRAZLOŽITEV VZROKOV ZA ODSTOPANJE

Indeks izkazuje povečanje sredstev iz proračuna zaradi prejetih dodatnih 
sredstev za delo v rizičnih razmerah od januarja do junija 2021 v znesku 
165.272,58 EUR , dodatka za povračilo stroškov zaščitne  opreme in 
izvrševanja ukrepov epidemije COVID-19 v znesku 15.719,31 EUR, prejetih 

Indeks izkazuje zmanjšanje prejetih sredstev iz naslova EU projektov, ker v letu 
2021 ni prišlo do nakazila predvedenih sredstev za projekt Swing Lola.

Indeks izkazuje povečanje sredstev iz drugih virov javne službe predvsem iz 
naslova šolnin za izredni študij, študij PAI, sredstev za izpite za vpis v 
pripravljalni program ter na izpopolnjevalni program, ki je bilo prvič razpisano 
za  leto 2021, ter  ostalih prejetih sredstev za zaračunane storitve po Ceniku 



1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501 do 511) 500 0 0 0 - -

7500 Prejeta vračila danih posojil - od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 0 - -

7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov 502 0 0 0 - -

7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 0 - -

7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 504 0 0 0 - -

7504 Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij 505 0 0 0 - -

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0 - -

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507 0 0 0 - -

7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu 508 0 0 0 - -

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0 - -

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 - -

440 V. DANA POSOJILA
(513 do 523) 512 0 0 0 - -

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 - -

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 - -

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 0 - -

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 - -

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 0 - -

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 - -

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 - -

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 - -

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 - -

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0 - -

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512) 524 0 0 0 - -

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500) 525 0 0 0 - -

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

ČLENITEV 
KONTOV NAZIV KONTA Oznaka 

za AOP REALIZACIJA 2020 FINANČNI NAČRT 
2021 REALIZACIJA 2021 realizacija 2021 / 

FN2021
realizacija 2021 / 
realizacija 2020

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 0 0 0 - -

500  Domače zadolževanje
(552 do 558) 551 0 0 0 - -

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0 - -

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0 - -

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 0 - -

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0 - -

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569) 560 0 0 0 - -

550 Odplačila domačega dolga
(562 do 568) 561 0 0 0 - -

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562 0 0 0 - -

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567 0 0 0 - -

del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 0 - -

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0 - -

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560) 570 0 0 0 - -

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550) 571 0 0 0 - -

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571) 572 99.349 1.386 0 0,0 0,0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570) 573 0 0 71.496 - -

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC



2.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

EKONOMSKA STRUKTURA IN NAMEN  

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

Zap. št. PROGRAMI  /  NAMENI MIZŠ ARRS Druga 
ministrstva

Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva od 
prodaje blaga in 

storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri Trg MIZŠ ARRS Druga 

ministrstva

Občinski 
proračunski 

viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev 
UL: sredstva 
od prodaje 

blaga in 
storitev iz 
naslova 

izvajanja JS

Ostala sredstva 
iz proračuna EU Drugi viri Trg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3/3 14=4/4 13=3/3 14=4/4

AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424 429+488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431 AOP prihodki 404 404 404 408 419 del 424 429+488 do 490
410+413+418+487

422 do 428+430 431
SKUPAJ PRIHODKI 5.998.231 5.825.292 0 0 0 37.275 89.664 0 46.000 0 6.320.680 6.152.621 6.992 0 0 890 117.609 11.115 31.453 0 105,4 105,6 106,5 107,1
SKUPAJ ODHODKI 5.996.845 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 39.100 0 6.392.176 6.277.027 4.645 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 106,6 106,7 109,6 109,5
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 1.386 -55.599 0 0 0 16.935 33.150 0 6.900 0 -71.496 -124.406 2.347 0 0 -10.059 61.128 -1.279 773 0 -5.158,4 223,8 -72,0 -840,6
SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.998.231 5.825.292 0 0 0 37.275 89.664 0 46.000 0 6.319.596 6.152.621 5.908 0 0 890 117.609 11.115 31.453 0 105,4 105,6 106,6 107,1
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 5.991.745 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 34.000 0 6.332.066 6.217.685 3.877 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 105,7 105,7 110,1 110,0
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO 6.486 -55.599 0 0 0 16.935 33.150 0 12.000 0 -12.470 -65.064 2.031 0 0 -10.059 61.128 -1.279 773 0 -192,3 117,0 -7,0 -67,6
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 1.084 0 0 0 0 0 0 0 - - 26,8 0,0
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 60.110 59.342 768 0 0 0 0 0 0 0 1.178,6 - 72,8 72,9
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE… -5.100 0 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 -59.026 -59.342 316 0 0 0 0 0 0 0 1.157,4 - 75,2 72,9
SKUPAJ ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV 5.996.845 5.880.891 0 0 0 20.340 56.514 0 39.100 0 6.392.176 6.277.027 4.645 0 0 10.949 56.481 12.394 30.680 0 106,6 106,7 109,6 109,5

1+2+3 Stroški dela 4.737.819 4.731.409 0 0 0 6.410 0 0 0 0 4.936.766 4.927.807 3.877 0 0 4.210 0 872 0 0 104,2 104,2 109,9 109,8
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.883.721 3.878.200 0 0 0 5.521 0 0 0 0 4.070.955 4.063.246 3.332 0 0 3.626 0 751 0 0 104,8 104,8 110,1 110,0
2 Prispevki delodajalca 619.583 618.694 0 0 0 889 0 0 0 0 629.242 627.992 545 0 0 584 0 121 0 0 101,6 101,5 109,8 109,8
3 Drugi osebni prejemki 234.515 234.515 0 0 0 0 0 0 0 0 236.569 236.569 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 100,9 106,4 106,4
4 Izdatki za blago in storitve 1.253.926 1.149.482 0 0 0 13.930 56.514 0 34.000 0 1.395.300 1.289.878 0 0 0 6.739 56.481 11.522 30.680 0 111,3 112,2 111,0 110,9

AI5+I Investicije in investicijsko vzdrževanje 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 60.110 59.342 768 0 0 0 0 0 0 0 1.178,6 - 72,8 72,9
AA ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vir MIZŠ) 5.414.918 5.414.918 0 0 0 0 0 0 0 0 5.548.256 5.548.256 0 0 0 0 0 0 0 0 102,5 102,5 103,9 103,9

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI pri 1. in 2. st. rednega študija in univ. šport (vsi viri) 5.488.367 5.470.517 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.665.014 5.657.672 0 0 0 0 7.342 0 0 0 103,2 103,4 105,9 105,9
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -73.449 -55.599 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -116.758 -109.416 0 0 0 0 -7.342 0 0 0 159,0 196,8 1.099,4 3.613,5

A I in AII REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 5.414.918 5.414.918 0 0 0 0 0 0 0 0 5.582.659 5.548.256 0 0 0 0 34.403 0 0 0 103,1 102,5 103,8 103,9
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 5.488.367 5.470.517 0 0 0 0 17.850 0 0 0 5.665.014 5.657.672 0 0 0 0 7.342 0 0 0 103,2 103,4 105,9 105,9
REDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -73.449 -55.599 0 0 0 0 -17.850 0 0 0 -82.355 -109.416 0 0 0 0 27.061 0 0 0 112,1 196,8 -310,5 3.613,5

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.878.200 3.878.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.920.253 3.920.253 0 0 0 0 0 0 0 0 101,1 101,1 106,2 106,2
1a Plače 3.842.821 3.842.821 0 0 0 0 0 0 0 0 3.883.297 3.883.297 0 0 0 0 0 0 0 0 101,1 101,1 106,3 106,3
1a1 Sredstva za plače (osnova) -  brez dodatne pedagoške obveznosti 3.052.746 3.052.746 0 0 0 0 0 0 0 0 3.145.075 3.145.075 0 0 0 0 0 0 0 0 103,0 103,0 104,8 104,8
1a2 Sredstva za redno napredovanje 59.588 59.588 0 0 0 0 0 0 0 0 36.576 36.576 0 0 0 0 0 0 0 0 61,4 61,4 122,8 122,8
1a3 Sredstva za nove zaposlitve 40.955 40.955 0 0 0 0 0 0 0 0 14.607 14.607 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 35,7 43,5 43,5
1a4 Sredstva za delovno uspešnost 424.518 424.518 0 0 0 0 0 0 0 0 465.917 465.917 0 0 0 0 0 0 0 0 109,8 109,8 123,7 123,7
1a5 Sredstva za sindikalne zaupnike 561 561 0 0 0 0 0 0 0 0 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 42,6 42,6 49,3 49,3
1a7 Sredstva za delovno dobo 264.453 264.453 0 0 0 0 0 0 0 0 220.883 220.883 0 0 0 0 0 0 0 0 83,5 83,5 104,8 104,8
1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 35.379 35.379 0 0 0 0 0 0 0 0 36.956 36.956 0 0 0 0 0 0 0 0 104,5 104,5 102,0 102,0
2 Prispevki delodajalca 618.694 618.694 0 0 0 0 0 0 0 0 604.970 604.970 0 0 0 0 0 0 0 0 97,8 97,8 105,9 105,9
2a Prispevki delodajalca 618.694 618.694 0 0 0 0 0 0 0 0 604.970 604.970 0 0 0 0 0 0 0 0 97,8 97,8 105,9 105,9
3 Drugi osebni prejemki 234.515 234.515 0 0 0 0 0 0 0 0 236.569 236.569 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 100,9 106,4 106,4
3a Regresirana prehrana 83.224 83.224 0 0 0 0 0 0 0 0 76.981 76.981 0 0 0 0 0 0 0 0 92,5 92,5 103,5 103,5
3b Prevoz na delo in z dela 65.053 65.053 0 0 0 0 0 0 0 0 46.658 46.658 0 0 0 0 0 0 0 0 71,7 71,7 122,3 122,3
3c Regres za letni dopust 83.119 83.119 0 0 0 0 0 0 0 0 87.543 87.543 0 0 0 0 0 0 0 0 105,3 105,3 107,8 107,8
3č Odpravnine ob upokojitvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.767 8.767 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 46,7 46,7
3d Jubilejne nagrade 3.119 3.119 0 0 0 0 0 0 0 0 3.754 3.754 0 0 0 0 0 0 0 0 120,4 120,4 120,4 120,4
3e Drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.866 12.866 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 190,8 190,8
4 Izdatki za blago in storitve 756.958 739.108 0 0 0 0 17.850 0 0 0 843.880 836.538 0 0 0 0 7.342 0 0 0 111,5 113,2 107,6 107,7
4a Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti 330.975 313.125 0 0 0 0 17.850 0 0 0 372.285 364.943 0 0 0 0 7.342 0 0 0 112,5 116,5 92,3 92,2
4b Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 418.120 418.120 0 0 0 0 0 0 0 0 463.050 463.050 0 0 0 0 0 0 0 0 110,7 110,7 124,2 124,2
4c Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4č Izdatki za blago in storitve IRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4e Drugo skupaj: 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 8.545 8.545 0 0 0 0 0 0 0 0 108,7 108,7 108,7 108,7

4e1 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 7.863 7.863 0 0 0 0 0 0 0 0 8.545 8.545 0 0 0 0 0 0 0 0 108,7 108,7 108,7 108,7
4e2 Drugi izdatki za blago in storitve: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

5 Izdatki za opremo in investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.342 59.342 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 72,9 72,9
5a Oprema za Računalniški center UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5b Opremo za IRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5c Druga oprema iz sredstev študijske dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.342 59.342 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 72,9 72,9
5č IVD iz sredstev študijske dejavnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
A III IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI 70.000 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 81.030 0 0 0 0 0 81.030 0 0 0 115,8 - 103,5 0,0

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 42.151 0 0 0 0 0 42.151 0 0 0 136,0 - 125,5 0,0
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 39.000 0 0 0 0 0 39.000 0 0 0 38.879 0 0 0 0 0 38.879 0 0 0 99,7 - 87,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 31.000 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 42.151 0 0 0 0 0 42.151 0 0 0 136,0 - 125,5 0,0

A IV PROGRAMI 3. STOPNJE PRIHODKI 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 7.900 9.395 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 32,5 51,7 41,4 78,8
PROGRAMI 3. STOPNJE ODHODKI 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 9.688 7.350 0 0 0 0 2.338 0 0 0 39,9 40,4 102,8 95,8
PROGRAMI 3. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.788 2.045 0 0 0 0 -3.833 0 0 0 - - -18,5 48,1

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 24.300 18.172 0 0 0 0 6.128 0 0 0 9.688 7.350 0 0 0 0 2.338 0 0 0 39,9 40,4 102,8 95,8
B OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 1.744 292 0 0 0 0 1.452 0 0 0 86,9 62,1 87,4 54,1

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 729 292 0 0 0 0 437 0 0 0 36,3 62,1 38,4 54,1
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 - - 1.068,4 0,0

B I UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

B II INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 1.744 292 0 0 0 0 1.452 0 0 0 86,9 62,1 87,4 54,1
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI 2.006 470 0 0 0 0 1.536 0 0 0 729 292 0 0 0 0 437 0 0 0 36,3 62,1 38,4 54,1
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 - - 1.068,4 0,0

4a Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4b Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
4c Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4č Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4d Drugi izdatki za blago in storitve: 1.536 0 0 0 0 0 1.536 0 0 0 437 0 0 0 0 0 437 0 0 0 28,5 - 32,1 0,0
C RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI 37.275 0 0 0 0 37.275 0 0 0 0 12.162 157 0 0 0 890 0 11.115 0 0 32,6 - 273,5 0,0

RAZVOJNE NALOGE ODHODKI 20.340 0 0 0 0 20.340 0 0 0 0 25.275 1.932 0 0 0 10.949 0 12.394 0 0 124,3 - 192,9 114,6
RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 16.935 0 0 0 0 16.935 0 0 0 0 -13.113 -1.775 0 0 0 -10.059 0 -1.279 0 0 -77,4 - 151,4 105,3

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 5.521 0 0 0 0 5.521 0 0 0 0 5.017 640 0 0 0 3.626 0 751 0 0 90,9 - 92,0 78,2
2 Prispevki delodajalca 889 0 0 0 0 889 0 0 0 0 808 103 0 0 0 584 0 121 0 0 90,9 - 92,1 78,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 13.930 0 0 0 0 13.930 0 0 0 0 19.450 1.189 0 0 0 6.739 0 11.522 0 0 139,6 - 287,0 161,5
Č NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č1 Visokošolska prijavno-inform. služba in informacijska pismenost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č2 Skrb za slovenščino skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
Č2a Skrb za slovenščino - delovanje lektoratov slovenskega jezika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č2b Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

Č2c Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
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Č5 Dodatna vpisna mesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
D RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.908 0 5.908 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.877 0 3.877 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.031 0 2.031 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.332 0 3.332 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 0 545 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
E DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI 449.732 391.732 0 0 0 0 12.000 0 46.000 0 628.193 594.521 0 0 0 0 2.219 0 31.453 0 139,7 151,8 139,9 150,3

DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI 425.732 391.732 0 0 0 0 0 0 34.000 0 644.674 609.781 0 0 0 0 4.213 0 30.680 0 151,4 155,7 151,7 160,4
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 24.000 0 0 0 0 0 12.000 0 12.000 0 -16.481 -15.260 0 0 0 0 -1.994 0 773 0 -68,7 - -68,4 -100,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.353 142.353 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4.489,2 6.438,4
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.919 22.919 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4.485,1 6.437,9
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 425.732 391.732 0 0 0 0 0 0 34.000 0 479.402 444.509 0 0 0 0 4.213 0 30.680 0 112,6 113,5 113,8 117,7
F TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
2 Prispevki delodajalca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
3 Drugi osebni prejemki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
4 Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
G INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 1.084 0 0 0 0 0 0 0 - - 26,8 0,0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 768 0 768 0 0 0 0 0 0 0 15,1 - 69,4 0,0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI -5.100 0 0 0 0 0 0 0 -5.100 0 316 0 316 0 0 0 0 0 0 0 -6,2 - 10,7 0,0

5a Investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5b Oprema 5.100 0 0 0 0 0 0 0 5.100 0 768 0 768 0 0 0 0 0 0 0 15,1 - 69,4 0,0
5c Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5č Priprava investicijske dokumentacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0
5d Intervencijska sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0 0,0

2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREDVIDENE REALIZACIJE 2021 (polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

DEMIJA ZA GLASBO

SALDO  Presež prihodkov  Presežek 
odhodkov 

 Presežek 
preteklih let  

 Časovne 
razmejitve 

 Tekoči prihodki 
iz drugih virov 

 Prihodki 
projektov v 
naslednjem 

obdobju 

 Kredit, 
konc.sredstva 

(samo rektorat)  
Kontrola:

DEMIJA ZA GLASBO -71.496 
REDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE -82.355 FALSE -82.355 23.357 27.123 31.875 0 0 0

IZREDNI PROGRAMI 1. IN 2. STOPNJE 38.879 38.879 FALSE 0 0 0 0 0 0

PROGRAMI 3. STOPNJE -1.788 FALSE -1.788 0 1.788 0 0 0 0

UNIVERZITETNI ŠPORT (samo rektorat) 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 1.015 1.015 FALSE 0 0 0 0 0 0

RAZVOJNE NALOGE -13.113 FALSE -13.113 0 13.113 0 0 0 0

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE (FF in rektorat) 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 2.031 2.031 FALSE 0 0 0 0 0 0

DRUGO - DEJAVNOST JS -16.481 FALSE -16.481 0 15.260 1.221 0 0 0

TRŽNA DEJAVNOST 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 316 316 FALSE 0 0 0 0 0 0

2.2.2 DELITEV SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST NA TSF IN RSF SREDSTVA 

Zap. št. PROGRAM  /  NAMEN TSF 
SREDSTVA

RSF 
SREDSTVA Kontrola:

AA prih. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - prihodki vir MIZŠ 5.513.213 35.043 0

AA odh. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - odhodki vsi viri skupaj 5.657.672 0 0

AA razlika ŠTUDIJSKA DEJAVNOST - razlika -144.459 35.043 0

1 Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje 3.920.253 0 0 0 0 -3878200

1a Plače 3.883.297 0 0

1a1 od tega Sredstva za nove zaposlitve 14.607 0 0

1a2 od tega Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij 0 0 0

1b Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje 36.956 0 0

2 Prispevki delodajalca 604.970 0 0

3 Drugi osebni prejemki 236.569 0 0

4 Izdatki za blago in storitve 836.538 0 0

4a Podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 463.050 0 0

4b izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD 0 0 0

4c Ostali izdatki za blago in storitve 373.488 0 0

5 Oprema in investicijsko vzdrževanje iz sredstev ŠD (učni pripomočki) 59.342 0 0

6 Plačila obresti in odplačila kreditov 0 0 0

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

Prikažite vir pokrivanja le pri primanjkljajih za posamezno dejavnost (zeleni stolpec):



2.3. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

STRUKTURA VIROV SREDSTEV POSEBNEGA DELA 

Vir sredstev
Oznaka

AOP
za prihodke

Prihodki 
v EUR

Odhodki 
v EUR

Razlika med 
prihodki in 

odhodki

Delež prihodkov 
v odhodkih

Delež 
posameznih 
prihodkov

Delež 
posameznih 

odhodkov

Skupaj javna služba 402
6.320.680 6.392.176 -71.496 98,9% 100,0% 100,0%

MIZŠ 404
6.152.621 6.277.027 -124.406 98,0% 97,3% 98,2%

ARRS, SPIRIT, JAK… 404
6.992 4.645 2.347 150,5% 0,1% 0,1%

Druga ministrstva 404
0 0 0 - 0,0% 0,0%

Občinski proračunski viri 407
0 0 0 - 0,0% 0,0%

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
 proračuna EU 419

890 10.949 -10.059 8,1% 0,0% 0,2%

Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS 421
117.609 56.481 61.128 208,2% 1,9% 0,9%

Ostala sredstva iz proračuna EU 429
11.115 12.394 -1.279 89,7% 0,2% 0,2%

Drugi viri 410+413+418+422 do 
428+430 31.453 30.680 773 102,5% 0,5% 0,5%

Trg 431
0 0 0 - 0,0% 0,0%

SKUPAJ 6.320.680 6.392.176 -71.496 98,9% 100,0% 100,0%

Med tržnimi odhodki so izkazane tudi investicije iz tržnih virov, čeprav se te v izkazu prihodkov-odhodkov izkazujejo pod javno službo.

Vir sredstev
Prihodki iz prodaje 

na trgu   
v EUR

Delež 
posameznih 
prihodkov

 glede na celotne 
tržne prihodke

Prihodki od gospodarskih družb in samost. podjetnikov
0 -

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
0 -

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
0 -

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
0 -

Drugo
0 -

SKUPAJ 0 0,0%



2.4. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

NAKUPI OPREME in IVD iz sredstev ŠD (Poglavje G, AI in AII - polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5b

MIZŠ - drugo
FN pog. AI, vrstica 5
izdatki za opremo in 

investicijsko 
vzdrževanje

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz 

naslova izvajanja JS

Drugi viri Trg

NAKUPI OPREME in IVD iz sredstev ŠD (Poglavje G, AI in AII) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10 2a 2b 3 4 5 6 7 9 10

Prioriteta - namen opreme (spustni seznam) Vrsta opreme 
(spustni seznam)

Prioriteta IVD 
(spustni 
seznam)

0

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Šolska učila in 
oprema učilnic 31.313 0 31.313 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Računalniška 
oprema 21.658 0 21.658 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1. oprema, ki jo je potrebno zamenjati zaradi neuporabnosti (tehnološka zastarelost, 
okvare, poškodbe) in sicer neposredno v učilnicah, laboratorijih in prostorih, kjer se 
izvaja pedagoški proces

Aparati in druga 
oprema 7.139 0 6.371 768 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.110 0 59.342 768 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

Opomba za IVD iz ŠD
Naslov / naziv objekta ali projekta in opis del

0 0

0 0

REALIZACIJA 2021
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Ostala sredstva iz 
proračuna EU

8

VREDNOST V EUR

0

0

0

0



2.5. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (poglavje G - polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

SKUPAJ

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5c

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz 

naslova izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Trg (Še) nimamo vira 

za pokrivanje

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (poglavje G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Opis in vrsta del Prioriteta 
(spustni seznam)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9

VREDNOST V EUR Naslov / naziv objekta

0 0

REALIZACIJA 2021
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Drugi viri

0



2.6. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2021 (denarni tok)

ČLANICA: AKADEMIJA ZA GLASBO

INVESTICIJE (poglavje G - polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

SKUPAJ vrednost 
investicije v letu 

poročanja

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5a

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz 

naslova izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira za 

pokrivanje

INVESTICIJE (poglavje G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv / namen investicije

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (poglavje G - polletna realizacija in ocena realizacije v drugem polletju SKUPAJ)

SKUPAJ vrednost 
invest. 

dokumentacije v 
letu poročanja

MIZŠ - oprema, 
povezana s 
pedagoško 
dejavnostjo

FN pog. G, vrstica 
5č

ARRS Druga ministrstva Občinski 
proračunski viri

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev

 proračuna EU

Cenik storitev UL: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz 

naslova izvajanja JS

Ostala sredstva iz 
proračuna EU Drugi viri (Še) nimamo vira za 

pokrivanje

PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE (poglavje G) 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Naziv / namen investicijske dokumentacije

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kraj in datum:

LJUBLJANA, 17.02.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba: 

VIDA MIKLIČ RED.PROF. MARKO VATOVEC

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

Ocenjena 
vrednost 
celotne 

investicije

Vrednost že 
vloženih 

sredstev v 
invsticijo do 

leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije (od - 
do)

Izvedene aktivnosti 
VREDNOST V EUR

0

REALIZACIJA 2021
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Trg

10

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

Vrednost že 
vloženih 

sredstev v 
investicijo do 
leta poročanja

Obdobje 
trajanja 

investicije (od - 
do)

Izvedene aktivnosti 
VREDNOST V EUR

REALIZACIJA 2021
VIRI POKRIVANJA ODHODKOV

Trg

10

0

Ocenjena 
vrednost 
celotne 

investicije



Zap. št. Članica Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe Lokacija (naslov)
Bruto površina najetih prostorov v 

m2 Dejavnost Obdobje  Vrednost v EUR za leto 2021 Vir financiranja Najemodajalec

AG Poslovna stavba Stiški dvorec Stari trg 34, Ljubljana 1.789,07 Študijska dejavnost,knjižnica,organizacijska in 
upravna dejavnost do 30. 9. 2022 z možnostjo podaljšanja 193.219,56 MIZŠ - DI METROPOLITANA, D.O.O.

AG Poslovna stavba Glasbena matica Vegova 5, Gosposka 8 1.271,66 študijski proces nedoločen čas 183.124,92 MIZŠ - DI KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA 
MATICA LJUBLJANA

AG NAJEM ORGEL KOLEZIJSKA C.1, 1000 LJUBLJANA študijski proces 01.01.2021-31.12.2021 675,00 MIZŠ - TSF ŽUPNIJA LJUBLJANA TRNOVO

AG POSLOVNI PROSTORI  - VEGOVA VEGOVA ULICA 4, 1000 
LJUBLJANA študijski proces 01.01.2021-31.12.2021 1.200,00 MIZŠ - TSF

ELEKTROTEHNIŠKO-
RAČUNALNIŠKA STROKOVNA 

ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

AG BALETNA DVORANA IŽANSKA CESTA 12, 1000 
LJUBLJANA študijski proces - ples 01.01.2021-31.12.2021 512,40 MIZŠ - TSF KGBL

AG NAJEMNINA PROSTOROV ZA GLASBENE VAJE ZA 
TOKALA

CELOVŠKA CESTA 111, 1000 
LJUBLJANA študijski proces 01.01.2021-31.12.2021 6.000,00 MIZŠ - TSF ZAVOD TOVARNA ZGODB

AG NAJEMNINA PROSTOROV ŽUPNIJA SV: JAKOB študijski proces 1.1.2021- 31.12.2021 7.000,00 MIZŠ - TSF ŽUPNIJA SV. JAKOB LJUBLJAN

AG NAJEMNINA PROSTOROV - DVORANA 01.05.2021-31.12.2021 2.305,80 MIZŠ-TSF PROURS.D.O.O. LJUBLJANA
AG NAJEMNINA PROSTORA - DVORANA 1.1.2021-31.12.2021 5.521,32 MIZŠ-TSF SLOVENSKA FILHARMONIJA

AGRFT Dejanska raba: pozidano zemljišče                                               
Dejanska raba stavbe: nestanovanjska Koseskega 11, Ljubljana 96,00 organizacijska dejavnost celo leto 3.006,00 MIZŠ - TSF

AGRFT Dejanska raba: pozidano zemljišče                                               
Dejanska raba stavbe: nestanovanjska Kvedrova 9, Ljubljana 706,70 študijska dejavnost, raziskovalna dejavnost, 

umetniška dejavnost do 31.1.2021 706,70 MIZŠ - TSF ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, 
Mestni trg 27, 1000 Ljubljana

ALUO Poslovni prostor- atelje, območje C Svetčeva 1, Ljubljana 117,76 Visokošolsko izobraževanje nedoločen čas 2.160,00 MIZŠ - DI MOL

ALUO Poslovni prostori - Tobačna Ljubljana Tobačna ulica 5, Ljubljana 1.231,39 študijski proces
najkasneje 1.10.2021 najem visoko pritličje in parkirna mesta ter 

15.10.2021 prostori v podpritličju do 15.10.2028 z možnostjo 
podaljšanja

53.934,32 

MIZŠ - DI - 19.765,87 € (najem prostorov in 
selitev)  v skladu z zapadlostjo plačil v letu 2021, 
MIZŠ-TSF - 8.801,81€, 25.366,63 € - MIZŠ - DI 
skladno z zmožnostjo izstavitve zahtevkov v letu 

2022

AS57 d.o.o.

BF A kmetijsko zemljišče Orehovlje 614,00 študijska, raziskovalna in tržna dejavnost 30 let 0,00 
BF A 15.852,00
BF A 1.428,00
BF A 750,00
BF A 41.730,00
BF A 1.007,00
BF A 34.311,00
BF A 3.311,00
BF A 1.462,00
BF A 31.258,00
BF A 900,00
BF A 21.208,00
BF A 804,00
BF A 3.143,00
BF A 5.000,00
BF A 4.011,00

BF A pisarne Maribor, Vinarska 14 130,87 študijska, raziskovalna in tržna dejavnost 2022
najem je brezplačen, plačujemo pa 
sorazmerni delež investicijskih in 

upravljalskih stroškov
trg REPUBLIKA SLOVENIJA, 

Gregorčičeva 20, Ljubljana, 

BF B                  Botanični 
vrt

stavba s stavbiščem   156 m2                      ID znak: 
1695-161/1-0 ;             Ižanska 15,  Ljubljana Karlovško predmestje 5,61 pedagoško-raziskovalna, drugo 2020-2025 brezplačni najem MOL MOL

BF B                  Botanični 
vrt

Tivolski rastlinjak, skupaj s pripadajočo infrastrukturo 
328,05 m2 ;  Cesta 27. aprila, Ljubljana Karlovško predmestje 5,61 pedagoško-raziskovalna, drugo letna pogodba

 najemnina :                 200 
EUR/mesečno + obratovalni stroški 

po izstavljenih računih
 prihodki iz tržne dejavnosti Javni zavod Šport Ljubljana 

BF B                  Botanični 
vrt kmetijsko zemljišče Vižmarje 6,00 raziskovalna letne pogodbe 105,00 IC Botanični vrt Hilda Toma

BF B                  Botanični 
vrt kmetijsko zemljišče Vižmarje 6,00 raziskovalna letne pogodbe 105,00 IC Botanični vrt Nataša Prestor

BF B                  Botanični 
vrt kmetijsko zemljišče Vižmarje 12,00 raziskovalna letne pogodbe 170,00 IC Botanični vrt Valentin Erjavec

BF B                  Botanični 
vrt parki Karlovško predmestje 5,61 pedagoško-raziskovalna, drugo 2021-2025 brezplačni najem MOL MOL

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE MENGEŠ 1938 2.982,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE MENGEŠ 1938 7.062,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 205.410,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 6.576,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 12.217,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 9.116,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 11.233,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 20.364,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 1.349,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 2.702,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 4.262,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 2.133,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 12.780,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 33.252,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BREZOVICA 1958 251.799,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 284,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 572,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 386,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 218,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 3.454,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 3.386,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 3.228,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 380,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 542,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 2.039,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 1.336,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 1.458,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 3.234,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 5.227,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOMŽALE 1959 1.294,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 6.254,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.057,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.960,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.624,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 17.839,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.305,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.767,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 13.619,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 9.980,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.482,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.784,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

Opomba: najemnina je brezplačna, plačujemo 
pa odkup trajnih nasadov, ki so na teh površinah 

v znesku 36.000 EUR letno.
Sklad kmetijskih zemljišč

TABELA 5: NAJEM ZEMLJIŠČ, STAVB IN DELOV STAVB (PROSTOROV)



Zap. št. Članica Vrsta zemljišča, stavbe oz. dela stavbe Lokacija (naslov)
Bruto površina najetih prostorov v 

m2 Dejavnost Obdobje  Vrednost v EUR za leto 2021 Vir financiranja Najemodajalec

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.003,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 9.090,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 37.139,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 14.228,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 10.578,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 11.058,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.455,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.161,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.846,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 1.800,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 11.664,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 12.750,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 9.459,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 10.758,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.467,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 17.188,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.304,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 3.728,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 6.438,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 4.011,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.156,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 10.489,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.434,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 15.095,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.190,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 4.902,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 6.180,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.037,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 17.196,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 17.040,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 13.358,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 12.452,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.679,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 10.977,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 12.827,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 3.384,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 3.456,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.053,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 2.345,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.294,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.607,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 7.607,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 19.361,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.820,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 5.540,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 15.565,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 22.410,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 13.674,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 13.788,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 8.468,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 11.153,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 6.294,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 20.135,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 4.906,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 3.507,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 9.134,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 54.067,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE BLEKOVAVAS 2016 13.764,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 1.585,00 0 0 brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 9.274,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 12.990,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 3.385,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 17.162,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 3.442,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

 BF Z KMETIJSKO ZEMLJIŠČE DOLENJI LOGATEC 2017 5.769,00 ŠTUDIJSKA, RAZISKOVALNA IN TRŽNA 
DEJAVNOST 8 LET brezplačni najem SKGZ

EF telovadnica ŠRC Ježica, Javni zavod šport 
Ljubljana, Celovšak 25, Ljubljana športna vzgoja 8.000,00 MIZŠ - TSF

EF bazen Kopališče Tivoli; Javni zavod šport 
Ljubljana, Celovšak 25, Ljubljana športna vzgoja 1.860,00 MIZŠ - TSF

EF tenis in badminton igrišča Mava d.o.o. (Tenis Breskvar), 
Tesovnikova 74c, Ljubljana športna vzgoja 1.400,00 MIZŠ - TSF

FA poslovni prostor/predavalnica Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 50,00 pedagoška / izvajanje pedagoškega procesa UL FA 
(program urbanizem) jan-maj 2021; okt-dec 2021 10.400,00 MIZŠ - TSF Urbanitični inštitut RS

FA športna dvorana Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana 200,00 pedagoška jan-apr 2021, okt-dec 2021 1.700,00 MIZŠ - TSF Gimnazija Moste

FDV del stavbe - poslovni prostori Dunajska 104, Ljubljana 356,00 pisarniški prostori 20.9.17 do 20.9.22 0 (pokrivamo zgolj obratovalne 
stroške) skupni stroški Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport
FDV telovadnica Dunajska 102, Ljubljana 1.169,00 neto pedagoška dejavnost 8.10.19 do 28.5.20 21.995,00 MIZŠ - TSF Srednja, gradbena  in ok.šola
FE predavalnica 2021 7.000,00 MIZŠ - TSF UL FMF
FE športna dvorana 2021 3.900,00 MIZŠ - TSF UL 
FE plavalne proge 18.2.2021-31.05.2021 800,00 MIZŠ - TSF ŠPORT LJ
FE poslovni prostor 2021 14.000,00 tržni ZAVAROVALNICA TRIGLAV
FE parkirno mesto 2021 1.000,00 tržni SAVA MEDICAL
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FE apartma 2021 2.500,00 MIZŠ - TSF Študentski dom Ljubljana

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Tobačna 5 863,75 in 5 parkirnih mest izvajanje redne študijske dejavnosti 1.10. 2021 z možnostjo podaljšanja 151.344,24 MIZŠ - DI - 77.145,84 €, MIZŠ - TSF - 
74.198,40 € AS57, d.o.o.

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Kongresni trg 12 123,00 izvajanje redne študijske dejavnosti v letu 2021 brezplačno UL

FF tržno najemno stanovanje Bratovševa ploščad 36, 1000 
Ljubljana 89,22  bivanje tujega lektorja v letu 2021 6.193,44 MIZŠ - NPN Ivan in Majda Grad

FF tržno najemno stanovanje Dunajska 185, 1000 Ljubljana 61,20  bivanje tujega lektorja v letu 2021 4.800,00 lastna sredstva Barbara Amon
FF tržno najemno stanovanje Dunajska 113, 1000 Ljubljana 34,00  bivanje tujega lektorja v letu 2021 3.948,36 lastna sredstva Jan Erbežnik
FF tržno najemno stanovanje Reška 33, 1000 Ljubljana 55,00  bivanje tujega lektorja v letu 2021 6.193,55 MIZŠ - NPN Darinka Božidara Vokal
FF tržno najemno stanovanje Tesarska ulica 2, 1000 Ljubljana 49,90  bivanje tujega lektorja v letu 2021 5.419,32 MIZŠ - NPN Mitja Saje
FF tržno najemno stanovanje Slovenska 9b, 1000 Ljubljana 34,62  bivanje tujega lektorja v letu 2021 5.100,00 lastna sredstva San Hadži

FF tržno najemni prostor Kamniška cesta 24, 1230 Domžale 2.001,76 skladiščni prostor za knjižnični depo v letu 2021 82.550,00 MIZŠ - TSF Akustika Group, d.o.o.

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Kardeljeva ploščad 28a, 
1000Ljubljana izvajanje poletne šole CSDTJ v letu 2021 2.660,00 lastna sredstva Srednja vzgojiteljska šola in 

gimnazija
FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Svetčeva 9, 1000 Ljubljana 35, 53 in 23 nastanitvene zmogljivosti v letu 2021 15.400,00 lastna sredstva Študentski dom Ljubljana

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Vegova 4, 1000 ljubljana 25,90 znanstveno raziskovalno delo v letu 2021 5.400,00 lastna sredstva Univerza v Ljubljani pedagoška 
fakulteta

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana tečaji in šole CSTDJ v letu 2021 11.625,00 lastna sredstva Pionirski dom - Center za kulturo 
mladih

FF prostori za šport., kulturo ali izobraževanje Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana šport in plesna dejavnost v letu 2021 6.000,00 lastna sredstva Srednja upravno administrativna šola 
Ljubljana

FFA Laboratorij, predavalnica, pisarniški prostori Tržaška cesta 32 960,00 Študijska in raziskovalna dejavnost 1.3.2012 - 28.2.2022 190.000,00 Razmejeno po virih glede na delež prihodkov. 
Pretežno MIZŠ - TSF Ilirija d.d.

FGG dve predavalnici UL FMF, Jadranska ulica 19, 1000 
Ljubljana študijska študijsko leto 5.158,00 MIZŠ - TSF UL FMF, Jadranska ulica 19, 1000 

Ljubljana

FGG apartma Javni zavod Študentski dom, 
Ljubljana, C. 27.aprila 31 35,00 raziskovalna študijsko leto 4.225,00 raziskovalna, tržna Javni zavod Študentski dom, 

Ljubljana, C. 27.aprila 31

FGG bazen Tivoli Javni zavod šport ŠRC Tivoli, 
Celovška 25, Ljubljana 9 prog študijska študijsko leto 4.860,00 MIZŠ - TSF Javni zavod ŠRC Tivoli, Celovška 25, 

1000 Ljubljana

FGG atletski stadion Atletski klub Olimpija, Milčinskega 
ulica 2, 1000 Ljubljana študijska študijsko leto 1.400,00 MIZŠ - TSF Atletski klub Olimpija, Milčinskega 

ulica 2, 1000 Ljubljana

FGG plesna dvorana Društvo za razvoj gibalne kulture moj 
korak, Vilharjeva 3, 1000 Ljubljana študijska študijsko leto 700,00 MIZŠ - TSF Društvo za razvoj gibalne kulture moj 

korak, Vilharjeva 3, 1000 Ljubljana

FGG 7 igrišč in fitnes KONEX d.o.o., Cesta na Brdo 109, 
Ljubljana študijska študijsko leto 2.300,00 MIZŠ - TSF KONEX d.o.o., Cesta na Brdo 109, 

Ljubljana

FGG športna dvorana Rožna dolina Univerze v Ljubljani Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 
12, Ljubljana študijska študijsko leto 2.000,00 MIZŠ - TSF Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 

12, Ljubljana

FGG bazen Kolezija Javni zavod Šport Ljubljana, 
Celovška 25, Ljubljana študijska študijsko leto 2.500,00 MIZŠ - TSF Javni zavod Šport Ljubljana, 

Celovška 25, Ljubljana

FKKT APARTMA Svetčeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA 35,00 nočitve - tuji vabljeni profesorji 3.900,00 MIZŠ - TSF Študentski dom Ljubljana

FPP učilnica Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož 50,00 izobraževanje 1.1.2021-31.12.2021 447,66 MIZŠ - TSF GEPŠ

FS Stavba Jamova 12, Ljubljana 280,00 raziskovalna in študijska dejavnost od 12.12.2005 dalje - nedoločen čas 25.200,00 ostali viri
FS pisarne, laboratoriji, predavalnica Bogišičeva ulica 8, Ljubljana 352,60 raziskovalna in študijska dejavnost od 17.4.2008 dalje - nedoločen čas 46.930,44 MIZŠ - TSF Inštitut za celulozo in papir
FS pisarne, laboratoriji, predavalnica Pot za brdom 104, Ljubljana 220,58 raziskovalna in študijska dejavnost 01.01.2021 - 31.12.2025 18.554,52 MIZŠ - TSF Pomgrad- nepremečnine d.o.o.
FS Telovadnica Tržaška cesta 72, Lj. 160,00 študijska dejavnost 14.10.2020 - 27.05.2021 2.150,00 MIZŠ - TSF Gimnazija Vič
FS Bazen Celovška cesta 25, Lj. 125,00 študijska dejavnost 01.10.2020 - 10.06.2021 3.250,00 MIZŠ - TSF Javni zavod ŠPORT Ljubljana
FS Telovadnica Rožna dolina, Lj. študijska dejavnost ni več potrebna pogodba 0,00 MIZŠ - TSF UL
FS Telovadnica Štembalova ulica 2a, Lj. 456,00 obštudijska dejavnost 01.09.2020 - 24.6.2021 1.664,40 MIZŠ - TSF OŠ Milana Šuštaršiča
FS Učilnica Aškerčeva cesta 1, Lj. 46,00 študijska dejavnost 13.02.2017-30.08.2021 3.036,00 MIZŠ - TSF Šolski center Ljubljana

FS Apartma št. 594 Svetčeva ulica 9, Lj. 35,00 uradne izmenjave raziskovalcev, učiteljev 01.10.2020 - 30.09.2021 3.900,24 MIZŠ - TSF 2.206,82 €, ostali viri 1.693,42 € JZ Študenski dom LJ. 

FŠ športna igrišča Bokalova ulica 14, 1210 Ljubljana - 
Šentvid 782,00 pedagoška dejavnost študijsko leto 3.300,00 MIZŠ - TSF ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID-

LJUBLJANA

FŠ dvorana (velika, mala, namiznoteniška, težkoatletska), 
atletska steza, pomožno nogometno igrišče

Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana 
(športni park Kodeljevo) 8.700,00 pedagoška dejavnost študijsko leto 11.000,00 MIZŠ - TSF Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

FŠ stanovanje Gosarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 23,00 bivanje tujih raziskovalcev študijsko leto 2.564,04 ceniki 3. stopnja ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

FŠ parkirišče Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana 10,80 parkiranje za uporabnike stanovanja na Kotnikovi 
ulici nedoločen čas 780,00 MIZŠ - TSF MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MF predavalnica, tajništvo, kabineti Psihiatrična klinika, Poljanski nasip 
58, Ljubljana 181,72 pedagoška  dejavnost letno 12.000,00 lastna sredstva Psihiatrična klinika, Poljanski nasip 

58, Ljubljana

MF uporaba bazenov Fakulteta za šport, Gortanova 22, 
Ljubljana pedagoška  dejavnost študijsko leto 20/21 3.000,00 lastna sredstva Fakulteta za šport, Gortanova 22, 

Ljubljana

MF uporaba prostorov za šport in rekreacijo Fakulteta za šport, Gortanova 22, 
Ljubljana drugo študijsko leto 20/21 0,00 lastna sredstva Fakulteta za šport, Gortanova 22, 

Ljubljana

MF uporaba štortne dvorane Univerza v Ljubljani, Rožna dolina, 
Svetčeva 11, Ljubljana pedagoška dejavnost študijsko leto 20/21 0,00 lastna sredstva Univerza v Ljubljani, Rožna dolina

MF predavalnice, seminar UKC, Zaloška 2, Ljubljana 528,00 pedagoška dejavnost študijsko leto 20/21 12.000,00 lastna sredstva UKC, Zaloška 2, Ljubljana

MF tajništva kateder Zaloška2, Šlajmerjeva 3, Japljeva 3 427,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 UKC, Zaloška 2, Ljubljana

MF predavalnice po katedrah Hrvatski trg 2, Zaloška 9, Zaloška 29 320,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 UKC, Zaloška 2, Ljubljana

MF tajništvo Zaloška 7a 71,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 UKC, Zaloška 2, Ljubljana

MF predavalnica, čitalnica Zavod za rehabilitacijo invalidov, 
Linhartova 51, Ljubljana 95,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 Zavod za rehabilitacijo invalidov, 

Linhartova 51, Ljubljana

MF predavalnice, kabineti, seminarji Bolnišnica Golnik 355,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 Bolnišnica Golnik

MF predavalnica, kabinet, seminar Onkološki inštitut, Zaloška 2, 
Ljubljana 178,00 pedagoška dejavnost letno 0,00 Onkološki inštitut, Zaloška 2, 

Ljubljana
PEF parkirišče Gosarjeva ulica ca. 1.082 parkiranje zaposlenih 1.1.2021 - 31.12.2021 7.920,00 uporabniki parkirišča (zaposleni) JP LPT d.o.o.

PEF šolska stavba s pripadajočim funcionalnim dvoriščem 
(parkirišče) UL, Vegova 4, Ljubljana 623,00 izvajanje dela študijskega programa Kognitivna 

znanost 1.1.2020 - 31.12.2020 0,00 UL

TEOF prostori za izvanjanje študijskega procesa 2019-2024 brez najemnine Nadškofijski ordinariat Maribor



viri financiranja:

MIZŠ - TSF ( Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti)
MIZŠ - DI (Pogodba o sofinanciranju najema UL z MIZŠ)
MIZŠ - NPN (nacionalno pomembne naloge npr. najemnine za lektorate)
Drugi viri
Trg
Ostalo (navedite vir v opombe)
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3.11. PREDSTAVITEV UL AKADEMIJE ZA GLASBO 
 
3.11.1 Organiziranost 

 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani je edini slovenski glasbeno-umetniški visokošolski 
zavod in je tako ustanova posebnega nacionalnega pomena. Tu so se šolali številni izvrstni 
glasbeniki, med njimi tudi častna doktorja ljubljanske univerze, glasbenika Irena Grafenauer in 
Igor Ozim. 
 
Leta 1975 je akademija postala članica ljubljanske univerze, število študentov pa je postopoma 
naraščalo do približno 500, kolikor jih ima danes. Študentje se izobražujejo v umetniških in 
pedagoških programih. O kakovosti pričajo odlični nastopi simfoničnega orkestra, ki je doživel 
imenitne odzive na gostovanjih v tujini, kjer sta ga kritika in občinstvo v preteklem desetletju 
uvrstila v sam vrh mladih evropskih orkestrov. Študentje UL AG sodelujejo tudi v številnih 
mednarodnih orkestrih. Prav tako je zelo uspešno umetniško delovanje drugih večjih sestavov 
– zborov (komornega, dekliškega, mešanega in koralnega), godalnega, pihalnega, trobilnega, 
kitarskega in harmonikarskega orkestra ter big banda. 
 
Študentje solisti se predstavljajo na koncertnih in opernih odrih, kjer jim je velik izziv zlasti 
možnost solističnega nastopa s poklicnimi orkestri v akademijskem koncertnem abonmaju, ki si 
ga morajo priboriti na avdiciji. Imajo tudi številne možnosti predstavljanja v drugih koncertnih 
ciklih, in to je prednost pred podobnimi tujimi ustanovami. Študentje usvajajo številne nagrade 
na državnih in mednarodnih tekmovanjih, so visoko zaposljivi in obsegajo glavnino kadra v 
nacionalnih poklicnih ansamblih ter glasbenem šolstvu na vseh ravneh. Posameznikom uspeva 
preboj v najboljše svetovne orkestre, kot sta Berlinska filharmonija in Dunajska filharmonija. Od 
leta 2008 so študentje UL AG prejeli tudi približno 150 nagrad na različnih mednarodnih 
umetniških tekmovanjih. 

 
Študijska dejavnost 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani ima: 

▪ DVA UNIVERZITETNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE: Glasbena umetnost in 

Glasbena pedagogika, znotraj programa Glasbena umetnost je 26 smeri. 

▪ ŠTIRI MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE: Glasbena umetnost (26 

smeri), Instrumentalna in pevska pedagogika (22 smeri), Glasbeno-teoretska 

pedagogika (tri smeri), Glasbena pedagogika. 

▪ TRETJESTOPENJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE 

 
Smer študija opredeljuje glavni predmet, ki se poučuje individualno in vključuje tri ure 
tedenskega pouka – dve uri glavnega predmeta in eno uro korepeticij. Obvezni strokovni 
predmeti so navadno skupinski in za vse smeri enaki ali podobni. 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. 
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Univerzitetni program prve stopnje Glasbena pedagogika izobražuje učitelje glasbenega pouka 
in nauka o glasbi ter solfeggia v predšolskih programih, osnovnih in glasbenih šolah ter splošnih 
gimnazijah. Magistrski program druge stopnje Glasbena umetnost pomeni nadaljevanje 
programa Glasbena 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. Študente 
univerzitetnega programa prve stopnje Glasbena umetnost usmerja na področje pedagoškega 
delovanja v okviru absolvirane smeri (glavnega predmeta) na prvi stopnji, študente pa 
usposablja za učitelje instrumentov in petja na ravni osnovnošolskega in srednješolskega 
glasbenega izobraževanja. Program ohranja značilnosti individualnega pouka pri glavnem 
predmetu (smeri študija). 

 
Magistrski program druge stopnje Glasbeno-teoretska pedagogika pomeni nadaljevanje treh 
smeri prve stopnje univerzitetnega študija Glasbena umetnost in usmerjanje absolventov treh 
smeri (kompozicija, dirigiranje in sakralna glasba) v pedagoški poklic, natančneje med bodoče 
učitelje. Usposablja za samostojno poučevanje glasbeno-teoretičnih 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 več ciklov 
koncertov (Koncertni abonma, Komorni večeri, Solistični recitali, Nova glasba in Stara glasba, 
Mednarodni koncerti), poleg tega pa vsako leto pripravi še vrsto drugih koncertnih in opernih 
projektov. Vseh javnih umetniških prireditev v organizaciji ali soorganizaciji UL AG je letno več 
kot 150. Zelo razvejano je tudi umetniško sodelovanje z različnimi drugimi umetniškimi zavodi 
(Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, SNG Opera in balet Ljubljana ter Maribor, Orkester 
Slovenske vojske, Policijski orkester, Slovensko komorno gledališče, Glasbena matica Ljubljana 
in drugi), ki omogoča številne visokokakovostne koprodukcije, hkrati pa za študente UL AG 
pomeni zelo pomembno pridobivanje poklicnih izkušenj. V preteklih letih so bili najodmevnejši 
dosežki Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo, opera Kandid. Odmevni so tudi solistični 
instrumentalni in vokalni dosežki najboljših študentov UL AG v opernih predstavah in koncertnih 
abonmajih naših poklicnih umetniških ustanov. V letu 2021 je pandemija covida-19 onemogočila 
večji del koncertne dejavnosti. Smo pa v poletnem terminu nadomestili velik del odpadlih 
koncertov iz cikla Solo e da camera v novem ciklu Poletni festival Solo e da camera. 
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Raziskovalna dejavnost 
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani skupaj s Fakulteto za družbene vede, Filozofsko 
fakulteto, Fakulteto za matematiko in fiziko, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter 
Teološko fakulteto izvaja interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in 
družboslovje. 

 
Raziskovalna skupina UL AG združuje znanstvenike in raziskovalce, ki se ukvarjajo z 
raziskovalnimi problemi na področjih specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, glasbene 
teorije, kompozicije in izvajalskih praks. Vsa opredeljena raziskovalna področja vodijo k 
ustvarjanju novih znanj in umetniških del, ki se lahko neposredno prenašajo v šolsko prakso ali 
pa bogatijo splošno glasbenokulturno življenje na ravni države oziroma predstavljajo nacionalne 
glasbenopedagoške, muzikološke in glasbeno- umetniške prispevke v tujini. Omogočajo in 
spodbujajo tudi možnosti za številne interdisciplinarne raziskovalne povezave, ki z izsledki 
dvigajo individualno in splošno kakovost življenja ter prispevajo k nacionalni identiteti in 
konkurenčnosti v svetu. Raziskovalna skupina je vpeta v univerzitetne dodiplomske in 
podiplomske študijske programe na področju glasbe. Člani se vključujejo v slovenske in 
mednarodne projekte, programske skupine in raziskovalne mreže, sodelujejo na mednarodnih 
in domačih znanstvenih konferencah in simpozijih ter v glasbeno-izvajalskih projektih. Katedra 
za zgodovino glasbe letno organizira znanstvene simpozije o vidnejših slovenskih ustvarjalcih in 
poustvarjalcih, rezultat teh simpozijev pa je vsakoletni izid tematskih številk 
Glasbenopedagoškega zbornika, v katerih najdemo mednarodne znanstvene prispevke 
vsakoletnega simpozija. 

 
Vodstvo 
Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani zastopa, vodi in predstavlja dekan, v njegovi odsotnosti 

pa prodekani. 25 maja 2021 je bil za štiriletno mandatno obdobje izvoljen dekan prof. Marko 

Vatovec. Za isto mandatno obdobje so bili potrjeni: izr. prof. Miha Rogina za prodekana za 

študijske zadeve, (22. september 2021), izr. prof. Simon Dvoršak za prodekana za umetniško 

dejavnost (23 junij 2021), prof. Dušan Bavdek za prodekana za mednarodno dejavnost (22. 

september 2022) in prof. dr. Karolina Šantl Zupan za prodekanjo za znanstveno in raziskovalno 

umetniško dejavnost (22. december 2022). 

 
Predstavitev najpomembnejših organov 
Poleg dekana in prodekanov so najpomembnejši organi še senat, upravni odbor, študentski svet 
in akademski zbor. Senat je najvišji strokovni organ UL AG in ima od sprejema Pravil UL AG 25 
članov. 
Senatu UL AG poleg dekana, ki ga vodi, prisostvujejo še prodekan za študijske zadeve, prodekan 
za umetniške zadeve, prodekan za mednarodne zadeve in prodekanja za znanstveno in 
raziskovalno umetniško dejavnost člani pa so še dva predstavnika Oddelka za kompozicijo in 
glasbeno teorijo, en predstavnik Oddelka za petje, trije predstavniki Oddelka s tipkami, trije 
predstavniki Oddelka za godala in druge instrumente s strunami, trije predstavniki Oddelka za 
pihala, trobila in tolkala, dva predstavnika Oddelka za glasbeno pedagogiko, en predstavnik 
Oddelka za sakralno glasbo, en predstavnik Oddelka za staro glasbo in pet predstavnikov 
študentov. 
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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 prof. mag. Jaka Pucihar. 

 
Akademski zbor je sestavljen iz visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev, strokovno administrativnih in tehničnih delavcev ter predstavnikov študentov. 

Predsednica je izr. prof. dr. Branka Rotar Pance. 

 

Študentski svet je organ študentov UL AG, predsednik je študent Klemen Kocijančič. 
 
Tajništvo opravlja strokovno-administrativne, pravne, kadrovske, finančne, tehnične naloge za 

vse dejavnosti UL AG. Sestavljajo ga tajništvo, kadrovska služba z glavno pisarno, referat za 

študijske zadeve, finančno-računovodska služba, služba za prireditve in koncertno dejavnost, 

služba za informatiko, služba za mednarodno sodelovanje, karierni center in tehnične službe. V 

organizacijskem smislu spada v tajništvo tudi knjižnica. 
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3.12. STATISTIČNI PODATKI (REALIZACIJA 2021) 

 
 Število vpisanih študentov (po študijskih programih) 

 

Dodiplomska študijska programa 1. stopnje 
 

Študijski program Glasbena umetnost (1000001)   

   

Vsota od število vpisanih prva stopnja   

2020/21  236 

2021/22  249 

    

 
 

                             Študijski program               Glasbena pedagogika pedagoški (1000000)  

2020/21 51 

2021/22 51  

 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 

Študijski program Glasbena umetnost (1000949)   

   

Vsota od število vpisanih 

 

druga stopnja   

 

 

2020/21  11
3 

  

2021/22  10
7 

  

     

Študijski program Glasbena pedagogika (1000950)    

     

Vsota od število vpisanih 

 

druga stopnja   

 

 

2020/21 26  

2021/22 24  

 
 

Študijski program Glasbeno-teoretska pedagogika (1000952) 

Vsota od število vpisanih     prva stopnja  
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Vsota od število vpisanih 

 

druga stopnja   

 

 

2020/21  5   

2021/22  4   
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Študijski program Instrumentalna in pevska pedagogika (1000951) 
 

 
 

2020/21 45  

2021/22 34  

 
 

 Število tujih vpisanih študentov (po študijskih programih) 
 
Dodiplomska študijska programa 1. stopnje 
 

Glasbena umetnost 
 Študijski program (1000001)  

 
Vsota od število vpisanih 

 

študijsko leto 

 

 

državljanstvo 

STOPNJA 

 

prva stopnja 

 

Skupna vsota 

2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

HRVAŠKA 24 24 

REPUBLIKA SRBIJA 14 14 

RUSKA FEDERACIJA 1 1 

2020/21 Vsota 236 236 

2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

HRVAŠKA 27 27 

MADŽARSKA 1 1 

SEVERNA MAKEDONIJA 2 2 

REPUBLIKA SRBIJA 14 14 

AVSTRIJA 1 1 

   

2020/21 Vsota 249 249 

 
 
Glasbena pedagogika 
 Študijski program pedagoški (1000000)  

Vsota od število vpisanih 

 

študijsko leto 

 

 

državljanstvo 

STOPNJA 

 

prva stopnja 

  

Skupna vsota 

Vsota od število vpisanih druga stopnja 
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2020/21 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

MAKEDONIJA, NEKDANJA 

JUGOSL. REPUB. 

 

1 

 

1 

REPUBLIKA SRBIJA 2 2 

   

2020/21 Vsota 51 51 

2021/22 BOSNA IN HERCEGOVINA 1 1 

S. MAKEDONIJA 

SRBIJA 

1 

1 

1 

1 

   

2021/22 Vsota 51 51 

 
 
 
 
 

Magistrski študijski programi 2. stopnje 
 

Glasbena umetnost 
 Študijski program (1000949)  
 
 
 

Glasbena pedagogika 
 Študijski program (1000950)  

 
Vsota od število vpisanih 

študijsko leto 

 

državljanstvo 

STOPNJA 

druga stopnja 

 

Skupna vsota 

2020/21 REPUBLIKA SRBIJA 1 1 

   

2020/21 Vsota 26 26 

2021/22 REPUBLIKA SRBIJA 1 1 

   

2021/22 Vsota 24 24 

 
Glasbeno-teoretska 

 Študijski program pedagogika (1000952)  
 

Vsota od število vpisanih 

študijsko leto 

 

državljanstvo 

STOPNJA 

druga stopnja 

 

Skupna vsota 

2020/21 SLOVENIJA 5 5 

2020/21 Vsota 5 5 

2021/22 ITALIJA   
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SLOVENIJA 4 4 

2021/22 Vsota 4 4 

 
Instrumentalna in pevska pedagogika 

 Študijski program (1000951)  

 
Vsota od število vpisanih 

študijsko leto 

 

državljanstvo 

STOPNJA 

druga stopnja 

  

Skupna vsota 

 

2020/21 

BOSNA IN 

HERCEGOVINA 

 

1 

 

1 

HRVAŠKA 4 4 

LATVIJA 1 1 

MADŽARSKA 1 1 

MAKEDONIJA, NEKDANJA 
JUGOSL. 

REPUB. 

 

 

2 

 

 

2 

REPUBLIKA SRBIJA 2 2 

    

2020/21 Vsota 45 45 

 

2021/22 

BOSNA IN 

HERCEGOVINA 

1 1 

HRVAŠKA 1 1 

ITALIJA 1 1 

KUBA 1 1 

LATVIJA 1 1 

MADŽARSKA 1 1 

S. MAKEDONIJA 1 1 

   

2021/22 Vsota 34 34 

 
 

 Število diplomantov (po študijskih programih) 
 

prva stopnja univerzitetni Glasbena pedagogika (1000000)  8 

Glasbena umetnost (1000001)  50 

druga stopnja magistrski Glasbena pedagogika (1000950)  9 

 Glasbena umetnost (1000949)  33 

 Glasbeno-teoretska pedagogika (1000952)  2 

 Instrumentalna in pevska pedagogika (1000951)  22 
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tretja stopnja doktorski Humanistika in družboslovje interdisciplinarni (1000276)  1 

Izpopolnjevalni program  Izpopolnjevalni program PAI  23 

SKUPAJ    148 
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PREGLED URESNIČEVANJA PREDLOGOV UKREPA 
IZ POROČILA 2019 
 

 
PODROČJE STOPNJA CILJI IZ 

PREDHODNEGA 
POROČILA 

UKREPI IZ PREDHODNEGA 
POROČILA 

STATUS 
UKREPA 

DODATNA OBRAZLOŽITEV 
REALIZACIJE 

POVEZANOST Z 
IZZIVI COVID-19 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Sistemski pristop k 
ureditvi 
mednarodne 
prepoznavnosti na 
področju učnih 
načrtov in 
postavitev jasnejših 
kriterijev pri 
objavljanju na 
spletu stvari, ki 
spadajo pod 
avtorsko lastnino 
UL AG. 

Prenos učnih načrtov na 
zaprti del in priprava in javna 
objava na spletu samo 
povzetkov posameznega 
predmeta na vseh programih 
UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je širša razprava. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Pregled in 
morebitne 
spremembe 
obveznih sestavin 
študijskih 
programov UL AG z 
vidika 
ustreznejšega 
vrednotenja 
obremenitve 
izražene z ECTSi in 
zaznave 
morebitnih 
nepopolnosti 
programov. 

Pregled študijskih programov 
po vzoru UL FF v 2019/20 in 
priprava evidentiranih 
sprememb obveznih in 
neobveznih sestavin 
študijskih programov in učnih 
načrtov UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Ni realizirano. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Celovitejša 
sistemska 
izboljšava UL AG za 
kakovostnejše 
delovanje na 
študijskem, 
organizacijskem in 
umetniškem 
področju ter 
obenem 
permanentna 
izboljšava zunanje 
in mednarodne 
prepoznavnost UL 
AG. 

Zadolženi za podobo spletne 
strani v soglasju z 
odgovornimi spremljajo in 
nadgrajujejo spletno stran.  
Vodstvo zadolži skrbnike 
študijskih programov, vodjo 
Komisije za 
znanstvenoraziskovalno delo 
in doktorski študij (KZRD AG), 
ki skupaj s predstojniki 
oddelkov pripravijo strnjene 
povzetke učnih načrtov za 
prevod v angleščino in 
objavo na spletnih straneh 
UL AG.  

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Pomanjkanje kadra. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Uskladitev 
časovnice izvedbe 
dveh praks v istem 
študijskem letu na 
programu GTP. 

Uskladiti časovnice 
pedagoških praks na ravni 
članice in s posameznimi 
šolami nižje in srednje 
stopnje na terenu na ravni 
študijskega leta. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Predlaga se izdelava 
protokola. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 
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Izboljšava 
materialnih in 
finančnih pogojev 
za delo in 
posledično dvig 
kakovosti UL AG. 

Budno spremljanje in 
reševanje vprašanj finančne 
podhranjenosti ter ovir in 
tekočih problemov pri 
ureditvi prostorskih razmer 
na lokaciji Kazina (vključno z 
načrtovanjem in izgradnjo 
prizidka. 

drugo 
(navedite v 
obrazložitvi) 

S selitvijo v Palačo Kazina 
predvidoma oktobra 2022 
bo frakcija slabih pogojev 
za delo odpravljena. 

Delno povezano z 
izzivi covida-19 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Povečanje števila 
tujih študentov iz 
delov Evrope in 
sveta, ki niso 
področja nekdanje 
Jugoslavije. 

Izboljšanje promocije UL AG 
v tujini z izboljšanjem spletne 
strani ter aktivnim 
sodelovanjem v 
mednarodnih mrežah. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Izboljšanje promocije in 
mednarodnih sodelovanj 
je ves čas prisotno. 

Povezano z izzivi 
covida-19 

Odprava sistemske 
anomalije in 
vzpostavitev 
enakovrednih 
pogoje pri procesu 
zaposlovanja 
diplomantov UL AG 
v primerjavi z 
diplomanti 
avstrijskih deželnih 
konservatorijev v 
slovenskih GŠ. 

Sestava delovne skupine, ki 
bo zajela deležnike iz celotne 
vertikale glasbenega šolstva 
v RS in pravne strokovnjake 
ter izdelala in vladi RS 
predstavila konkretne 
predloge, ki bodo skladni z 
zakonodajo. 

ostaja na ravni 
predloga 

 Gre za zunanje dejavnike. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Zagotavljanje 
kakovostne 
ponudbe tujim 
študentom 
programa Erasmus. 

Najti sistemsko rešitev, ki bo 
zagotavljala finance za 
korepetitorje in visokošolske 
učitelje pri poučevanju 
Erasmus študentov. Pojasniti 
problematiko na UL, 
pojasniti, da imajo 
mednarodne izmenjave več 
plati. 

ostaja na ravni 
predloga 

Gre za zunanje dejavnike. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Posodobitev 
sprejemno-
vpisnega postopka. 

Preverjanje možnosti uvedbe 
čakalne liste in s tem 
veljavnost opravljenega 
PGUN do zaključka vpisov za 
tekoče študijsko leto za 
kandidate, ki so opravili 
PGUN v 1. roku, vendar niso 
bili sprejeti zaradi omejitve 
vpisnih mest. 
 
Začetek postopka 
dogovarjanja z UL in MIZŠ. 

ostaja na ravni 
predloga 

Gre za zunanje dejavnike. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Pridobiti možnosti 
za štipendiranje 
tujih študentov. 

Iskanje novih možnosti 
štipendiranja za tuje 
študente. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Gre za zunanji dejavnik. Delno povezano z 
izzivi covida-19 

Prehod na 
elektronske 
dokumente razširiti 
na naročila 
uglaševanj klavirjev 
in 
reverze za izposojo 
instrumentov UL 
AG. 

Uvesti spletni portal po vzoru 
že realiziranih prehodov. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Aplikacija za nadzor nad 
izposojo instrumentov je v 
zadnjem stadiju izdelave. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 
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Doseg optimalne 
kvalitete 
orkestrskih 
umetniških 
projektov na UL AG 
in profesionalizem,  

Dopolnitev Protokola o 
sodelovanju v orkestrih, in 
obvestitev vseh študentov in 
pedagogov. 

ostaja na ravni 
predloga 

Ocena iz predmeta 
orkester mora biti podana 
na podlagi vseh projektov, 
katere je študent opravljal 
v tekočem štud. letu. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Dostopnost 
posodobljenih 
učnih načrtov na 
spletni strani UL 
AG. 

Objava posodobljenih učnih 
načrtov na spletni strani AG 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Pravilnost objavljenih 
učnih načrtov še ni bila v 
celoti preverjena. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Povečati število 
študentov, ki 
pristopijo k 
izpolnitvi ankete za 
predmete pred in 
po izpitu na 
programu GP. 
Anketna vprašanja 
ustrezno prilagoditi 
značilnostim 
študija. 

Animacija študentov prek 
študentskih organizacij, 
povezava s snovalci 
študentskih anket in 
predstavitev potreb oziroma 
področij preverjanja, 
aktualnih za študij glasbene 
pedagogike in za področje 
glasbenih strokovnih 
predmetov. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Priprava izhodišč za 
podrobnejšo 
analizo vhodnih 
kompetenc 
študentov pri 
posameznih 
predmetih. 

Podrobnejša analiza vhodnih 
kompetenc študentov se 
opravi pred vpisom oziroma 
na začetku študija. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je širša razprava. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Jasni postopki 
obravnave 
študentov s 
posebnimi 
potrebami. 

Izdelava protokola za 
obravnavo študentov s 
posebnimi potrebami na UL 
AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Določitev časovnice in 
odgovornih oseb. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

Vsi učni načrti so 
na voljo v 
slovenščini in v 
angleščini 

Dopolnitev manjkajočih 
angleških prevodov 
posameznih učnih načrtov 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Potreben je pristop po 
korakih. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Tisk in vezava 
magistrske naloge 
šele po uspešno 
opravljenem 
zagovoru. 

Na zagovoru magistrske 
naloge zadostuje nevezan 
izvod za komisijo. 

realizirano v 
letu 2021 

Zadostuje datoteka pdf za 
dodatno optimizacijo. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Sistemska 
organizacija dela in 
porabe časa 
študentov pri 
večjih 
ansambelskih 
projektih. 

Omejitev obveznosti 
študentov pri ansambelskih 
projektih na največ osem 
terminov tedensko v trajanju 
do 3 ure. V 3 urnem terminu 
je obvezno 30 minut odmora 
(lahko razporejeno na dva 
krajša odmora). V primeru 
dveh terminov v istem dnevu 
se predvideva vsaj dve prosti 
uri med dvema terminoma 
(ne velja v primeru nujne 
kratke tonske vaje pred 
koncertom). 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Predlaga se vključitev v 
Protokol dela v orkestrih. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 
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Strokovna in vestna 
izvedba zagovorov 
magistrskega dela s 
strani vseh članov 
komisije. 

Razviti jasne smernice in 
primere dobre prakse za 
izvedbo zagovorov 
magistrskega dela. 
Organizacija izobraževanja 
učiteljev o relevantnih 
postopkih in o vlogi članov 
komisije. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potreben je proces 
menjave paradigme. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

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

Uvedba predmeta Orkestrska 
igra in priprava na orkestrske 
avdicije. Vzpostavitev 
orkestrske akademije 
(tesnejše sodelovanje med 
UL AG in Slovensko 
filharmonijo). 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Predmeta Priprava na 
orkestrske avdicije za 
godala (GU2) in Orkestrska 
igra in priprava na 
orkestrske avdicije za 
godala (GU1) sta 
akreditirana in sta se 
začela izvajati v št.l. 
2021/2022. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Izobraževal
na 
dejavnost 
 

Učenje ključnih 
sorodnih 
neglasbenih veščin 
in priprava 
študentov na nove 
in spreminjajoče se 
okoliščine na trgu 
dela. 

Uvedba predmeta Karierni 
razvoj za glasbenike. 

realizirano v 
letu 2021 

Predmet Več kot talent - 
karierni razvoj za 
glasbenike je akreditiran in 
se je začel izvajati v št.l. 
2021/2022.  

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Oblikovati 
ansamble na UL 
AG, ki bodo 
namensko 
sestavljeni za pouk 
dirigiranja. 

Začetek pogovorov med 
predstojnikom oddelka, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Vključitev 
predmeta 
Kompozicijske 
tehnike v 
drugostopenjski 
program GTP. 

Ustreznejša ureditev 
predmetnika sakralne glasbe 
na smeri GTP. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Iskanje ustreznih 
rešitev pri delu na 
daljavo z IKT, ki bo 
podprla ustrezno 
vodenje študentov 
pri opravljanju 
izvajalske prakse. 

Začetek pogovorov med 
predstojniki oddelkov, 
visokošolskimi učitelji in 
vodstvom UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Postopno 
zviševanje števila 
učnih nastopov na 
5 na študijsko leto 
za smeri 
drugostopenjskega 
programa IPP do l. 
2023. 

Pogovor z vabljenimi učitelji 
sodelujočih glasbenih šol o 
predvidenih možnostih 
zviševanja učnih nastopov. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ Povezano z izzivi 
covida-19 

Predstavitev 
programa IPP 
študentom 3. 
letnika 
prvostopenjskega 
programa GU. 

Vsakoletna predstavitev 
programa IPP (na koncu 1. ali 
vsaj na začetku 2. semestra). 

ostaja na ravni 
predloga 

Določitev odgovornih oseb 
in načina izvedbe. 

Delno povezano z 
izzivi covida-19 
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Uskladitev 
vrednotenja 
pedagoške prakse v 
Merilih za 
vrednotenje 
pedagoškega dela 

Razprava v okviru Katedre GP 
o morebitnih spremembah 
učnih načrtov pedagoške 
prakse ter uskladitvi 
kontaktnih ur z realno 
izvedbo predmeta in 
sprejetje sklepov za 
razrešitev problematike. 

realizirano v 
letu 2021 

Sprejem Meril za 
vrednotenje pedagoškega 
dela. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Povečanje števila 
študentov pri 
izpolnjevanju 
anket. 

Promocija in povabilo 
študentom k izpolnjevanju 
anket. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potrebna je temeljita 
prenova sistema anket, ki 
bo prilagojena specifiki 
študija na UL AG. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Izboljšanje anketne 
ocene sistema 
delovanja 
študentskega 
tutorstva. 

Vzpostavitev enovitega 
vodenja in jasna predstavitev 
delovanja študentskega 
tutorstva. 

ostaja na ravni 
predloga 

Potreba po boljši 
promociji. 

Delno povezano z 
izzivi covida-19 

Boljša seznanitev 
študentov s tujimi 
institucijami. 

Vzpostavitev pregleda in 
predstavitev mednarodnih 
partnerskih ustanov in 
omrežij. 

ostaja na ravni 
predloga 

Ni realizirano. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Izboljšanje odnosa 
in načina 
svetovanja v 
kljižnici. 

Analiza stanja in vzpostavitev 
načrta za izboljšanje stanja. 

realizirano v 
letu 2021 

UL AG je zaposlila novo 
osebo. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Izobraževal
na 
dejavnost 

Izobraževal
na 
dejavnost 

Zgodnejša 
pridobitev 
rezultatov 
študentskih anket. 

Predstavitev potreb za 
izboljšave Centru za 
družboslovno informatiko. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Zunanji dejavnik. Ni povezano z izzivi 
covida-19 

Raziskovaln
a dejavnost 

Raziskovaln
a dejavnost 

Širjenje 
raziskovalne 
skupine z 
vključevanjem 
novih članov z 
ustreznimi 
referencami, 
prizadevanja za 
povečevanje objav 
v visoko 
vrednotenih 
revijah. 

Načrtno pridobivanje novih 
učiteljev, delujočih na 
znanstveno-raziskovalnem 
področju, pobuda ARRS za 
sistemsko možnost 
vključevanja doktorandov UL 
AG v raziskovalno skupino. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

/ / 

Umetniška 
dejavnost 
 

Umetniška 
dejavnost 
 

Profil diplomanta s 
širokim znanjem 
področij. Celovitost 
poklica. 

Zaposlene ustno soočiti s 
problematiko in podati jasno 
stališče UL AG. 

ostaja na ravni 
predloga 

Uvedli smo predmeta 
Orkestrska igra in priprava 
na avdicijo in Karierni 
razvoj glasbenika. 

Delno povezano z 
izzivi covida-19, v 
primeru, ko se 
študij izvaja na 
daljavo. 

Enakopraven ugled 
med sorodnimi 
institucijami v 
Evropi in po svetu. 

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

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Ustanovljena je bila 
komisija za mednarodno 
dejavnost, ki bo dodatno 
spodbudila dokončno 
izvedbo ukrepa. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 
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Kvalitetna in 
nestresna priprava 
koncertne sezone. 

Sestava jasnega načrta 
koncertnih dejavnosti, ki bo 
premišljena in ki bo zajemala 
vse časovno-prostorske 
specifike. Pravočasen 
dogovor in rezervacija 
ustreznih prostorov pri 
drugih inštitucijah. 

realizirano v 
letu 2021 

Uvedli smo preglednejšo 
pripravo koncertne sezone 
ter digitalizirali procese 
organiziranja dogodkov. 

Povezano z izzivi 
covida-19, saj je 
izvedba odvisna od 
epidimiološke slike 
v državi. 

Dolgoročno 
načrtovanje 
projektov  

Zagotoviti, da Komisija za 
umetniško dejavnost 
načrtuje dolgoročne projekte 
in skrbi za raznolikost 
produkcije in enakomerne 
obremenitve pedagoškega 
kadra 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Projekte načrtujemo za 4 
leta vnaprej, pri čemer se 
tako pri instrumentalnih 
kot pri vokalno-
instrumentalnih projektih 
oziramo na širok izbor 
stilno, zgodovinsko in 
žanrsko različna dela. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19 pri 
načrtovanju. 

Povezovanje 
dogodkov s 
partnerji iz tujine in 
bilateralno 
sodelovanje z 
akademijami 
srednjeevropske 
regije 

Erasmus sodelovanja z 
partnerji iz tujin.  

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Erasmus+, Swing, Bip Delno povezno z 
izzivi covida-19 
glede na možnosti 
potovanj in 
epidemiološke 
slike v svetu. 

Spodbujati visoko 
kakovostne in 
slogovno raznolike 
projekte 

Kvaliteta umetniškega 
ustvarjanja ima prednost 
pred kvantiteto. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Z zmanjšanjem števila 
projektov, smo ohranili 
kvaliteto, pri čemer smo 
glede na razmere 
študentom omogočili 
vrnitev na odre in 
umetniško poustvarjanje, 
po več kot enoletnem 
premoru. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19, razen 
na stopnji izvedbe 
projektov. 

Prenos in 
uporaba 
znanja 

Prenos 
znanja 

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

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

realizirano v 
letu 2021 

Predmet Orkestrska igra in 
priprava na orkestrske 
avdicije je bil akreditiran in 
se je v leti 2021/22 začel 
izvajati. 

Ni vpliva. 

Ustvarjalne 
razmere za 
delo in 
študij 
 

Knjižnična 
dejavnost 
in karierni 
razvoj 
 

Selitev v nove 
prostore Kazine. 

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

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Slabe prostorske razmere v 
knjižnici in posledično 
nepregledno razporejeno 
gradivo otežujejo vpise. 

Ni vpliva. 

Stalen, 
transparenten 
sklad za nakup 
novih gradiv. 

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

delno 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

S prehodom na sistem 
APIS bo omogočeno bolj 
pregledno spremljanje 
stroškov in posledično 
boljši nadzor nad nakupom 
novega gradiva. S selitvijo 
v palačo Kazina bo 
omogočen boljši pregled 
nad gradivom. 

Ni vpliva 

Prenos uspešnih 
koncertov UL AG 
na mednarodni 
oder. 

Nakup kakovostnih 
mikrofonov za izboljšanje 
zvoka prenosa koncertov in 
arhiviranja. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

S prehodom v palačo 
Kazina bomo nabavili tudi 
sodobnejše in boljše 
mikrofone. 

Ni vpliva. 
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Upravljanje 
in razvoj 
sistema 
kakovosti 

Sistem 
kakovosti 

Izboljšanje 
administrativne 
podpore 

Dodatne zaposlitve 
strokovnih sodelavcev. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Izveden je bil razpis za 
vodjo koncertne 
dejavnosti, za nadzornika 
aplikacij, za vodjo knjižnice 
in za pomočnika tajnika za 
kadrovske zadeve. Vodja 
knjižnice je nastopil na 
delovnem mestu s 1. 1.1 
2022, ostale zaposlitve 
bodo izvedene v letu 2022.  

Ne. 

Poslovanje 
 

Vodenje in 
upravljanje 
 

Povezati različne 
informacijske 
programe.  

Pregledati možnost izvedbe 
enostavnih in cenovno dovolj 
ugodnih rešitev pred 
pridobitvijo programa APIS. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Vključitev v sistem APIS, 
začetki izobraževanja in 
vnosa v module. 

Ni vpliva. 

Strožje zahteve za 
vse uporabniške 
račune, redno 
pregledovanje 
uporabniških 
pravic. 

Nastavitve gesel skladne z 
notranjo politiko Univerze 
ter z dobrimi praksami. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Opozorila uporabnikom na 
redno menjavo gesel. 

Ni vpliva. 

Sodelovanje med 
različnimi 
pisarnami. 

Organizacija rednih delovnih 
srečanj med posameznimi 
pisarnami, izboljšanje 
kvalitete dela. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Zaradi epidemije je bilo 
druženje več ljudi večji del 
leta prepovedano. 

Epidemija je 
onemogočala 
sestankovanje v 
živo. 

Sprejem usmeritev 
za področje e 
hrambe, uvedba 
sistema za 
upravljanje 
dokumentacije oz. 
RMS. 

Priprava Pravilnika v 
sodelovanju z UL. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Zaradi odpovedi 
strokovnega sodelavca 
Pravilnik ni bil pripravljen. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje 
študijskega 
procesa. 

Priprava različnih scenarijev 
delovanja in izvedbe pouka. 

realizirano v 
letu 2021 

Uspešno smo izvedli 
individualni pouk, 
praktično celo leto smo 
kljub zaostrenim 
epidemiološkim razmeram 
delovali v živo. V času, ko 
je bilo mogoče smo 
organizirali koncerte na 
prostem oz. žive prenose iz 
koncertnih dvoran. 

Vpliv epidemije je 
onemogočal redno 
delovanje. 

Neokrnjeno 
delovanje. 

Priprava tržnih programov. realizirano v 
letu 2021 

Pripravili in izvedli smo 
pripravljalni in 
izpopolnjevalni program. 

Epidemija je 
verjetno vplivala 
na velikost vpisa 
oz. zanimanje za 
programe. 

Analiza in nadzor 
prihodkov in 
odhodkov. 

Priprava trimesečnih poročil 
analize računovodstva. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Zaradi obremenitev 
delavcev v računovodstvu 
s prehodom na sistem SAP, 
smo analize omejili na 
polletna poročočila in 
krajša vmesna poročila. 

Ni vpliva. 

Zmanjšanje števila 
honorarnih 
sodelavcev. 

Priprava najav predvidenih 
honorarnih sodelavcev v 
juniju mesecu za naslednje 
študijsko leto. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Najave so bile v juniju 
pripravljena a je zaradi 
pomanjkanja kadra še 
vedno potrebno veliko 

Ni vpliva. 
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število honorarnih 
sodelavcev. 

Poslovanje 
 

Področje 
kadrov 
 

Vzpostavitev 
pregleda 
izobraževanja in 
usposabljanj na 
spletni strani in 
redno osveževanje 
le-tega. 

Priprava načrta kadrovskega 
razvoja pedagoških in 
strokovno administrativnih 
ter tehničnih delavcev. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih sodelavcev in 
odločitve o preložitvi 
prenove spletne strani 
ukrep ostaja na ravni 
predloga. 

Ni vpliva. 

Nova sistemizacija 
delovnih mest na 
UL AG. 

Dopolnitev sistemizacije 
delovnih mest na UL AG. 

realizirano v 
letu 2021 

Dopolnili smo sistemizacijo 
delovnih mest. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje. 

Fleksibilno spletno 
delovanje. 

realizirano v 
letu 2021 

Z dodatno opremo 
prostorov smo omogočili 
dokaj nemoteno delovanje 
študijskih procesov. 

Ni vpliva. 

Poslovanje 
 

Informacijs
ki sistem 
 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Dobava in zamenjava strojne 
opreme. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

/ / 

Zagotavljanje istih 
storitev na vseh 
lokacijah. 

Povezava z optiko do lokacij 
Vegova / Gosposka. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zagotovljena povezava z 
optiko je predvidena v 
okviru prenove Kazine. 

/ 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Zamenjava klimatske 
naprave v sistemskem 
prostoru. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ / 

Poslovanje 
 

Komunicira
nje z 
javnostmi 
 

Javnost povabiti na 
spletne koncerte 
oziroma 
nemudoma, ko bo 
možno, 
povabiti poslušalce 
na koncerte in 
ostale dogodke v 
živo.  

UL AG mora zagotoviti vse 
potrebne varnostne 
ukrepe ter zagotoviti čim 
kvalitetnejše spletne 
koncerte.  

realizirano v 
letu 2021 

Pri selitvi v obnovljene 
prostore Kazine se bodo 
dodobra izboljšai pogoji za 
delo in koncertno 
dejavnost, bi pa veljalo 
razmisliti tudi o nakupu 
kvalitetne opreme za 
snemanje koncertov 
oziroma za izvedbo 
koncertov preko spleta 
(avdio in video), saj 
zaenkrat ne kaže, da se 
bodo omejitve glede 
obiskovanja koncertov v 
prihodnosti popolnoma 
sprostile. Poleg tega je za 
kvalitetno promocijo 
koncertov potrebna 
odlična zvočna slika.  

Takoj, ko je bilo 
mogoče, smo 
koncerte pričeli 
izvajati v živo, žal 
je zaradi vseh 
omejitev mogoč 
dostop do 
koncertov samo 
pod pogoji PCT in 
še to za omejeno 
število 
obiskovalcev (vsak 
drug sedež oz. na 
začetku tudi 
omejitev števila 
obiskovalcev gleda 
na kvadraturo 
prostora). 

Posodobitev 
izgleda in 
zmožnosti spletne 
podobe UL AG v 
slovenskem in 
angleškem jeziku. 

Dogovor s snovalcem spletne 
podobe in postopno 
dodajanje vsebin in 
posodabljanje. Oblikovanje 
nove spletne podobe Poletne 
šole UL AG.  

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Prenova spletne strani in 
celostne podobe UL AG bo 
potekala v letu 2022 in bo 
zaživela s selitvijo v palačo 
Kazina. Poskrbeli smo za 
prenovo angleških vsebin 
na spletni strani UL AG in 
uredili ter objavili 
sodobnejšo spletno 
podobo Poletne akademije 
Academia Musicæ 
Labacensis.  

/ 
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Poslovanje Ravnanje s 
stvarnim 
premoženj
em 

Uvedba pregleda 
inventarja v 
posameznih 
prostorih. 

Namestitev inventarnih listov 
na stene v vsakem od 
prostorov. 

realizirano v 
letu 2021 

Inventarni listi so bili 
nameščeni v vse prostore, 
tako smo dobili boljši 
pregled opremljenosti 
prostora. 

Ni vpliva. 

Poslovanje 
 

Ravnanje s 
stvarnim 
premoženj
em 
 

Uvedba spletnega 
sistema za vpis 
naročil, popravil in 
uglasitev. 

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

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih delavcev, 
odhoda informatika in 
pomanjkanja sredstev 
ukrep ni bil realiziran. 

Ni vpliva. 

Opremiti 
predavalnice s 
kamerami-IKT 
opremo za 
sodobno 
poučevanje pri 
učenja na daljavo. 

Nakup ustrezne opreme. delno 
realizirano v 
letu 2021 

Nakupili smo nove kamere 
in mikrofone, dokupili smo 
nekaj notnih stojal in 
instrumentov. 

Ni vpliva. 

Razvojni 
cilji 
 

Razvojni 
cilji 
 

Krepitev kakovosti. Povezovanje z agencijo 
MusiQue. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Zaradi zaostrenih 
epidemioloških razmer je 
bilo povezovanje oteženo. 

Otežena potovanja 
in navezovanje 
mednarodnih 
stikov. 

Podpora akademski 
skupnosti. 

Organizacija izobraževanja delno 
realizirano v 
letu 2021 

Organizirano je bilo 
izobraževanje za uporabo 
aplikacije Zoom v namene 
učenja 
instrumentov/glasbe. 

Ni vpliva. 

Razvoj in krepitev 
sodelovanja v 
okviru 
transnacionalnih 
medinstitucionalni 
učnih skupnosti, 
intenzivnejše 
projektno 
povezovanje s 
partnerji. 

Pridobitev nepedagoškega 
sodelavca za vodenje 
projektne pisarne. 

ostaja na ravni 
predloga 

Mesto je bilo sicer 
sistemizirano a zaradi 
pomanjkanja finančnih 
sredstev ni bilo razpisano. 

Ni vpliva. 

Dvig ravni 
mednarodne 
prepoznavnosti. 

Organizacija poletne šole z 
novimi tečaji, partnerstvo v 
okviru Medinea-on-Air, 
.nadgradnja spletne strani v 
angleškem jeziku. 

realizirano v 
letu 2021 

Organizirali smo poletno 
šolo, prenovili internetno 
stran poletne šole. Začeli 
smo projekt partnerstva v 
okviru Medinea -on-Air. 

Otežena potovanja 
in mednarodne 
izmenjave. 

Krepitev 
kompetenc 
študentov. 

Priprava in zagon Orkestrske 
akademije v sodelovanju s 
Slovensko filharmonijo. 

ostaja na ravni 
predloga 

Epidemiološke razmere 
niso dovoljevale 
organizacije orkestrske 
akademije. 

Zaostreni pogoji 
delovanja. 

Organizacija 
koncertne sezone v 
sodelovanju z 
ostalimi glasbeno 
kulturnimi 
institucijami v RS. 

Priprava orkestrskega cikla 
Tutti. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Epidemiološke razmere so 
onemogočile izvedbo 
celotnega programa. 

Zaostreni pogoji 
delovanja. 
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Podpora 
nadarjenim 
študentom, ki se 
vpisujejo na UL AG. 

Harmonizacija študijskih 
pravil, na način, da bodo 
omogočene izjeme za bodisi 
hitrejše napredovanje bodisi 
napredovanje študentov, ki 
se vpisujejo pred zaključkom 
srednje šole. 

realizirano v 
letu 2021 

Uredili oz. popravili smo 
študijska pravila UL AG. 

Ni vpliva. 

       

Umetniška 
dejavnost 
 

Umetniška 
dejavnost 
 

Povezovanje 
dogodkov s 
partnerji iz tujine in 
bilateralno 
sodelovanje z 
akademijami 
srednjeevropske 
regije 

Erasmus sodelovanja z 
partnerji iz tujin.  

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Erasmus+, Swing, Bip Delno povezno z 
izzivi covida-19 
glede na možnosti 
potovanj in 
epidemiološke slike 
v svetu. 

Spodbujati visoko 
kakovostne in 
slogovno raznolike 
projekte 

Kvaliteta umetniškega 
ustvarjanja ima prednost 
pred kvantiteto. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Z zmanjšanjem števila 
projektov, smo ohranili 
kvaliteto, pri čemer smo 
glede na razmere 
študentom omogočili 
vrnitev na odre in 
umetniško poustvarjanje, 
po več kot enoletnem 
premoru. 

Ni povezano z izzivi 
covida-19, razen na 
stopnji izvedbe 
projektov. 

Prenos in 
uporaba 
znanja 

Prenos 
znanja 

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

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

realizirano v 
letu 2021 

Predmet Orkestrska igra in 
priprava na orkestrske 
avdicije je bil akreditiran in 
se je v leti 2021/22 začel 
izvajati. 

Ni vpliva. 

Ustvarjalne 
razmere za 
delo in 
študij 
 

Knjižnična 
dejavnost 
in karierni 
razvoj 
 

Selitev v nove 
prostore Kazine. 

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

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Slabe prostorske razmere v 
knjižnici in posledično 
nepregledno razporejeno 
gradivo otežujejo vpise. 

Ni vpliva. 

Stalen, 
transparenten 
sklad za nakup 
novih gradiv. 

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

delno 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

S prehodom na sistem APIS 
bo omogočeno bolj 
pregledno spremljanje 
stroškov in posledično 
boljši nadzor nad nakupom 
novega gradiva. S selitvijo v 
palačo Kazina bo 
omogočen boljši pregled 
nad gradivom. 

Ni vpliva 

Prenos uspešnih 
koncertov UL AG 
na mednarodni 
oder. 

Nakup kakovostnih 
mikrofonov za izboljšanje 
zvoka prenosa koncertov in 
arhiviranja. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

S prehodom v palačo 
Kazina bomo nabavili tudi 
sodobnejše in boljše 
mikrofone. 

Ni vpliva. 
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Upravljanje 
in razvoj 
sistema 
kakovosti 

Sistem 
kakovosti 

Izboljšanje 
administrativne 
podpore 

Dodatne zaposlitve 
strokovnih sodelavcev. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Izveden je bil razpis za 
vodjo koncertne 
dejavnosti, za nadzornika 
aplikacij, za vodjo knjižnice 
in za pomočnika tajnika za 
kadrovske zadeve. Vodja 
knjižnice je nastopil na 
delovnem mestu s 1. 1.1 
2022, ostale zaposlitve 
bodo izvedene v letu 2022.  

Ne. 

Poslovanje 
 

Vodenje in 
upravljanje 
 

Povezati različne 
informacijske 
programe.  

Pregledati možnost izvedbe 
enostavnih in cenovno dovolj 
ugodnih rešitev pred 
pridobitvijo programa APIS. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Vključitev v sistem APIS, 
začetki izobraževanja in 
vnosa v module. 

Ni vpliva. 

Strožje zahteve za 
vse uporabniške 
račune, redno 
pregledovanje 
uporabniških 
pravic. 

Nastavitve gesel skladne z 
notranjo politiko Univerze 
ter z dobrimi praksami. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Opozorila uporabnikom na 
redno menjavo gesel. 

Ni vpliva. 

Sodelovanje med 
različnimi 
pisarnami. 

Organizacija rednih delovnih 
srečanj med posameznimi 
pisarnami, izboljšanje 
kvalitete dela. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Zaradi epidemije je bilo 
druženje večih ljudi večji 
del leta prepovedano. 

Epidemija je 
onemogočala 
sestankovanje v 
živo. 

Sprejem usmeritev 
za področje e 
hrambe, uvedba 
sistema za 
upravljanje 
dokumentacije oz. 
RMS. 

Priprava Pravilnika v 
sodelovanju z UL. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Zaradi odpovedi 
strokovnega sodelavca 
Pravilnik ni bil pripravljen. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje 
študijskega 
procesa. 

Priprava različnih scenarijev 
delovanja in izvedbe pouka. 

realizirano v 
letu 2021 

Uspešno smo izvedli 
individualni pouk, 
praktično celo leto smo 
kljub zaostrenim 
epidemiološkim razmeram 
delovali v živo. V času, ko je 
bilo mogoče smo 
organizirali koncerte na 
prostem oz. žive prenose iz 
koncertnih dvoran. 

Vpliv epidemije je 
onemogočal redno 
delovanje. 

Neokrnjeno 
delovanje. 

Priprava tržnih programov. realizirano v 
letu 2021 

Pripravili in izvedli smo 
pripravljalni in 
izpopolnjevalni program. 

Epidemija je 
verjetno vplivala na 
velikost vpisa oz. 
zanimanje za 
programe. 

Analiza in nadzor 
prihodkov in 
odhodkov. 

Priprava trimesečnih poročil 
analize računovodstva. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Zaradi obremenitev 
delavcev v računovodstvu s 
prehodom na sistem SAP, 
smo analize omejili na 
polletna poročila in krajša 
vmesna poročila. 

Ni vpliva. 

Zmanjšanje števila 
honorarnih 
sodelavcev. 

Priprava najav predvidenih 
honorarnih sodelavcev v 
juniju mesecu za naslednje 
študijsko leto. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Najave so bile v juniju 
pripravljena a je zaradi 
pomanjkanja kadra še 
vedno potrebno veliko 

Ni vpliva. 
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število honorarnih 
sodelavcev. 

Področje 
kadrov 

Vzpostavitev 
pregleda 
izobraževanja in 
usposabljanj na 
spletni strani in 
redno osveževanje 
le-tega. 

Priprava načrta kadrovskega 
razvoja pedagoških in 
strokovno administrativnih 
ter tehničnih delavcev. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih sodelavcev in 
odločitve o preložitvi 
prenove spletne strani 
ukrep ostaja na ravni 
predloga. 

Ni vpliva. 

Poslovanje Področje 
kadrov 

Nova sistemizacija 
delovnih mest na 
UL AG. 

Dopolnitev sistemizacije 
delovnih mest na UL AG. 

realizirano v 
letu 2021 

Dopolnili smo sistemizacijo 
delovnih mest. 

Ni vpliva. 

Čim manj moteno 
delovanje. 

Fleksibilno spletno 
delovanje. 

realizirano v 
letu 2021 

Z dodatno opremo 
prostorov smo omogočili 
dokaj nemoteno delovanje 
študijskih procesov. 

Ni vpliva. 

Poslovanje 
 

Informacijs
ki sistem 
 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Dobava in zamenjava strojne 
opreme. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

/ / 

Zagotavljanje istih 
storitev na vseh 
lokacijah. 

Povezava z optiko do lokacij 
Vegova / Gosposka. 

ostaja na ravni 
predloga 

Zagotovljena povezava z 
optiko je predvidena v 
okviru prenove Kazine. 

/ 

Višje zagotavljanje 
storitev. 

Zamenjava klimatske 
naprave v sistemskem 
prostoru. 

ostaja na ravni 
predloga 

/ / 

Poslovanje 
 

Komunicira
nje z 
javnostmi 

Javnost povabiti na 
spletne koncerte 
oziroma 
nemudoma, ko bo 
možno, 
povabiti poslušalce 
na koncerte in 
ostale dogodke v 
živo.  

UL AG mora zagotoviti vse 
potrebne varnostne 
ukrepe ter zagotoviti čim 
kvalitetnejše spletne 
koncerte.  

realizirano v 
letu 2021 

Pri selitvi v obnovljene 
prostore Kazine se bodo 
dodobra izboljšali pogoji za 
delo in koncertno 
dejavnost, bi pa veljalo 
razmisliti tudi o nakupu 
kvalitetne opreme za 
snemanje koncertov 
oziroma za izvedbo 
koncertov po spletu (avdio 
in video), saj zaenkrat ne 
kaže, da se bodo omejitve 
glede obiskovanja 
koncertov v prihodnosti 
popolnoma sprostile. Poleg 
tega je za kvalitetno 
promocijo koncertov 
potrebna odlična zvočna 
slika.  

Takoj, ko je bilo 
mogoče, smo 
koncerte pričeli 
izvajati v živo, žal je 
zaradi vseh 
omejitev mogoč 
dostop do 
koncertov samo 
pod pogoji PCT in 
še to za omejeno 
število 
obiskovalcev (vsak 
drug sedež oz. na 
začetku tudi 
omejitev števila 
obiskovalcev gleda 
na kvadraturo 
prostora). 

Posodobitev 
izgleda in 
zmožnosti spletne 
podobe UL AG v 
slovenskem in 
angleškem jeziku. 

Dogovor s snovalcem spletne 
podobe in postopno 
dodajanje vsebin in 
posodabljanje. Oblikovanje 
nove spletne podobe Poletne 
šole UL AG.  

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Prenova spletne strani in 
celostne podobe UL AG bo 
potekala v letu 2022 in bo 
zaživela s selitvijo v palačo 
Kazina. Poskrbeli smo za 
prenovo angleških vsebin 
na spletni strani UL AG in 
uredili ter objavili 
sodobnejšo spletno 
podobo Poletne akademije 
Academia Musicæ 
Labacensis.  

/ 
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Poslovanje 
 

Ravnanje s 
stvarnim 
premoženj
em 
 

Uvedba pregleda 
inventarja v 
posameznih 
prostorih. 

Namestitev inventarnih listov 
na stene v vsakem od 
prostorov. 

realizirano v 
letu 2021 

Inventarni listi so bili 
nameščeni v vse prostore, 
tako smo dobili boljši 
pregled opremljenosti 
prostora. 

Ni vpliva. 

Uvedba spletnega 
sistema za vpis 
naročil, popravil in 
uglasitev. 

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

ostaja na ravni 
predloga 

Zaradi pomanjkanja 
strokovnih delavcev, 
odhoda informatika in 
pomanjkanja sredstev 
ukrep ni bil realiziran. 

Ni vpliva. 

Opremiti 
predavalnice s 
kamerami-IKT 
opremo za 
sodobno 
poučevanje pri 
učenja na daljavo. 

Nakup ustrezne opreme. delno 
realizirano v 
letu 2021 

Nakupili smo nove kamere 
in mikrofone, dokupili smo 
nekaj notnih stojal in 
instrumentov. 

Ni vpliva. 

Razvojni 
cilji 
 

Razvojni 
cilji 
 

Krepitev kakovosti. Povezovanje z agencijo 
MusiQue. 

vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2022 

Zaradi zaostrenih 
epidemioloških razmer je 
bilo povezovanje oteženo. 

Otežena potovanja 
in navezovanje 
mednarodnih 
stikov. 

Podpora akademski 
skupnosti. 

Organizacija izobraževanja delno 
realizirano v 
letu 2021 

Organizirano je bilo 
izobraževanje za uporabo 
aplikacije Zoom v namene 
učenja 
instrumentov/glasbe. 

Ni vpliva. 

Razvoj in krepitev 
sodelovanja v 
okviru 
transnacionalnih 
medinstitucionalni 
učnih skupnosti, 
intenzivnejše 
projektno 
povezovanje s 
partnerji. 

Pridobitev nepedagoškega 
sodelavca za vodenje 
projektne pisarne. 

ostaja na ravni 
predloga 

Mesto je bilo sicer 
sistemizirano a zaradi 
pomanjkanja finančnih 
sredstev ni bilo razpisano. 

Ni vpliva. 

Dvig ravni 
mednarodne 
prepoznavnosti. 

Organizacija poletne šole z 
novimi tečaji, partnerstvo v 
okviru Medinea-on-Air, 
.nadgradnja spletne strani v 
angleškem jeziku. 

realizirano v 
letu 2021 

Organizirali smo poletno 
šolo, prenovili internetno 
stran poletne šole. Začeli 
smo projekt partnerstva v 
okviru Medinea -on-Air. 

Otežena potovanja 
in mednarodne 
izmenjave. 

Krepitev 
kompetenc 
študentov. 

Priprava in zagon Orkestrske 
akademije v sodelovanju s 
Slovensko filharmonijo. 

ostaja na ravni 
predloga 

Epidemiološke razmere 
niso dovoljevale 
organizacije orkestrske 
akademije. 

Zaostreni pogoji 
delovanja. 

Organizacija 
koncertne sezone v 
sodelovanju z 
ostalimi glasbeno 
kulturnimi 
institucijami v RS. 

Priprava orkestrskega cikla 
Tutti. 

delno 
realizirano v 
letu 2021 

Epidemiološke razmere so 
onemogočile izvedbo 
celotnega programa. 

Zaostreni pogoji 
delovanja. 
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Podpora 
nadarjenim 
študentom, ki se 
vpisujejo na UL AG. 

Harmonizacija študijskih 
pravil, na način, da bodo 
omogočene izjeme za bodisi 
hitrejše napredovanje bodisi 
napredovanje študentov, ki 
se vpisujejo pred zaključkom 
srednje šole. 

realizirano v 
letu 2021 

Uredili oz. popravili smo 
študijska pravila UL AG. 

Ni vpliva. 

 

PREDLOGI NOVIH UKREPOV 
 

PODROČJE STOPNJA CILJI 
ČLANICE/UNIVERZE 

NAČRTOVANI UKREPI ODGOVORNOST ALI JE UKREP 
POVEZAN Z IZZIVI 
COVIDA-19? 

POVEZANOST 
Z RSF 

Izobraževalna 
dejavnost  

Izobraževalna 
dejavnost  

Posodobitev 
sprejemno-vpisnega 
postopka. 

Preverjanje možnosti 
uvedbe čakalne liste in s 
tem veljavnost 
opravljenega PGUN do 
zaključka vpisov za tekoče 
študijsko leto za kandidate, 
ki so opravili PGUN v 1. 
roku, vendar niso bili 
sprejeti zaradi omejitve 
vpisnih mest. 
 
Začetek postopka 
dogovarjanja z UL in MIZŠ. 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Prilagoditev 
študentskih anket 
specifiki študija na 
UL AG. 

Evidentiranje 
pomanjkljivosti in 
konkretizacija predlogov za 
spremembo. 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Učni načrti, ki so v 
celoti prevedeni v 
angleščino. 

Postopno nadaljevanje 
prevajanja učnih načrtov 
za dodiplomsko stopnjo 
študija v angleščino 
(prevod učnih načrtov za 
glavni predmet). 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Nadaljevanje 
usklajevanja 
zaposlovalnih 
pogojev v poklicu 
učitelj na glasbeni 
šoli za diplomante 
UL AG v primerjavi z 
diplomanti od 
drugod. 

Sestava delovne skupine, 
ki bo zajela deležnike iz 
celotne vertikale 
glasbenega šolstva v RS in 
pravne strokovnjake ter 
izdelala in vladi RS 
predstavila konkretne 
predloge, ki bodo skladni z 
zakonodajo. 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Uvedba aplikacije za 
nadzor izposoje 
inventarja 
instrumentov. 

Dokončati testno obdobje 
in pregled, zagon 
aplikacije.  

Tajnik Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Poglobljeno 
sodelovanje z 
Oddelkom za 
muzikologijo UL FF. 

Pregled obstoječih 
programov in prepletanja 
vsebin ter možnosti za 
medinstitucionalno 
povezovanje. 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Posodobitev 
dodiplomskih in 
podiplomskih 
študijskih 
programov. 

Sprememba imena 
predmeta Klavir A, B, C v 
Komplementarni klavir A, 
B, C. 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 
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Razpis doktorskega 
študijskega 
programa 
Umetnost. 

Nadaljevanje postopka 
akreditacije tretje 
stopenjskega doktorskega 
študijskega programa 
Umetnost na NAKVIS. 

Prodekan za 
študijske 
zadeve, prof. dr. 
Karolina Šantl 
Zupan 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Izobraževalna 
dejavnost  

Izobraževalna 
dejavnost  

Posodobitev 
programov 
vseživljenjskega 
izobraževanja. 

Vpeljava dopolnitev 
Pripravljalnega in 
Izpopolnjevalnega 
programa in ovrednotenje 
slednjega v skladu s 
Pravilnikom o 
napredovanju zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju v 
nazive. 

Prodekan za 
študijske zadeve 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Nadgradnja 
promocije za tuje 
študente. 

Objava nove  
promocijske brošure za 
Erasmus študente. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Skrb za 
internacionalizacijo 
študijske dejavnosti. 

Izpeljava napovedanih 
mednarodnih študentskih 
in pedagoških izmenjav ter 
seminarjev. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja aktivnosti)  

/ 

Partnerstvo v 
mednarodnih 
projektih. 

Sodelovanje v  
Erasmus+ projektih 
Medinea-On-Air ter In 
Media Stat Virtus. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

/ 

Krepitev 
mednarodne 
mobilnosti in 
strukturiranje 
mobilnosti 
študentov. 

Izpeljava internih razpisov 
in priprava vlog za razpise 
Erasmus + in CEEPUS. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja aktivnosti)  

Povezava z 
RSF 

Razvoj in krepitev 
sodelovanja v okviru 
transnacionalnih 
učnih skupnosti. 

Sodelovanje v CEEPUS 
Network for Wind 
Instruments, priprava 
CEEPUS Network for 
Percussion Instruments.  

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (možnost 
zmanjšanja aktivnosti) 

Povezava z 
RSF 

Nadaljevanje 
obstoječih in razvoj 
novih načinov 
sodelovanja v okviru 
UL. 

Na podlagi raziskave 
obstoječe ponudbe 
pripraviti nove vsebine s 
področja glasbene 
umetnosti in kulture v 
okviru UL (horizontalni 
izbirni predmeti s področja 
glasbe in glasbene 
umetnosti). 

Prodekan za 
študijske 
zadeve, 
skrbnika SA6, 
prorektor UL za 
področje 
umetnosti 

Ni povezano z izzivi 
covida-19. 

Povezava z 
RSF 

Raziskovalna 
dejavnost  

Raziskovalna 
dejavnost  

ARRS – pregled 
šifrantov in njihova 
dopolnitev 

Začetek dogovarjanja z 
ARRS o uvedbi novih 
šifrantov in novih 
raziskovalnih področij: 
interdisciplinarne vede, 
glasba in umetnost, 
možnost hibridnih krovnih 
področij. 

dr. Karolina 
Šantl Zupan, dr. 
Darja Koter, dr. 
Gal Faganel 

/ / 
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Razpis doktorskega 
študijskega 
programa Umetnost 

Nadaljevanje postopka 
akreditacije 
tretjestopenjskega 
doktorskega študijskega 
programa Umetnost na 
NAKVIS. 

dr. Karolina 
Šantl Zupan 

/ Uvajanje 
novih učnih 
vsebin 

Raziskovalna 
dejavnost  

Raziskovalna 
dejavnost  

Nadgradnja 
sodelovanja z 
Oddelkom za 
muzikologijo UL FF 

Povezovanje na 
znanstvenoraziskovalnem 
področju. 

dr. Karolina 
Šantl Zupan, 
dekan; dr. 
Branka Rotar 
Pance 

/ / 

Raziskovanje 
možnosti za prijavo 
novih 
interdisciplinarnih 
projektov 

Vzpostavljanje stikov in 
oblikovanje začetnih 
konceptov 
interdisciplinarnih raziskav 
znotraj UL 
(aktivna umetnost in 
raziskovanje). 

dr. Karolina 
Šantl Zupan,  
dr. Branka Rotar 
Pance 

/ / 

Simpoziji in 
seminarji 

Organizacija in izvedba 
mednarodnega simpozija 
2022; 
izvedba seminarjev s 
področja retorike in 
kreativnega pisanja 
(znanost v povezavi z 
umetniško produkcijo UL 
AG). 

dr. Branka Rotar 
Pance, dr. 
Katarina Habe 

/ / 

Založništvo in tisk Postopki za vključitev 
Glasbenopedagoškega 
zbornika UL Akademije za 
glasbo v pomembne 
bibliografske baze. 
Vnos vseh publiciranih 
člankov iz 
Glasbenopedagoškega 
zbornika UL AG v sistem 
COBISS. 
Izdaja specialnih tematskih 
znanstvenih monografij 
(Lucijan Marija Škerjanc). 
Izdaja faksimila prvega 
znanstvenega doktorata 
na UL AG dr. Brede Oblak 
(1987) z naslovom 
Ustvarjalno učenje v 
glasbeni vzgoji na stopnji 
razrednega pouka osnovne 
šole. 

dr. Karolina 
Šantl Zupan, dr. 
Tina Bohak 
Adam, dr. 
Katarina Habe 

/ / 

Pregled in 
uskladitev 
točkovalnika 
Bibliografski kazalci 
uspešnosti 

Uskladitev točkovalnika za 
izvolitev v naziv s 
sprejetimi interpretacijami 
za področje znanstvenih 
habilitacij na UL AG. 

Predstojnica 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko 

/ / 

Umetniška 
dejavnost 

Umetniška 
dejavnost 

Posodobitev 
koncertnih ciklov 

Uvedba novih abonmajskih 
ciklov (vokalni, alumni …). 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških 
razmer, saj je 
pogojena z možnostjo 
obiskovanja javnih 
dogodkov. 

/ 
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Umetniška 
dejavnost  

Umetniška 
dejavnost  

Nova prizorišča 
koncertnih ciklov 

Produkcija koncertnih 
dogodkov na novih 
prizoriščih (Cukrarna, 
Muzej za arhitekturo …); 
iskanje novih koncertnih 
prizorišč izven ljubljanske 
regije z namenom 
decentralizacije koncertnih 
dogodkov UL AG v regije 
celotne Slovenije (kulturni 
domovi, glasbene šole, 
druga kulturna središča). 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost, PR 
služba, služba za 
koncertno 
dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških 
razmer, saj je 
pogojena z možnostjo 
obiskovanja javnih 
dogodkov. 

/ 

Otvoritev kluba z 
javnimi glasbenimi 
dogodki v palači 
Kazina 

Priprava in načrtovanje 
dogodkov v Klubu Kazina. 

Programski svet 
Kluba Kazina, 
prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

/ / 

Digitalizacija in 
prenova 
organizacije 
koncertne 
dejavnosti 

Prenova obrazcev, 
prijavnic, načrta 
koncertnih dogodkov v 
digitalno obliko. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Izboljšanje 
učinkovitosti 
podpornih služb 
koncertne 
dejavnosti 

Poenostavitev procesov in 
efektivnosti službe za 
koncertno dejavnost. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost, 
kolegij 
koncertne 
dejavnosti 

/ / 

Izvedba opernega 
projekta Agrippina 

Produkcija opernega 
projekta v sodelovanju z 
NTF. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost, 
Oddelek za 
petje, Oddelek 
za staro glasbo,  

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških 
razmer, saj je 
pogojena z možnostjo 
obiskovanja javnih 
dogodkov. 

/ 

Promocija selitve UL 
AG v palačo Kazina  

Izvedba dogodkov ob 
otvoritvi Palače Kazina - 
teden z različnimi dogodki 
(dan odprtih vrat, tiskovna 
konferenca, razstave, 
koncerti …). 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost, 
služba za 
koncertno 
dejavnost, PR, 
predstojniki 
oddelkov 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških 
razmer, saj je 
pogojena z možnostjo 
obiskovanja javnih 
dogodkov. 

/ 

Ureditev 
repozitorija avdio in 
video posnetkov 

Prenos in ureditev 
koncertnih in drugih 
posnetkov iz arhiva RTV 
Slovenija; ureditev 
repozitorija avdio in video 
posnetkov vseh 
pomembnih javnih 
koncertov in nastopov. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

/ / 

Arhiviranje 
prireditev UL AG 

Kakovostno avdio in video 
snemanje prireditev UL AG 
in celostno arhiviranje 
posnetkov. 

Informatik, 
prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

Izvedba je odvisna od 
epidemioloških 
razmer, saj je 
pogojena z možnostjo 
obiskovanja javnih 
dogodkov. 

/ 

Umetniška 
dejavnost 

Umetniška 
dejavnost 

Sodelovanje in 
vodenje 
mednarodnih 
multilateralnih 

Izpeljava Erasmus + 
projektov Brass 'n Roll in 
AccMusLink 22. 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

/ 
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umetniških 
projektov 

Umetniška 
dejavnost  

Umetniška 
dejavnost  

Organizacija 
mednarodnih 
bilateralnih 
umetniških 
dogodkov 

Izpeljava bilateralnih 
koncertov s partnerskimi 
ustanovami (HAMU, Liszt 
Academy, KUG, MUZA, 
RUC, Zhejiang 
Conservatory, CSU). 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije, še dodatno z 
neevropskimi partnerji 
(sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

/ 

Sodelovanje na 
mednarodnih 
tekmovanjih in 
organizacija 
mednarodnih 
tekmovanj 

Sodelovanje na 
mednarodnih tekmovanjih 
v različnih disciplinah 
(Komplementarni klavir, 
pihala in trobila ...). 

Prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, vodja 
mednarodne 
pisarne 

/ / 

Prenos in 
uporaba znanja  

Prenos znanja  Izvedba 
koncertnega cikla 
Tutti 

Sodelovanje z drugimi 
glasbeno kulturnimi 
institucijami (SF, SNG 
Opera Maribor in SNG 
Opera Ljubljana, RTV SLO), 
uskladitev programov 
koncertov s solisti - 
študenti UL AG, priprava 
koncertne knjižice. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

Sodelovanje 
z okoljem 

Izvedba 
koncertnega cikla 
Solo e da camera 

Izvedba dogovorov o 
organizaciji koncertov na 
različnih lokacijah mesta 
Ljubljana, priprava 
koncertne knjižice. 

Prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (sodelovanje 
udeležencev in obisk 
publike na koncertih). 

Sodelovanje 
z okoljem 

Izvedba umetniške 
prakse študentov 
dirigiranja z 
ansambli SF 

Podpis dogovora s SF, 
organizacija hospitacij in 
umetniške prakse v 
dogovoru z umetniškimi 
vodji. 

Predstojnik 
Oddelka za 
dirigiranje 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (sodelovanje 
udeležencev). 

Sodelovanje 
z okoljem - 
vključitev v 
neobvezne 
študijske 
prakse 

Izvedba predavanj 
alumnov UL AG, ki 
delujejo v tujini 

/ Mednarodna 
pisarna, 
prodekan za 
mednarodno 
dejavnost 

Odvisnost od 
epidemiološke 
situacije (sodelovanje 
udeležencev). 

Sodelovanje 
z okoljem – 
krepitev 
kompetenc 
za družbo 5.0 

Ustvarjalne 
razmere za 
delo in študij  

Knjižnična 
dejavnost in 
karierni razvoj  

Selitev v palačo 
Kazina 

Priprava selitvenega načrta Dekan, tajnik, 
Komisija za 
gradnjo novih 
prostorov 

/ / 

Razvoj knjižničnega 
sistema UL AG 

Selitev knjižnice v palačo 
Kazina, priprava načrta 
delovanja v novih 
prostorih 

Vodja knjižnice, 
tajnik 

/ / 

Razvoj tutorskega 
sistema 

Okrepitev tutorstva pri 
glasbeno-teoretičnih 
predmetih 

Dekan, 
prodekani 

/ / 

Sodelovanje z 
delodajalci 

Redno sestajanje z 
delodajalci ob koncu 
študijskega leta 

Dekan, 
prodekani 

/ / 

Upravljanje in 
razvoj sistema 
kakovosti  

Sistem 
kakovosti  

Izboljšati delovne 
pogoje zaposlenih 

Posodobitev sistemizacije 
DM 

Dekan, 
predstojniki 
oddelkov, tajnik 

/ / 

Izpopolnjevanje 
študentskih anket 

Posodobitev študentskih 
anket 

Dekan, 
prodekani, ŠS 
UL AG 

/ / 
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Upravljanje in 
razvoj sistema 
kakovosti  

Sistem 
kakovosti  

Redno sestajanje 
komisije za kakovost 

Kvartalno sestajanje 
komisije za kakovost 

Predsednik 
komisije za 
kakovost 

/ / 

Tesna povezava 
med vodstvom in 
komisijo za kakovost 

Sodelovanje vodstva na 
srečanjih komisije za 
kakovost 

Dekan, 
prodekani 

/ / 

Priprava na 
mednarodno 
akreditacijo 

Navezovanje stikov z 
MusiQue – agencijo za 
mednarodne akreditacije 
pri AEC 

Dekan, 
predsednik 
komisije za 
kakovost, tajnik, 
prodekani 

/ / 

Poslovanje  Vodenje in 
upravljanje  

Kontrola 
uresničevanja 
strategije UL AG 

Redni (trimesečni) sestanki 
skrbnikov posameznih 
strateških področij 

Dekan / Nove učne 
vsebine, 
sodelovanje s 
FINEEC 

Redna srečevanja 
razširjenega kolegija 
dekana 

Mesečni sestanki vodstva s 
predstojniki oddelkov in 
vodji kateder 

Dekan / / 

Izobraževanja 
učiteljev za uporabo 
IKT sredstev pri 
učnem procesu 

Organizacija izobraževanja 
za uporabo IKT sredstev 
pri učnem procesu 

Dekan, 
prodekan za 
študijsko 
dejavnost 

/ / 

Vključitev v projekt 
APIS 

Aktivnosti za uvedbo 
novega sistema 

Dekan, tajnik, 
strokovno-
administrativni 
delavci 

/ / 

Boljši nadzor nad 
porabo sredstev 

Izdelava trimesečnih 
finančnih poročil in 
planiranje stroškov 

Dekan, 
predsednik UO, 
vodja finančno-
računovodske 
službe 

/ / 

Razpis 
urbanističnega in 
arhitekturnega 
natečaja za gradnjo 
prizidka k palači 
Kazina 

Priprava in izvedba razpisa 
za arhitekturni in 
urbanistični natečaj za 
gradnjo prizidka k palači 
Kazina 

Dekan, tajnik, 
predsednik UO 

/ / 

Poslovanje  Področje 
kadrov  

Prenova tolmačenja 
habilitacijskih meril 
UL AG 

Priprava in sprejetje 
prenovljenega tolmačenja 
habilitacijskih meril UL AG 

Habilitacijska 
komisija UL AG, 
dekan, tajnik 

/ / 

Izboljšanje 
kadrovske strukture 
strokovnih delavcev 

Nove zaposlitve strokovnih 
delavcev; zaposlitve so 
opredeljene v KN  

Dekan, tajnik / / 

Izboljšanje 
kadrovske strukture 
VU 

Nove zaposlitve VU, 
zaposlitve so opredeljene v 
KN 

Dekan, tajnik / / 

Poslovanje  Informacijski 
sistem  

Sklenitev pogodbe z 
zunanjim izvajalcem 
sistemskih 
informacijskih 
rešitev za palačo 
Kazina 

Sodelovanje pri pripravi 
sistemskih informacijskih 
rešitev za palačo Kazina 

Tajnik, dekan / / 

Nudenje 
informacijske 
podpore zaposlenim 
na UL AG 

Zaposlitev nadzornika 
aplikacij  

Tajnik, dekan / / 

Prenova spletne 
strani UL AG 

Razpis in izvedba prenove 
spletne strani UL AG v 
slovenskem in angleškem 
jeziku 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 

/ / 
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javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost,  

Poslovanje Informacijski 
sistem 

Prehod na sistem 
APIS 

Vključevanje v aktivnosti 
UL, prenos podatkov in 
priprava prehoda na 
sistem APIS 

Tajnik, dekan / / 

Poslovanje  Komuniciranje 
z javnostmi  

Krepitev podobe, 
ugleda in 
prepoznavnosti UL 
AG 

Oblikovanje in uporaba 
kreativnih in učinkovitih 
strategij promocije in 
komuniciranja z javnostmi 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Prenova celostne 
grafične podobe UL 
AG 

Razpis in izvedba celostne 
prenove UL AG 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Prenova spletne 
strani UL AG 

Razpis in izvedba prenove 
spletne strani UL AG 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Krepitev 
komunikacijskih 
aktivnosti na 
družbenih omrežjih 

Določitev notranjih 
procesov obveščanja in 
načina izvedbe 
komunikacijskih aktivnosti 
na družbenih omrežjih 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Organizacija 
promocijskih 
aktivnosti 

Izvedba promocijskih 
aktivnosti za večjo 
prepoznavnost UL AG 
(okrogle mize, predgovori 
h koncertom/dogodkom, 
novinarske konference ...) 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

Omejitve glede na 
ukrepe in 
epidemiološko stanje 
v državi 

/ 

Promocija 
umetniških in 
znanstveno 
raziskovalnih 
dosežkov in 
dogodkov UL AG 
znotraj UL 

Vzpostavitev tesnejšega 
odnosa s PR službo UL, 
vzpostavitev rednega 
sistema komuniciranja 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Podelitev rektorjeve 
nagrade za 
umetniške dosežke 

Pobuda UL za uvedbo nove 
nagrade – nagrade 
rektorja za umetniške 
dosežke 

Dekan, 
prodekan za 
umetniško 
dejavnost 

/ / 
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Poslovanje  Komuniciranje 
z javnostmi  

Povečanje 
prisotnosti v 
nacionalnem 
medijskem prostoru 
in v strokovnih 
kritiških krogih 

Krepitev odnosov s 
tradicionalnimi mediji 
(tiskani mediji, radio in 
televizija) in novimi 
digitalnimi platformami 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

/ / 

Delovanje kluba v 
palači Kazina 

Izvolitev programskega 
sveta, priprava 
programske vsebine, 
začetek delovanja kluba z 
rednimi glasbenimi 
vsebinami odprtimi za 
širšo javnost 

Programski svet 
kluba, tajnik, 
dekan 

/ / 

Promocija palače 
Kazina  

Predstavitev nove stavbe 
na družbenih omrežjih; 
načrtovanje in priprava 
dogodkov ob otvoritvi 
(novinarska konferenca, 
koncerti, okrogle mize, dan 
odprtih vrat, razstave, 
druge promocijske 
aktivnosti ...) 

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, služba za 
odnose z 
javnostmi, 
služba za 
koncertno 
dejavnost 

Omejitve glede na 
ukrepe in 
epidemiološko stanje 
v državi 

/ 

Poslovanje  Ravnanje s 
stvarnim 
premoženjem  

Izvedba 
urbanističnega in 
arhitekturnega 
natečaja za gradnjo 
prizidka 

Pridobitev sredstev za 
izvedbo natečaja, 
vsebinska priprava 
natečaja 

Dekan, tajnik, 
komisija za 
gradnjo novih 
prostorov UL 
AG, upravni 
odbor UL AG 

/ / 

Selitev v palačo 
Kazina 

Priprava načrta selitve, 
razdelitve in obremenitve 
prostorov, priprava novih 
urnikov, sklenitev najemne 
pogodbe za gostinske 
storitve v klubu  

Dekan, 
prodekani, 
tajnik, upravni 
odbor UL AG 

/ / 

Oddajanje kluba v 
najem za namen 
gostinskih storitev  

Priprava cenika za 
oddajanje prostorov v 
najem, izvedba razpisa, 
izbira ponudnika 

Dekan, tajnik, 
upravni odbor 
UL AG 

/ / 

Razvojni cilji Razvojni cilji Vpeljava izboljšav 
na področju 
študijskih 
programov, 
sistemov 
poučevanja (oblike 
in količina NPO) in 
mednarodne 
primerljivosti 
(vključenost v 
mednarodna 
združenja in mreže, 
izmenjave, 
mednarodni 
projekti, gostovanja, 
umetniško 
raziskovanje, 
delovni procesi) do 
konca leta 2022. 

Definiranje ustanov za 
analizo (v Sloveniji in 
mednarodno), raziskanje 
njihovih dobrih praks in 
priprava predlogov za 
implementacijo. 

Vodstvo, 
skrbniki SA3, 
SA5 in SA6, 
Komisija za 
študijske 
zadeve, 
Komisija za 
mednarodno 
dejavnost. 

/ Finnec - 
pridobivanje 
mednarodne 
akreditacije 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI 
UREJAJO DELOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
• Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 

24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013, 47/2013, 75/16); 
• Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 

40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/2016, 61/17 
- ZUPŠ in 65/17); 

• Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 
34/11 
- odl. US, 64/12, 12/13, 38/16 in 35/17); 

• Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011−2020 (Ur. 
l. RS, 
št. 41/2011); 

• Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17); 
• Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 

36/2006, 
18/2009, 83/2010); 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2002, 115/2005, 
22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A) in drugi 
predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011−2020 (Ur. l. RS, št. 43/2011). 
 
Službe Univerze v Ljubljani pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike 
posameznega 
področja, npr. kadrovskega, finančnega, veterinarskega, področja kulture ipd. 
 
Vse predpise, ki urejajo poslovanje Univerze v Ljubljani kot celote, Univerza v Ljubljani objavlja 
na spletni strani:  
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija 
pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=100341&part&highlight=%E2%80%A2%09Odlok%2Bo%2Bpreoblikovanju%2Buniverze%2Bv%2Bljubljani
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2045
http://www.uni-/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
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ČLANICE/ODDELKI/KATEDRE 
 
Oddelek je organizacijska enota pedagoškega procesa, ki ga izvaja UL AG.  
 
Oddelki, na katerih akademija izvaja izobraževalno dejavnost, so: 
KOMPOZICIJA IN TEORIJA GLASBE| izr. prof. dr. Andrej Misson, predstojnik  
PETJE | prof. Matjaž Robavs, predstojnik 
DIRIGIRANJE | izr. prof. Sebastjan Vrhovnik, predstojnik  
INSTRUMENTI S TIPKAMI | prof. Vladimir Mlinarić, predstojnik 
GODALA IN INSTRUMENTI S STRUNAMI | prof. Tomaž Rajterič, predstojnik  
PIHALA, TROBILA IN TOLKALA | doc. Simon Klavžar, predstojnik 
GLASBENA PEDAGOGIKA | doc. dr. Katarina Zadnik, predstojnica  
SAKRALNA GLASBA | prof. dr. Mario Perestegi, predstojnik 
STARA GLASBA | prof. Egon Mihajlović, predstojnik 
 
Katedra je organizacijska enota za izvajanje dejavnosti na študijskem področju. V njej se 
združujejo visokošolski učitelji in sodelavci, ki so habilitirani za področja določene katedre, so 
zaposleni na UL AG in na njej izvajajo predmete sorodne vsebine študijskega programa z 
namenom njihovega usklajenega podajanja in razvijanja. 
 
Katedre na UL AG so: 
KATEDRA ZA KOMORNO IGRO | prof. Borut Zagoranski, vodja 
KATEDRA ZA GLASBENO-TEORETIČNE PREDMETE | prof. Urška Pompe, vodja 
KATEDRA ZA ZGODOVINO GLASBE | prof. dr. Darja Koter, vodja  
KATEDRA ZA JAZZ | doc. Matej Hotko, vodja 
KATEDRA ZA KLAVIR A, B, C | strok. svet. Aleš Vesel, vodja 
KATEDRA ZA KOREPETICIJE |strok. svet. Ivan Jose Vombergar, vodja 
KATEDRA ZA GLASBENO-PEDAGOŠKE PREDMETE | doc. Žiga Brank, vodja  
KATEDRA ZA SODOBNO GLASBO | izr. prof. Luka Juhart, vodja 
KATEDRA ZA TROBILA | prof. Dušan Kranjc, vodja
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POROČILO PREDSEDSTVA ŠTUDENTSKEGA SVETA 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Predstavniki študentov sodelujejo z vodstvom UL AG preko Študentskega sveta UL AG, kakor 
tudi v vseh drugih organih in komisijah, kakor to narekujejo pravila in statut UL (upravni odbor, 
senat, komisija za kakovost, komisija za študijske zadeve, komisija za tisk, založništvo in 
knjižničarstvo, programski svet kluba Kazina ter akademski zbor).    Predsednik in podpredsednica 
ŠS AG se prav tako udeležujeta sestankov kolegija dekana ter rednih sej Študentskega sveta UL, 
na katerih sodelujeta s predstavniki drugih članic UL v različnih delovnih skupinah. 
 
V študijskem letu 2020/2021 je bila aktivnost ŠS UL AG zaradi epidemije koronavirusa 
zmanjšana. Zaradi odpovedi kulturnih dejavnosti je bilo organiziranje dogodkov, med drugim 
dobrodelnega koncerta »Jazz zate, ti zame« in sodelovanje z drugimi umetniškimi akademijami 
(AGRFT in ALUO) pri dogodku »A3« - Noč treh akademij, onemogočeno. Študentski svet je štel 
sedem članov. Z novim študijskim letom 2021/2022 je število članov upadlo na šest, kar je 
negativna posledica pandemije na ozaveščenost študentov o delovanju Študentskega sveta UL 
AG. V tekočem letu si želijo biti bolj aktivni, vzpostaviti močnejši stik s študenti ter angažirane 
študente vzpodbuditi k vstopu v ŠS. 
 
Na spletni strani UL Pozdrav brucem 2020 – UL Akademija za glasbo so na voljo kontakti 
Študentskega sveta. V študijskem letu 2020/2021 je bila stran vzpostavljena zaradi potrebe po 
izvedbi na daljavo in je nadomestila nagovor predstavnika ŠS ob začetku novega študijskega 
leta.  
 
Študentski svet je študentom na voljo po elektronski pošti (Gmail) ter profilih Facebook in 
Instagram. Na teh spletnih platform študente obvešča o dogodkih (koncerti, seminarji, razpisi) 
in jih ozavešča o storitvah za študente, hkrati pa pridobiva povratne informacije z njihove strani 
(izvajanje anket, zbiranje predlogov). Predstavniki ŠS izpolnjujejo svojo dolžnost tudi kot člani 
komisij na preizkusnih predavanjih kandidatov za naziv na UL AG. 
 
Študentski svet je v študijskem letu 2020/2021 s sofinanciranjem UL AG kupil šablono za 
označevanje notnih stojal ter sofinanciral korepetitorko go. Kayoko Ikeda za njeno delo na 
seminarju. Sestal se je z vodstvom UL AG glede sistema rezervacij prostorov učilnic UL AG in 
dosegel izboljšanje programa glede na težave in predloge študentov. Naročil in financiral je 
majice z logotipom za Komorni zbor UL AG. 
 
Organ ŠS je povezava med študenti in vodstvom, zato je ključno krepiti zaupanje v odnosu med 
študenti in predstavniki ŠS. S svojo aktivnostjo pomaga krepiti kakovost UL AG ter izboljšati 
zadovoljstvo njenih članov. Pomembno bi bilo okrepiti sodelovanje s Kariernimi centri UL in 
tutorji UL AG. ŠS bi lahko organiziral predstavitveni dogodek teh dveh storitev za študente, ki 
skrbita za uspešnost vsakega posameznika tekom študija ter za lažjo in pravilno izbiro zaposlitve 
po njem. Glavna naloga predstavnikov ŠS je nuditi pomoč študentom, predstavljati njihov glas 
ter poskrbeti, da se na UL AG dobro počutijo. V prihodnosti bi lahko ŠS s svojo dejavnostjo 
povečal kolektivni duh med študenti in s tem njihovo pripadnost do ustanove. 



86 
 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 
FINANC 
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SAMOEVALVACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
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1. Glasbena pedagogika – 1. stopnja  

 
1. Splošni podatki ŠP 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 
Zapišite ime, priimek in habilitacijski naziv skrbnika/ce ŠP. 

dr. Branka Rotar Pance, izr. prof. 

Ime študijskega programa 

Glasbena pedagogika 

Stopnja študijskega programa 

prva stopnja 

Vrsta študijskega programa 

univerzitetni 

 
Način izvajanja študija 

redni, izredni 
 

Pedagoški program 

Da 
 

Akreditacija 

/// 
 

Dodaten opis 

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prva bolonjska stopnja) 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
 
Temeljni cilji 
Temeljni cilj prvostopenjskega programa glasbena pedagogika je usposobiti študenta za načrtovanje in 
izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega 
izobraževanja ter programov na predšolski ravni v glasbenem šolstvu pod mentorstvom učitelja. Prav 
tako ga usposablja za načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju 
neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi 
delavci. Z uspešno zaključenim programom je diplomant usposobljen za nadaljevanje študija na 
drugostopenjskem magistrskem programu glasbene pedagogike, s katerim pridobi kompetence za 
samostojno opravljanje poklica učitelja glasbe v splošnem šolstvu (osnovna šola, srednja šola) in v 
glasbenem šolstvu (programi na predšolski stopnji, predmeta nauk o glasbi in solfeggio v glasbeni šoli). 
Pridobljene kompetence mu omogočajo tudi sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah 
(organizacija in vodenje glasbeno-kulturnih dogodkov), na področju glasbeno-amaterskih dejavnosti 
(zborovodstvo, glasbena animacija, vodenje glasbenih dejavnosti) in v medijih (delovanje v uredništvih 
in redakcijah različnih medijev v povezavi z glasbo in glasbenim izobraževanjem). 
 
Splošne kompetence diplomanta 
- Poglobljeno sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, fleksibilna uporaba 
znanja v praksi, 
- avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost, 
 - splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih 
področij, 
 - iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 
izpopolnjevanja, 
 - organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti, 
- občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, 
multikulturnost in nediskriminativnost, 
- informacijska pismenost, uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju, 
- sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov. 
 
Predmetno specifične kompetence 
- Poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobnega glasbeno-didaktične filozofije in 
uveljavljenih glasbeno-didaktičnih konceptov v splošnem in glasbenem šolstvu, 
- poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih didaktičnih, 
pedagoško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v formalnih in neformalnih 
oblikah glasbene vzgoje in izobraževanja, 
- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov za področje osnovnošolske in 
srednješolske glasbene vzgoje ter za področje predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi in solfeggia v 
glasbeni šoli, 
- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikuluma za šolske pevske zbore, 
- interdisciplinarno povezovanje vsebin, 
- razvoj akcijskega raziskovanja na področju uporabe didaktičnih gradiv in glasbenega repertoarja, 
- pedagoško vodenje razreda, 
- organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 
- samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na glasbenem področju, 
- samostojno vrednotenje poustvarjalne dejavnosti šolskih pevskih zborov, 
- prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in kulturno 
različnost, 
- oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega zastopnika 
glasbe, 
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- uzaveščanje estetske občutljivosti za kakovostno zvočno okolje, 
- poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno strokovnih znanj, sposobnosti in spretnosti 
s področja šolskega zborovodstva, 
- poglobljeno poznavanje repertoarja za šolske pevske zbore, 
- sposobnost umetniškega izražanja na zborovskem področju, 
- uzaveščanje fenomena glasbe in njene raznolike manifestivnosti, 
- poglobljeno razumevanje glasbe v njenih umetniških, znanstvenih in tehničnih domenah, 
- uzaveščanje glasbenega jezika ob dinamični in kreativni uporabi glasbene teorije, zgodovine in 
reproduktivnih področij, 
- poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno-teoretičnih in oblikovnih znanj, 
- razvoj slušnih in glasbeno-bralnih veščin ter glasbenega spomina, 
- poznavanje, razumevanje svetovne in slovenske glasbene zgodovine, 
- poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene literature, 
- razvoj širokih možnosti funkcionalne uporabe reproduktivnih predmetov pri glasbenih dejavnostih v 
formalnem izobraževanju in drugih oblikah glasbenega udejstvovanja, 
- sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja, 
- razvoj muzikalne samostojnosti, 
- uzaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture, poznavanje, razumevanje in uporaba 
različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov. 
 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremembe 
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Poglobljeno in analitično spremljanje doseganja ciljev na ravni študijskega programa je v študijskem 

letu 2020/21 spodbudila zaključena vzorčna evalvacija študijskega programa s strani NAKVIS-a. V 

dvofaznem procesu smo prejeli smernice za spremljanje ciljev in kompetenc programa, tako s strani 

zunanje poročevalke, imenovane s strani UL, kot tudi s strani skupine evalvatorjev NAKVIS in v 

potrjenem končnem poročilu o evalvaciji študijskega programa Glasbena pedagogika. Zaradi tesne 

povezanosti prvostopenjskega in drugostopenjskega študijskega programa glasbena pedagogika, je 

bila obravnava obeh programov združena v en postopek tako pri obisku evalvatorjev NAKVIS-a kot 

tudi v končnem poročilu. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/21 zaradi tega podaja zelo 

podobne odgovore na določena zastavljena vprašanja in v določenih segmentih dodaja specifične 

ugotovitve o spremljanju ciljev in kompetenc prvostopenjskega študijskega programa glasbena 

pedagogika. 

 

Kompetence so bile preučevane v raziskovalni nalogi študentk glasbene pedagogike, ki je bila 

predstavljena na 5. mednarodnem študentskem forumu na Akademiji za glasbo v Puli (Keršič in 

Križnar, 2019. Competence and learning outcomes in music teacher training). Doseganje kompetenc 

preučujejo tudi visokošolski učitelji, v zadnjem obdobju s posebnim fokusom na digitalne kompetence 

bodočih učiteljev glasbe. 

 

Na ravni študijskega programa se doseganje kompetenc spremlja s študentskimi anketami, 

vključenostjo predstavnika študentov na sestanke Oddelka za glasbeno pedagogiko, z obravnavo te 

teme med profesorji – člani oddelka za glasbeno pedagogiko na oddelčnih sejah. Na ravni AG se 
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obravnavajo na Komisiji za kakovost in drugih organih ustanove (senat UL AG, različne komisije). Med 

zunanjimi deležniki spremljamo doseganje ciljev in kompetenc predvsem skozi izvajanje pedagoških 

praks s pogovori z učitelji-mentorji in ravnatelji VIZ, na katerih poteka pedagoška praksa ter obravnavo 

poslovnega poročila med člani Strateškega sveta UL AG. Potencialni delodajalci se vsako leto obračajo 

na predstojnico Oddelka za glasbeno pedagogiko in skrbnico študijskega programa s kadrovskimi 

potrebami za učitelje glasbene umetnosti v OŠ, profesorjev glasbene pedagogike v srednjem šolstvu 

in profesorjev glasbene pedagogike v glasbenem šolstvu, kar nam prav tako posredno omogoča 

spremljanje ciljev in kompetenc študijskega programa. Študente pod vodstvom mentorjev vabijo k 

aktivnemu sodelovanju v različnih projektih različna društva in zavodi, kar nam omogoča, da tudi v 

okviru neformalnega glasbenega izobraževanja spremljamo doseganja ciljev in kompetenc ŠP.  

Posredno spremljanje ciljev in kompetenc študijskega programa nam omogoča zborovska dejavnost 

študentov – zborovodij različnih pevskih sestavov izven AG. V povezavi s svojim raziskovalnim delom 

to področje preučujejo in spremljajo visokošolski učitelji, habilitirani na področju glasbena 

pedagogika. 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  

 
 
V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 

 
Zasnova in izvajanje ŠP omogoča doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. To je 

ugotovila tudi skupina evalvatorjev NAKVIS v sklepnem poročilu, v katerem izpostavljajo med 

prednostmi: 

- »Programa glasbena pedagogika I in II vidimo v dobri povezanosti z okoljem, saj se študenti preko 

mentorjev zelo hitro in smiselno uvajajo na trg dela. 

- Opazili smo kakovostno in smiselno izobraževalno vertikalo, ki je pomembna prav za poznavanje 

celotnega profila diplomanta in magistranda glasbene pedagogike ... 

- Posodabljanje vsebin poteka v obeh programih v skladu s strokovnimi kompetencami in daje 

študentom potrebno samozavest in prepričljivost ... 
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- Študijski program ponuja širok nabor znanj, študenti na trg dela pridejo z veliko uporabnimi 

kompetencami.« 

  

Skupina evalvatorjev NAKVIS je v sklepnem poročilu podala priložnosti za izboljšave, ki se nanašajo na 

formalno beleženje pogovorov o doseganju ciljev in kompetenc ŠP z različnimi deležniki, kar smo v 

študijskem letu 2020/21 že začeli izvajati. Izpostavila je, da moramo delati na večji odzivnosti 

študentov na vsakoletne ankete in jih seznanjati z možnostmi izboljšav, h katerim lahko prispevajo z 

izpolnjenimi anketnimi vprašalniki. Skupina strokovnjakov NAKVIS je izpostavila tudi vstopne 

kompetence za študij glasbene pedagogike, potrebo po njihovi preučitvi, spremljanju razvoja 

študentov in njihovega napredovanja v višje letnike glede na vstopne kompetence ter uspešnosti 

zaključka študija. Podane so bile še smernice za seznanjanje različnih deležnikov z vsakoletnim 

samoevalvacijskim poročilom, kar smo v študijskem letu 2020/21 tudi začeli uresničevati. 

 

Primerjava rezultatov anket po izpitu za obdobje zadnjih petih let je zato problematična zaradi 

spremenjenih okoliščin izvajanja študijskega procesa v letnem semestru študijskega leta 2019/20 in 

celotnega študijskega leta 2020/21 v primerjavi s prejšnjimi študijskimi leti. Ponotranjenje ciljev in 

raven doseganja kompetenc študijskega programa je zelo individualno pogojena. Na ankete po izpitu 

je doslej odgovarjalo zelo majhno število študentov (problemi nizkega numerusa za statistične 

izračune, vsakoletni rezultati SD). Poleg tega študenti objektivneje ocenjujejo pridobljene 

kompetence in doseganje ciljev ŠP po nadaljnjem študiju na drugostopenjskem programu glasbena 

pedagogika, zaključku študija in po vstopu na trg dela ter prvih letih profesionalnega delovanja. 

V študijskem letu 2020/21 so se vsi študijski programi soočali s spremenjenimi učnimi okolji in načini 

izvajanja študijskih programov zaradi epidemije covida-19. Študijski proces je v zimskem semestru je 

z izjemo prvih treh tednov oktobra v celoti potekal na daljavo pri vseh predmetih. V letnem semestru 

smo izvajali hibridni model predavanj, seminarjev in vaj. Poleg tega smo morali zelo prilagoditi 

izvajanje pedagoške prakse v vseh treh letnikih študija. Vse to je vplivalo na nekoliko nižjo oceno 

doseganja temeljnih ciljev ŠP in študijskih kompetenc diplomantov tako v ocenah študentov, 

posredovanih v anketah po izpitu, kot tudi v povratnih informacijah, ki so nam jih na oddelčnih 

sestankih in v različnih organih UL AG dajali visokošolski učitelji in sodelavci. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite 
"Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Oddelek za glasbeno pedagogiko načrtuje kompleksnejšo evalvacijo ŠP s ciljem preverjanja ustreznosti 

opredeljenih ciljev in kompetenc ŠP v skladu z aktualnimi in prihodnjimi potrebami v slovenskem 

izobraževalnem sistemu, prožnimi učnimi okolji in spreminjajočo se družbo.  

Formalno beleženje vseh pogovor z deležniki ŠP ter z njimi povezanimi spremembami ŠP. Seznanjanje 

in vključevanje deležnikov v pripravo vsakoletnega samoevalvacijskega poročila.  

Premislek o vhodnih kompetencah kandidatov za študij, njihovi pripravi na sprejemni preizkus in 

podporni spremljavi njihovega študijskega procesa po vstopu v ŠP 

Analiza načina opisovanja ciljev, kompetenc in predvidenih rezultatov v UN posameznih predmetov 

ter jasna dikcija v primerih interdisciplinarnega povezovanja v izogib morebitnemu navideznemu 

podvajanju ciljev, kompetenc in predvidenih rezultatov.  
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3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Posodabljanje študijskih vsebin in literature kontinuirano poteka pri vseh predmetnih. Visokošolski 

učitelji in sodelavci, vključeni v izvajanje študijskega programa, rezultate in dosežke lastnega 

znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela neposredno vključujejo v študijski 

proces. S tem vplivajo na nadgradnjo in razvoj predmetnih področij ter posledično sovplivajo na 

spremembe ŠP na ravni malih sprememb (posodabljanje temeljne literature v učnih načrtih 

posameznih predmetov, posodabljanje referenc nosilcev predmetov, dopolnitve učnih vsebin v skladu 

z razvojem predmetnega področja, nadgradnja učnih metod in načinov preverjanja in ocenjevanja). 

Visokošolski učitelji in sodelavci svoja prizadevanja usmerjajo tudi v aktivno vključevanje študentov v 

znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo preko projektov, koncertnih dejavnosti UL AG 

in drugih umetniških produkcij, snemanj, delavnic, tečajev in drugih oblik izobraževanj in umetniškega 

udejstvovanja. 

 

Umetniška dejavnost visokošolskih profesorjev nima enakovrednega načina evidentiranja na ARRS v 

primerjavi z znanstveno-raziskovalnim delom (SICRIS). Njihovi dosežki so predstavljeni na spletni 

strani UL AG pri predstavitvah posameznih visokošolskih učiteljev, habilitiranih na umetniškem 

področju in na osebnih spletnih straneh glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Visokošolski učitelji, 

ki se habilitirajo na znanstvenem področju, imajo raziskovalne dosežke evidentirane v sistemu SICRIS. 

Med najaktualnejšimi raziskavami izpostavljamo le po dve izbrani deli članic Oddelka za glasbeno 

pedagogiko po abecednem vrstnem redu priimkov. 

 

doc. dr. Tina Bohak Adam, šifra raziskovalke 36916 

BOHAK ADAM, Tina, METLJAK, Mira. Poučevanje glasbene umetnosti na daljavo v osnovnošolskem 

izobraževanju med epidemijo COVID-19. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2021, 

vol. 57, no. 1, str. 229-253, ilustr., tabele. https://revije.ff.uni-

lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/10231/9535, doi: 10.4312/mz.57.1.229-253. 

BOHAK ADAM, Tina. Performances of Slovenian bass Julij Betetto (1885-1963) in Croatia. Arti 

musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2020, god. 51, br. 1, str. 65-82. 

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19253, doi: 10.21857/y26kec47v9.  

 

doc. dr. Katarina Habe, šifra raziskovalke 23429 

HABE, Katarina, BIASUTTI, Michele, KAJTNA, Tanja. Wellbeing and flow in sports and music students 

during COVID-19 pandemic. Thinking skills and creativity, ISSN 1871-1871, March 2021, vol. 39, str. 

1-9, tabele. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187121000134?via%3Dihub, 

https://reader.elsevier. 

com/reader/sd/pii/S1871187121000134?token=372D11DBDC3C91AA55C8E9D2E57067D8C977EEF

54337C368A248AEAB1280E4FCAAB339F1F691AFA82B06C4FB5674342E, doi: 

10.1016/j.tsc.2021.100798. 

HABE, Katarina, BIASUTTI, Michele. Dance improvisation and motor creativity in children : teacherʼs 

conception. Creativity research journal, ISSN 1040-0419, str. 47-62, doi: 

10.1080/10400419.2020.1833576. 

 

prof. dr. Darja Koter, šifra raziskovalke 30267 

KOTER, Darja. Operetne predstave v SNG Maribor med obema svetovnima vojnama v luči režijskih 
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prijemov. V: WEISS, Jernej (ur.). Opereta med obema svetovnima vojnama = Operetta between the 

two world wars : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo], (Studia musicologica 

Labacensia, ISSN 2536-2445, 5). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival 

Ljubljana. 2021, str. 339-372, 537-538, 558-559. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-

056-1/mobile/index.html#p=322. 

KOTER, Darja. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let : 1939-2019, (Glasba na Slovenskem 

po 1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Akademija za glasbo, 2020. 335 

str., ilustr. ISBN 978-961-06-0368-9. 

 

izr. prof. dr. Branka Rotar Pance, šifra raziskovalke 20002 

ROTAR PANCE, Branka. Motivational aspects of music competition in the context of the Music 

olympiad. V: VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih 

promjena 7 : multidisciplinarna susretišta : istraživanja glazbenoga odgoja i obrazovanja : zbornik 

radova Sedmoga međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga = Music pedagogy in the context of 

present and future changes 7 : multidisciplinary crossroads : researches in music education : 

proceedings of the seventh International Symposium of Music Pedagogues, Sedmi međunarodni 

simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Pula, 

2021. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile: Muzička akademija. 2021, str. 103-119. 

BIASUTTI, Michele, CONCINA, Eleonora, DELOUGHRY, Ciaran, FRATE, Sara, KONKOL, Gabriela Karin, 

MANGIACOTTI, Anthony, ROTAR PANCE, Branka, VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina. The effective music 

teacher : a model for predicting music teacher ʼs self-efficacy. Psychology of music, ISSN 1741-3087. 

[Online ed.], 17 str. https://journals.sagepub.com/eprint/C5KH7JIMPMEQ5HAHVHPF/full, doi: 

10.1177/0305735620959436.  
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ZADNIK, Katarina, SMREKAR, Sara. Prepoznavanje socialnih veščin pri glasbenih dejavnostih v skupini 

tri-in štiriletnih otrok v vrtcu. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 

2020, let. 13, št. 3, str. 325-346.  

ZADNIK, Katarina, BAJS, Claudia. Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v glasbenih šolah : 

prepletanje glasbenega izobraževanja in glasbene terapije. V: HABE, Katarina (ur.), SICHERL-KAFOL, 

Barbara (ur.). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2020, str. 11-38. 

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Potrditev ustrezne skrbi, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebo diplomantov 

in njihovih delovnih organizacij, smo dobili v zaključnem poročilu vzorčne evalvacije ŠP skupine 

evalvatorjev NAKVIS-a. Evalvatorji so med prednostmi ŠP zapisali: 

- »Oba programa vsebujeta dobre in premišljene predmetne module, ki se smiselno povezujejo s 

stanjem potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti ... 

- Skupina strokovnjakov vidi dobro in smiselno možnost prilagajanja dela določenim individualnim 

niansam, potrebam in interesom okolja. 

Izpostavljeno je bilo, da sta oba programa, torej univerzitetni in magistrski, izredno dobro opredeljena 

in smiselno povezana z aktualnim stanjem ter razvojnimi trendi v znanosti, stroki in glasbeni umetnosti, 

s čemer se v temeljih ukvarjata.« 

 

Posodobitev vsebin na področju uporabe IKT pri vseh predmetih je bila intenzivna v času nastopa in 
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trajanja epidemije, ki je povzročila vključevanje virtualnih učnih okolij in uporabo različnih digitalnih 

orodij. V okviru specialnih glasbenih didaktik, pedagoških praks in pri obči glasbeni didaktiki so se 

vsebine posodabljale tudi v povezavi z evropskim referenčnim okvirom digitalnih kompetenc 

izobraževalcev DigCompEdu. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Bolj natančno opisane povezave predmetnih ciljev in kompetenc s tistimi na ravni študija v skladu s 

priporočilom skupine evalvatorjev NAKVIS  

 
4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 

Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Na Oddelku za glasbeno pedagogiko spremljamo rezultate študentskih anket, prav tako o njih 

razpravljamo na sejah Komisije za kakovost AG UL in na Senatu UL AG. V odzivnem pismu na 

preliminarno poročilo evalvatorjev NAKVIS-a smo zgoščeno predstavili problematiko študentskih 

anket, ki jih vsako leto izpolni zelo majhno število študentov, tako da je statistična obdelava možna le 

pri nekaterih predmetih. Pri njih je interpretacija rezultatov problematična zaradi nizkega numerusa 

študentov in razpršenosti odgovorov (SD). Rezultate lahko interpretiramo le z vidika tendenc, ki se 

nakazujejo pri posameznih vprašanjih in postavkah. 

 

Ob izteku študijskega leta 2020/21 smo prek predstavnikov študentov na oddelčnem sestanku 

izpostavili pomen in vlogo študentskih anket ter spodbudili študente k izpolnjevanju anket v 

Visokošolskem-informacijskem sistemu (VIS-u). V preteklih letih se je problematiko slabe odzivnosti 

in zagotavljanja anonimnosti študentov skušalo preseči z nekaterimi ukrepi: leta 2018 je bil uveden 

nižji numerus študentov - 3, kot najmanjše število študentov, ki lahko ocenjujejo posameznega 

pedagoga. Uvedeno je bilo vertikalno povezovanje predmetov, kar pomeni, da npr. klavirskega 

pedagoga, ki ima študente v različnih letnikih, ocenjujejo vsi njegovi slušatelji, tudi če so v različnih 

letnikih. Sprememba pravil v zvezi z varstvom osebnih podatkov, je v vmesnem času povzročila novo 

težavo, namreč horizontalno povezanost predmetov med pedagogi. V praksi je to pomenilo, da so 

določen predmet sicer ocenili študenti različnih letnikov, vendar so hkrati ocenjevali vse pedagoge, ki 

ta predmet poučujejo skupaj. Izvajalci anket so bili posledično naprošeni, da se ankete med pedagogi 

ločijo, kar je bilo glede na sistem doslej možno upoštevati delno. Ločene analize po izvajalcih 

predmetov je bilo možno narediti zaenkrat za ankete PRED izpitom, ne pa tudi za ankete PO izpitu. To 

bodo izvajalci anket storili v študijskem letu 2021/22. Naštete prilagoditve študentskih anket so 

prinesle določeno izboljšanje, vendar še vedno ostaja relativno veliko število pedagogov neocenjenih. 

Razloga za to sta najbrž vsaj dva: prvi je relativna obsežnost anket, kar ob izpolnjevanju vzame precej 

časa: drugi pa dejstvo, da se zaradi majhnega števila ocenjujočih študentov ti zavedajo, da 

ocenjevanemu pedagogu ne bo težko ugotoviti, kdo mu je prisodil slabo oceno. V izogib temu je bil 
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uveden poseben instrument: razgovor z dekanom, junija 2021 pa je bil uveden institut zaupnika 

študentov. 

Problematiko študentskih anket torej skušamo razreševati motivacijsko, vsebinsko in tehnično. Z 

vpeljavo novih institutov bomo pridobili dodatne informacije o prednostih in pomanjkljivostih ŠP. 

 

Skupina evalvatorjev NAKVISa je v zaključnem poročilu izpostavila, da so informacije, zbrane prek 

študentskih anket, problematične zaradi butičnega števila študentov. Ankete večkrat ostajajo 

neizpolnjene, oziroma so izpolnjene v premajhnem vzorcu. Pri ključnih prednostih in pomanjkljivostih 

ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentkih anket, je v sklepnem poročilu poudarila naslednje: »nižje število 

študentov, ki sodelujejo pri izpolnjevanju anket pomeni določeno tveganje pri samih interpretacijah 

le-teh, kakor tudi akademija sama ugotavlja; preko razgovorov je bilo celo ugotovljeno celo to, da 

želijo anketo izpolniti morda še najbolj tisti študenti, ki želijo opozoriti na kakšne pomanjkljivosti ali 

probleme, medtem ko drugi, ki so zadovoljni, ankete v veliki meri sploh ne izpolnijo. 

Skupina strokovnjakov tudi ugotavlja, da nekatere problematike, videne v študentskih anketah, 

nimajo pravega nadaljevanja v spremembah ali akcijskih planih znotraj samih samoevalvacijskih 

poročil, ki lahko sklenejo krog kakovosti ...« 

 

Priložnost vidijo v »analizi resnične delovne obremenitve študentov na posameznih predmetih 

(anketa, raziskovanje), saj določene (pomanjkljive) ankete tega ne razkrivajo« 

 

V sledečih delih samoevalvacijskega poročila, ki se nanašajo na rezultate študentskih anket, zato 

komentiramo rezultate le pri eni ali dveh postavkah. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

- spodbuditi študente k izpolnjevanju študentskih anket, 

- preveriti problematiko, izraženo v študentskih anketah, in oblikovati ustrezen akcijski načrt njenega 

razreševanja 

- nadgraditi vprašanja obstoječe študentske ankete v smislu večje povezanosti s študijskimi programi 

na področju glasbene umetnosti in glasbene pedagogike 

- pridobiti dodatne povratne informacije z uporabo anket ter drugih raziskovalnih inštrumentov v 

okviru raziskav študentov in visokošolskih učiteljev  
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5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

 

 
 

V obravnavanih študijskih letih se število študentov, vpisanih v ŠP, giblje v razponu od 35 do 47. Delež 

izrednih študentov je zelo nizek, večina študentov je vpisanih v redni študij.  

Spremljanje populacije študentov – Prehodnost 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
 

Oddelek za glasbeno pedagogiko lahko intenzivno spremlja vsako generacijo študentov, vpisano v ŠP, 

saj je v primerjavi z marsikaterim drugim študijskim programom na UL maloštevilna. Najnižja 

prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila v študijskem letu 2016/17 (50%). V naslednjih treh študijskih letih se 

je gibala v razponu od 70,6% do 75 %, v študijskem letu 2020/21 pa je bila 100%. V ŠP se vpišejo 

kandidati, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus, predhodno pa so se izobraževali na različnih 

gimnazijskih programih (Umetniška gimnazija glasbene smeri, splošna gimnazija, klasična gimnazija) in 

imeli zaključeno različno raven formalnega glasbenega izobraževanja (glasbena šola, umetniška 

gimnazija glasbene smeri) in neformalnega glasbenega izobraževanja. Glede na svoja predznanja, 

vloženi trud in študijske navade, večji delež študentov iz vpisane generacije opravi vse študijske 

obveznosti in se vpiše v višji letnik. Posamezni študenti po uspešno opravljenem sprejemnem 

preizkusu po prvem letu študija spremenijo študijsko smer (večinoma se vpišejo na prvostopenjski 

program Glasbena umetnost na UL AG). Nekateri študenti se ponovno vpišejo v 1. letnik, ker niso 

zadostili kriterijem uspešnega napredovanja pri posameznem predmetu in s študijem ustrezno 

nadgraditi glasbena znanja. Posamezni študenti se prepišejo na druge študijske smeri ali opustijo 

študij. V študijskem letu 2020/21 je na prehodnost študentov v višji letnik vplivala že dalj časa trajajoča 

epidemija. Po prvem letu spremljave ugotavljamo, da ima generacija maturantov, ki se je prva vpisala 

na ŠP v času epidemije, višjo raven samoregulativnega učenja in višjo osebno odgovornost za študij. 
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Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

 

 
 

V obravnavanih študijskih letih se število diplomantov giblje v razponu od 6 do 13. Zaključevanje študija 

je v vsaki generaciji študentov, povezano z različnimi dejavniki, zapisanimi v komentarju o prehodnosti 

študentov iz 1. v 2. letnik. Zaključen študij na prvi stopnji diplomantom ne daje možnosti za samostojno 

vzgojno-izobraževalno delo in večina jih nadaljuje študij na drugostopenjskem študijskem programu 

glasbena pedagogika. Posamezni študenti potrebujejo dodatno leto študija, da razvijejo potrebne 

kompetence in izkažejo znanja na predmetnih področjih, kjer so bili šibki v glasbenih znanjih in 

veščinah. Posamezni študenti se v dodatnem letu napotijo na Erasmus izmenjavo ali pa imajo kakšno 

drugo dejavnost, ki od njih zahteva veliko časa in energije. V letu 2020 je na zelo nizko število 

diplomantov vplivala tudi dolgotrajna epidemična situacija, v kateri niso uspeli po izvedbi predavanj, 

seminarjev in vaj na daljavo in v hibridni obliki uspešno opraviti vseh študijskih obveznosti in izpitov. 

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Kazalniki prehodnosti iz 1. v 2. letnik potrjujejo, da sprejemni preizkus sicer pokaže ustreznost 

glasbenih in pedagoških dispozicij kandidata za uspešen vstop v ŠP, ne zagotavlja pa v celoti uspešnosti 

študija v 1. letniku. Posameznikova študijska uspešnost in njegovo napredovanja je med študijem 

odvisno od različnih dejavnikov: študijskih navad, vlaganja napora, osebnih interesov na glasbenem 

področju, motivacije, zunanjih dejavnikov (dostopnost inštrumenta za kontinuirano vadenje klavirja, 

bolezen, epidemija, socialni status, itd.). Na Oddelku za glasbeno pedagogiko bomo še bolj 

sistematično spremljali uspešnost vsake generacije vpisanih študentov in v skladu s priporočili 

ekspertov NAKVIS-a preverjali vstopne kompetence študentov. Obnovili bomo aktivnosti, povezane z 

načrtovanim pripravljalnim tečajem ali kakšno drugo obliko izobraževanja pred sprejemnimi preizkusi 

za kandidate, ki niso maturanti umetniške gimnazije glasbene smeri. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Tesnejše spremljanje in analiza študijskega procesa in študijskih dosežkov v vsaki generaciji študentov 

od prijav za vpis, prehodnosti do zaključka študija 
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5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 

Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem 

s predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, 

seminarji itd.) so usklajeni med seboj. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in 

viri (članki, elektronski viri, študijski 

primeri itd.) dobro pokrivajo vsebine 

predmeta. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, 

projekti, seminarji itd.) se mi zdi ustrezno 

glede na naravo predmeta. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so 

objavljene vse potrebne informacije v 

zvezi s predmetom. (Anketa PRED izpitom) 
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Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile 

ustrezno zastopane vsebine predmeta (v 

okviru predavanj, samostojnega študija 

itd.). (Anketa PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. 

(Anketa PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Povprečje ocene zadovoljstva s predmetom, izračunano za celotni ŠP, se v obravnavnih študijskih letih 

bistveno ne spreminja in variira med 4.2 in 4.3. Numerus odgovor v študijskem letu 2020/21 pri 

postavki 'zadovoljstvo' je zelo različen in se giblje od 1 do 15. Zaradi tega je v končni izračun povprečja 

zadovoljstva pri predmetu vključenih le 40 predmetov, 15 predmetov pa ne. Pri teh predmetih je 

odgovoril na anketo le en študent oziroma sta odgovorila dva študenta. Problematika nizkega 

numerusa odgovorov na ankete in reprezentativnosti njihovih rezultatov je značilna tudi za vsa 

predhodna študijska leta. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Medpredmetno povezovanje je v zasnovi ŠP zasnovano tako na vertikalni kot na horizontalni ravni in 

se nadgrajuje tudi v nadaljevanju študija na magistrskem programu glasbena pedagogika. Med 

posameznimi izvajalci predmetov obstajajo razlike, v kolikšni meri in na kakšne načine pri študentih 

ozaveščajo medpredmetno povezovanje. Najbolj evidentna uporaba medpredmetnega povezovanja 

se izraža v okviru Pedagoške prakse 1, 2 in 3, pri kateri morajo študenti v okviru samostojnih učnih 

nastopov in nastopov v tandemu smiselno uporabiti vsa usvojena Glasbenopedagoška, glasbeno 

reproduktivna, glasbenoproduktivna, glasbenoteoretična in glasbenozgodovinska znanja. Uspešnost 

medpredmetnega povezovanja se kaže tudi na javnih koncertih pevskih zborov UL AG, ki jih 

pogostokrat spremljajo na klavirju študenti GP (klavir A raven). Uspešnost medpredmetnega 

povezovanja je razvidna tudi v projektnih dejavnostih, v katerih sodelujejo študenti glasbene 

pedagogike, na različnih seminarjih in delavnicah. 
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, 
kako? 

Načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja smo v vseh učnih načrtih na ravni malih sprememb 

posodobili in prilagodili pričakovanim kompetencam v procesu prenosa predmetnika ŠP in vseh učnih 

načrtov v eVŠ. Ob nastopu epidemije so bili ustaljeni načini učenja in poučevanja ter preverjanja znanja 

prilagojeni študiju na daljavo in hibridnemu izvajanju predavanj, seminarjev in vaj. Za preverjanje 

znanja in izvajanje sprejemnih preizkusov so bili na ravni UL AG oblikovani in sprejeti posebni protokoli 

in pravilniki. V študijskih procesih je bil pospešen razvoj digitalnih kompetenc, kot jih predeljuje 

evropski referenčni okvir DigCompEdu. Tako visokošolski učitelji kot študenti smo ob izteku leta 

ugotavljali, da študij na daljavo in v hibridni obliki pri posameznih predmetih ni mogel v celoti zagotoviti 

uspešnega razvoja tistih kompetenc, ki so neobhodno povezane z glasbenim učenjem v avtentičnih 

učnih okoljih (pouk v živo v predavalnicah UL AG, izvajanje pedagoških praks 'v živo' v vzgojno-

izobraževalnih organizacijah, nastopi na koncertih, udeležba ne tekmovanjih 'v živo'). 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

 
Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet predvideno v 
študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar 
itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
Povprečna ocena se giblje med 3.1 in 3.3, kar ne odstopa veliko od predvidene obremenitve. 

V študijskem letu 2020/2021 so študenti zaradi študija na daljavo in hibridne izvedbe 

predavanj, seminarjev in vaj porabili več čas za izdelavo videoposnetkov in drugih gradiv z 

uporabo IKT, kar je rezultiralo tudi nekoliko višjo oceno obremenitve. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno 
učenje in poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Študij glasbene pedagogike je pri posameznih predmetih formalno zasnovan tako, da je osredinjen na 

študenta. Študent se glede na svoja predznanja in interese vključi v nivojski pouk. Pri klavirju so možne 

tri ravni: A, B in C, predavanja se izvajajo v individualni učni obliki. Pri Partiturni igri in Vokalni tehniki 

se študijski proces izvaja v manjših skupinah. Pri številnih predmetih se individualizacija in 

diferenciacija kaže v personaliziranih nalogah, seminarskih delih in drugih aktivnostih študentov ter 

sprotnih formativnih povratnih informacijah visokošolskega učitelja. Pri pedagoški praksi je 

študentovo delo spremljano individualno in skupinsko tako s strani visokošolskega učitelja z UL AG kot 

tudi učitelja mentorja na šoli ter študentovih sovrstnikov. Izvedba vseh predmetov študijskega 

programa temelji na študentovi aktivnosti in avtentičnih oblikah učenja. Ker so posamezni letniki 

maloštevilni, lahko vsak visokošolski učitelj udejanja koncept na študenta osredinjeno učenje in 

poučevanje. Povratne informacije, posredovane s strani študentov predstojniku oddelka, slednjemu 

omogočajo, da tiste profesorje, ki tega koncepta ne udejanjajo pri izvedbi predmetih, na to opozori in 

jih spodbudi k spremembam učnih metod, načina spremljanja in ocenjevanja študentovega dela ipd. 

Vsak študent ima možnost individualnih konzultacij s profesorjem tako na govorilnih urah kot tudi 

izven njih. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Skupina evalvatorjev NAKVIS-a je v sklepnem poročilu o vzorčni evalvaciji ŠP zapisala: 

»Majhne učne skupine na obeh programih imajo možnost precejšnjega individualnega dela, kar 

vidimo kot prednosti predvsem pri odnosih s predavateljskim kadrom in pretočnosti informacij ... 

Preko razgovorov je bilo tudi zaznati, da so predavatelji in vodstvo dovolj občutljivi za morebitne 

pritožbe ali opozorila študentov o različnih nepravilnostih ali težavah z urnikom ... 

Mnogo elementov same kakovosti pa se odvije in realizira v neformalnih, osebnih oblikah in stikih, 

kar je morda prav značilnost manjših skupin, akademsko-umetniških programov in precejšnjih 

individualnih pristopov med predavatelji in študenti ... 

 

Zaradi majhnega števila vpisanih študentov je lahko študij bolj osredotočen na posameznika, zato se 

velikokrat kakšne zagate in problemi rešijo neformalno. To so izpostavili tudi študentje, da čutijo, da 

ima zavod posluh za vsakega študenta.« 

 

Med priporočili podaja naslednja opažanja: 

»Strokovnjaki predlagamo dober in natančen analitični pristop k vzrokom očitnega večjega vpisa na 

pedagoški program in vidnejšega osipa po kratkotrajnem študiju. V tem smislu tudi opozarjamo na 

natančen zapis števila vpisanih študentov in diplomantov, ki v natančnejšem pregledu poročil ne 

izkazujejo enakih in realnih številk, kakor je bilo tekom pogovorov spoznano ...« 

  

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Analiza in obravnava delovne obremenitve študentov pri posameznih predmetih in pri izvedbi 

celotnega predmetnika v posameznem letniku študija. 

 
5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

 

  

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni 

mobilnosti je ustrezna. 

 

Rezultati kažejo, da se informiranost študentov o možnih mednarodnih izmenjavah v zadnjem 

študijskem letu strmo padla, in sicer s povprečne ocene 4.2. v študijskem letu 2019/20, na 1.9 

v študijskem letu 2020/21. Razlog za to vidimo tako v študiju na daljavo in v hibridni obliki, 

zaradi česar študenti niso prihajali v mednarodno pisarno na Starem trgu 34, kot tudi v tem, 

da je tudi sicer prišlo zaradi Covida-19 do manjše možnosti izvedbe mednarodnih izmenjav. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 

 

 
 

Število tujih študentov je nizko, tako redno vpisanih kot tudi študentov na ERASMUS 

izmenjavi. Razlog za to je gotovo v tem, da so specialne glasbene didaktike in z njimi povezane 

pedagoške prakse usmerjene v slovenski šolski sistem in da je uporaba slovenščine izvajanju 

obveznosti v okviru pedagoških praks obvezna. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija 
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Internacionalizacijo krepimo z gostovanji tujih profesorjev, udeležbo naših študentov na 

mednarodnih študentskih forumih, objavah prispevkov študentov v tujih publikacijah, 

gostovanjih študentov v tujini, mednarodnih zborovskih in zborovodskih aktivnosti, s 

promoviranjem študija v tujini, z aktivnim delov v mednarodnem strokovnem združenju 

EAS/Evropska zveza za glasbo v šoli), z objavami prispevkov v angleščini v tujih revijah in 

monografijah, z udeležbo na mednarodnih simpozijih in konferencah, z izdajanjem edine 
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znanstvene revije na področju glasbene pedagogike Glasbenopedagoškega zbornika 

Akademije za glasbo v Ljubljani /The Journal of Music Education of the Academy of Music in 

Ljubljana z mednarodnim uredniškim odborom. 

V študijskem letu 2020/21 je večina praktičnih dejavnosti bila izvedena na daljavo, le del 

zborovskih in zborovodskih dejavnosti je bilo možno izvesti 'v živo'.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Z izjemo z epidemijo obremenjenega in oviranega študijskega leta 2020/21, se je internacionalizacija 

študija v povezavi s podanim opisom v 3. točki, vsako leto krepila in razraščala na številnih področjih. 

V študijskem letu 2020/21 pa je dobila druge oblike aktivnosti, ob katerih smo se veliko naučili in jih 

bomo s pridom smiselno uporabljali tudi v prihodnjih aktivnostih s področja internacionalizacije 

študija.  

  
Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Intenzivnejša prilagoditev delovanja mednarodne pisarne v podporo internacionalizaciji v času 

trajanja epidemije. 

Izboljšanje informiranja študentov glasbene pedagogike glede možnosti izmenjav. 

Prilagojeno izvajanje aktivnosti Mednarodnega tedna Oddelka za glasbeno pedagogiko v času trajanja 

epidemije 

 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju - V povezavi z izvajanjem študijskega procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa?(npr. tutorstvo, podpora pri naboru 
izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

 

V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem 

dobil/a pravočasno. 
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Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni 

predmeti z drugih fakultet/akademij UL. 

 

Med študijem sem spoznal ustrezno 

število zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, 

vabljenjem zunanjih izvajalcev na 

seminarje itd.). 

 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se 

lahko obrnem. 

 

Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 
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Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima 

ustrezen odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge 

oblike pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge 

oblike pedagoškega dela je ustrezna. 

 

Dovolj je primernega prostora za 

individualno učenje (čitalnice, učilnice, 

seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 

 

Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati 

pri iskanju literature. 
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, kar smo dokumentirali v vlogi za vzorčno 

evalvacijo NAKVIS. V študijskem letu 2020/21 se je število tovrstnih možnosti zmanjšalo, ker ni bilo 

razpisanih projektnih nalog ŠIPK in PKP, okrnjena je bila tudi možnost izvedbe zborovskih projektov in 

nekaterih drugih umetniških projektov, v katerih so študenti glasbene pedagogike sodelovali v 

preteklosti. Študenti predvsem na področju zborovstva in zborovskega dirigiranja sodelujejo v različnih 

umetniških projektih UL AG. Praktične izkušnje pridobivajo v okviru vsakoletne Pedagoške prakse, ki je 

bila v študijskem letu 2020/21 ustrezno modificirana glede na epidemiološko situacijo in omejitve v 

šolstvu. 

 

Študenti so bili vključeni v razne neformalne oblike pridobivanja praktičnih izkušenj, npr. Glasbene 

počitnice v organizaciji društva Glasbena matica Ljubljana, sodelovanje v drugih društvenih projektih 

in aktivnostih; projektno delo s Slovenskim otroškim zborom, ipd. Posebno močni področji delovanja 

študentov izven formalnih študijskih okvirov sta zborovodstvo in zborovsko petje. Študenti se 

udeležujejo različnih tekmovanj, sodelujejo v različnih koprodukcijskih umetniških projektih in 

pridobivajo praktične zborovodske izkušnje z vodenjem različnih pevskih sestavov. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom?(npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.)Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, kar smo dokumentirali v vlogi za vzorčno 

evalvacijo NAKVIS. V študijskem letu 2020/21 se je število tovrstnih možnosti zmanjšalo, ker je 

epidemija onemogočala izvedbo številnih koncertov in projektov. 
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra 

izbira športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Med aktivnostmi ob študiju je iz grafa razvidno, da vključevanje posameznih generacij študentov v 

športne aktivnosti niha. Ker je prvostopenjski študij glasbene pedagogike zelo intenziven v 1. in 2. 

letniku študija (obsežen predmetnik), domnevamo, da si študenti ne najdejo časa oziroma možnosti v 

urniku za vključevanje v organizirane športne dejavnosti. Zavedamo se pomena teh aktivnosti, zato 

bomo študente spodbujali k športnim aktivnostim, ki nedvomno pripomorejo k zdravemu življenju in 

uspešnemu uresničevanju študijskih obveznosti. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Neposredne službe za posebno pomoč študentom nimamo. V primeru finančnih in socialnih 

stisk se študentove potrebe obravnavajo na ustreznih komisijah UL AG, prav tako pomoč 

organizirajo študentske organizacije na UL AG. V primeru večjih stisk študentom nudimo 

informacije, kje lahko dobijo dodatno pomoč. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Študenti se že tekom študija aktivno vključujejo v razne neformalne dejavnosti, prek katerih 

pridobivajo praktične izkušnje in razvijajo dodatna znanja in kompetence. V skladu z možnostmi in v 

povezavi s cilji in kompetencami različnih predmetov se v raziskovalno, strokovno in umetniško 

dejavnost maksimalno aktivirajo na UL AG ter v razvejani mreži vzgojno-izobraževalnih ustanov, s 

katerimi sodelujemo v okviru pedagoških praks. Veliko energije in dela vlagajo tudi na zborovskem in 

zborovodskem področju v lokalnih skupnostih in se že v času študija izkazujejo s svojimi dosežki na 

različnih glasbenih tekmovanjih. Razvidna je njihova odgovornost za razvoj ključne kompetence 

vseživljenjskega učenja Kulturna zavest in izražanje. 
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Prizadevanja za prilagajanje in kakovostno nadgradnjo urnika ob upoštevanju problematike 

razpršenosti prostorov in izvajanja ŠP na več lokacijah 

Nujno izboljšanje prostorskih in materialnih razmer ter infrastrukture (Eduroam na vseh lokacijah) 

Dolgoročno zagotavljanje finančnih sredstev, nabave strokovne literature in potrebnih tehničnih 

sredstev 

Vsebinsko in sistemsko izboljšano tutorstvo 

Preverjanje možnosti za poenoteno uporabo spletnih orodij. 

Zakup študentskih licenc za uporabo računalniških programov, ki so del študijskega procesa 

 
5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Visokošolski učitelji in sodelavci so avtonomni pri poučevanju in raziskovanju, kar zagotavljajo učni 

načrti, podane usmeritve nosilcev predmeta in podpora vodstva Oddelka za glasbeno pedagogiko in 

vodstva UL AG. Pomoč in svetovanje pri razvijanju karierne poti visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

se izvaja individualno med posameznimi deležniki in skupinsko, v pogovorih na sejah Oddelka za 

glasbeno pedagogiko, v Mednarodni pisarni UL AG, v okviru posameznih komisij, delujočih na UL AG 

(npr. Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij, Komisije za kakovost) in v 

pogovorih z vodstvom UL AG. Pri razvoju karierne poti je nudena tudi pomoč in svetovanje skozi 

različne projekte in dodatna izobraževanja. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških 
kompetenc? (npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

/// 
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – 
Mednarodna mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi in podpori ŠP. 

Podatki za študijsko leto 2020/21 veljajo za celotno UL AG: 

Dohodna mobilnost profesorji: 7  

Odhodna mobilnost profesorji: 5 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno- 
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Materialne in tehnične možnosti niso ustrezne (jih praktično ni) in lahko bi rekli, da takšno stanje 

otežuje možnosti visokošolskih učiteljev za znanstveno-raziskovalno delo. Podpora UL AG je bila v 

študijskem letu 2020/21 predvsem moralna, z novo Strategijo 2021–2027 pa želi narediti pozitivne 

premike tako na ravni zagotavljanja ustreznih materialnih in tehničnih pogojev za delo kot tudi na ravni 

razvoja kadrov in širitve ter uveljavite Raziskovalne skupine UL AG.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Na ravni oddelka za glasbeno pedagogiko je organizacijska klima zelo podporna in spodbudna. Na ravni 

celotne UL AG pa se največja pozornost daje umetniškemu izobraževanju, koncertom, umetniškim 

projektom, mojstrskim tečajem, organizaciji seminarjev in poletnih šol. To postavlja visokošolske 

učitelje, sistematizirane na oddelku za glasbeno pedagogiko, ki se habilitirajo na znanstvenem 

področju, v neenakopraven položaj. Že vrsto let opozarjamo na ukinitev sredstev za individualno 

raziskovalno delo.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Kadrovsko strukturo na ravni študijskega programa želimo še izboljšati s sistematizacijo oziroma 

prevedbo enega delovnega mesta na Oddelku za glasbeno pedagogiko. Spremembe v družbi zahtevajo 

takojšnjo sistematizacijo še enega mesta visokošolskega učitelja, habilitiranega na področju glasbena 

pedagogika, ki bi pedagoško in znanstveno raziskovalno deloval na področju didaktične uporabe 

sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri glasbenih predmetnih na različnih ravneh 

vzgoje in izobraževanja.  
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Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Kadrovska struktura, organizacijska klima, spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in podpora 

njihovemu znanstveno-raziskovalnemu in razvojnemu delu pomembno vpliva na kakovost izvajanja 

ŠP. V Strategiji UL AG za obdobje 2021–2027 je ena od strateški aktivnosti usmerjena v Vlaganje v 

kadre in organizacijo, druga pa v »Premik v glavah« in se nanaša na ARRS tako v smislu raziskav njenih 

področij in dajanja novih pobud za projektne razpise, na katerih bi lahko konkurirala tudi Raziskovalna 

skupina UL AG.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Sistematizacija mesta visokošolskega učitelja, habilitiranega na področju Glasbeno-pedagoški 

predmeti, za izvajanje predmetov Didaktična uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

glasbenem pouku, Multimedija 1 in Multimedija 2  

Razrešitev prostorskih in materialnih pogojev za izvedbo ŠP na ravni UL AG 

Zagotovitev sredstev za Individualno raziskovalno delo, administrativno-strokovna pomoč 

zaposlenim pri pripravi projektnih gradiv in prijavi na razpise 

Razrešiti problematiko pridobivanja šifer raziskovalca, širitev raziskovalne skupine UL AG ali pa 

osnovanje nove raziskovalne skupine za področje glasbene umetnosti (povezava z doktoratom 

umetnosti), prevetritev šifrantov na ARRS; 

zagotoviti upoštevanje interpretacije habilitacijskih meril UL AG; zagotoviti prenos v program za 

vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela na področju glasbenopedagoških predmetov 

(Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv) 

 
6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki 
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

V pogovore o študijskem programu in podanem končnem poročilu o vzorčni evalvaciji študijskega 

programa glasbena pedagogika s strani NAKVIS-a, so bili v pripravo samoevalvacijskega poročila za 

študijsko leto 2020/21 vključeni:  

- visokošolski učitelji in sodelavci, člani Oddelka za glasbeno pedagogiko in ostali izvajalci predmetov 

študijskega programa (seje oddelka za glasbeno pedagogiko, članstvo v različnih organih in komisijah 

UL AG), 

- študenti, ki imajo svoje predstavnike tako na sejah Oddelka za glasbeno pedagogiko, v študentskem 

svetu UL AG kot tudi v različnih organih in komisijah UL AG), 

- vodstvo AG in strokovni sodelavci, 

- predstavniki učiteljev-mentorjev z VIZ, kjer se izvajajo pedagoške prakse in ki so bili vključeni v 

pogovore z evalvatorji NAKVIS-a, 

- predstavniki delodajalcev, ki so bili vključeni v pogovore z evalvatorji NAKVIS-a. 
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V pripravljalni fazi so bili pogovori izvedeni v živo in na daljavo prek videokonferenc in z e-

korespondenco. Samoevalvacijsko poročilo je bilo deležnikom poslano v razpravo prek e-pošte. 

 

Na priporočilo skupine evalvatorjev NAKVIS-a se vsi pogovori in dogovori v skladu z akcijskim 

načrtom dokumentirajo in formalno evidentirajo. 

Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/21 je pripravila skrbnica študijskega programa in ga 

predstavila na oddelčnem sestanku (seznanitev članov oddelka, predstavnikov študentov). Poslan je 

bil predstavnikom učiteljev-mentorjev z VIZ, ki sodelujejo pri izvedbi pedagoških praks, potencialnim 

delodajalcem in predstavniku alumnov, vodstvu UL AG. Vsi deležniki so imeli možnost posredovati 

povratne informacije. Samoevalvacijsko poročilo je bilo obravnavano na Komisiji za kakovost UL AG in 

Senatu UL AG. 

Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: 
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

/// 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Objava posodobljenih učnih načrtov na spletni strani UL AG Ker je bila osrednja aktivnost usmerjena v prenos učnih 
načrtov v EVŠ, zadnji posodobljeni učni načrti niso bilo 
umeščeni na spletno stran UL AG.  

Animacija študentov prek študentskih organizacij, povezava 
s snovalci študentskih anket in predstavitev potreb oziroma 
področij preverjanja, aktualnih za študij glasbene 
pedagogike in za področje glasbenih strokovnih predmetov. 

Realizacija je bila le delna, ker neposredna animacija najlažje 
poteka "v živo", študijsko leto 2020/21 pa je zaznamovala 
epidemija, v kateri je velik del pogovorov in animacij potekal 
v virtualnih okoljih 

Opraviti podrobnejšo analizo vhodnih kompetenc študentov 
pred vpisom oziroma na začetku študija 

Delno realizirano, na oddelku je prišlo do menjave funkcij 
predstojnika oddelka, posledično so nekatere načrtovane 
aktivnosti bile le delno izpeljane v času izvajanja sprejemnih 
preizkusov. 

 Izdelava protokola za obravnavo študentov s posebnimi 
potrebami na UL AG 

Tudi na ravni UL AG se je vodstvo zamenjalo, načrtovana 
izdelava protokola je bila zato le delno realizirana. 

 
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Identificirane pomanjkljivosti, zapisane v zaključnem 
poročilu skupine evalvatorjev NAKVIS-a o vzorčni evelvaciji 
programov glasbena pedagogika 1. stopnja in glasbena 
pedagogika 2. stopnja, smo začeli razreševati v skladu s 
trenutnimi možnostmi. Nekatere pomanjkljivosti 
potrebujejo procesno razreševanje in daljši čas razreševanja, 
druge so rešljive takoj. Pomembno spodbudo in smernice za 
nadgradnjo kakovosti je dal tudi proces priprave Strategije 
UL AG 2021-2027, ki je bila potrjena na Senatu UL AG v 
zimskem semestru študijskega leta 2021/2022. 

Izdelava akcijskih načrtov za nadgradnjo kakovosti izvajanja 
študijskih programov in boljša evidentnost sklenjenega 
kroga kakovosti. 
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 PRILOŽNOSTI ZA 
IZBOLJŠAVE 

KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE 
NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ 
ČLANICE 

2. Oddelek za 
glasbeno 
pedagogiko 
načrtuje 
kompleksnejšo 
evalvacijo ŠP s 
ciljem preverjanja 
ustreznosti 
opredeljenih ciljev 
in kompetenc ŠP v 
skladu z aktualnimi 
in prihodnjimi 
potrebami v 
slovenskem 
izobraževalnem 
sistemu, prožnimi 
učnimi okolji in 
spreminjajočo se 
družbo.  

Časovna 
razpoložljivost 
raziskovalcev - 
članov 
Raziskovalne 
skupine UL AG - za 
izvedbo 
poglobljene 
raziskave; 
problematika 
kontaktiranja z 
diplomanti glede 
na varstvo osebnih 
podatkov  

Slaba odzivnost 
diplomantov, 
nekdanjih 
študentov 
prvostopenjskega 
in 
drugostopenjskega 
programa 
glasbena 
pedagogika, na 
anketo; slaba 
odzivnost 
ravnateljev VIZ, ki 
zaposlujejo naše 
diplomante, na 
anketo; nizka 
zastopanost 
diplomantov med 
alumni UL AG 

preveriti 
ustreznost 
opredeljenih ciljev 
in kompetenc ŠP v 
skladu z aktualnimi 
potrebami v 
slovenskem 
šolskem prostoru, 

izbor raziskovalne 
skupine, priprava 
metodologije 
raziskave, izvedba 
raziskave 

predstojnica 
oddelka, skrbnica 
študijskih 
programov 
članice oddelka 
za glasbeno 
pedagogiko 

2. Formalno 
beleženje vseh 
pogovor z 
deležniki ŠP ter z 
njimi povezanimi 
spremembami ŠP. 
Seznanjanje in 
vključevanje 
deležnikov v 
pripravo 
vsakoletnega 
samoevalvacijskeg
a poročila.   

Morebitna 
neugodna 
časovnica za 
izdelavo 
samoevalvacijskeg
a poročila za 
posamezne 
deležnike; 
morebitna nizka 
motivacija 
posameznih 
deležnikov za 
sodelovanje pri 
pripravi poročila 

Slaba odzivnost 
posameznih 
deležnikov  

Formalno beležiti 
vse pogovore z 
deležniki ŠP; 
spodbuditi 
deležnike k 
sodelovanju v 
procesu priprave 
samoevalvacijskeg
a poročila 

Arhiviranje v 
dokumentarnem 
sistemu UL AG; 
zbiranje 
dokumentov v 
posebni skupini 
Ms Teams 

predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko  

2. Premislek o 
vhodnih 
kompetencah 
kandidatov za 
študij, njihovi 
pripravi na 
sprejemni preizkus 
in podporni 
spremljavi 
njihovega 
študijskega 
procesa po vstopu 
v ŠP  

morebitna slabša 
odzivnost s strani 
posameznih 
visokošolskih 
učiteljev, 
vključenih v 
izvajanje ŠP, za 
sodelovanje v 
pripravljalnem 
programu za študij 
GP v povezavi s 
časovno 
razpoložljivostjo, 
urniki in 
materialnim 
vrednotenjem dela 

morebitna 
premajhna 
informiranost 
kandidatov in 
odzivnost na vpis 
na pripravljalni 
tečaj 

Preveriti vhodne 
kompetence in 
pripraviti 
pripravljalni 
program za 
prvostopenjski 
študij GP 

analiza vhodnih 
kompetenc in 
oblikovanje 
pripravljalnega 
programa za 
prvostopenjski 
študijski program 
GP 

predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko 

2. Analiza načina 
opisovanja ciljev, 
kompetenc in 
predvidenih 
rezultatov v UN 
posameznih 
predmetov ter 
jasna dikcija v 
primerih 
interdisciplinarneg

Del predmetov se 
izvaja tudi za 
ostale ŠP, ki jih 
izvaja UL AG 
(strokovno izbirni 
predmeti); pri teh 
predmetih je 
interdisciplinarnos
t težje jasno 
opredeliti v 

del strokovno 
izbirnih predmetov 
obiskujejo študenti 
drugih fakultet UL 
(lahko tudi kot 
splošno izbirne 
predmete)  

Analizirati način 
opisovanja ciljev, 
kompetenc in 
predvidenih 
rezultatov v UN 
glede na njihovo 
dikcijo in 
interdisciplinarno 
povezovanje 

Izvedba analize, 
povezava z 
raziskavo o 
ustreznosti 
opredeljenih ciljev 
in kompetenc ŠP v 
skladu z aktualnimi 
potrebami v 

predstojnica 
oddelka, skrbnica 
študijskih 
programov, 
članice oddelka 
za glasbeno 
pedagogiko 
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a povezovanja v 
izogib 
morebitnemu 
navideznemu 
podvajanju ciljev, 
kompetenc in 
predvidenih 
rezultatov.  

povezavi le s 
študijskim 
programom GP 

slovenskem 
šolskem prostoru 

3. Bolj natančno 
opisane povezave 
predmetnih ciljev 
in kompetenc s 
tistimi na ravni 
študija v skladu s 
priporočilom 
skupine 
evalvatorjev 
NAKVIS  

Del predmetov se 
izvaja tudi za 
ostale ŠP, ki jih 
izvaja UL AG 
(strokovno izbirni 
predmeti); pri teh 
predmetih je 
interdisciplinarnos
t težje jasno 
opredeliti v 
povezavi le s 
študijskim 
programom GP 

del strokovno 
izbirnih predmetov 
obiskujejo študenti 
drugih fakultet UL 
(lahko tudi kot 
splošno izbirne 
predmete)  

Analizirati 
natančnost opisa 
povezav 
predmetnih ciljev 
in kompetenc z 
zapisanimi cilji in 
kompetencami na 
ravni ŠP 

Izvedba analize, 
povezava z 
raziskavo o 
ustreznosti 
opredeljenih ciljev 
in kompetenc ŠP v 
skladu z aktualnimi 
potrebami v 
slovenskem 
šolskem prostoru 

predstojnica 
oddelka, skrbnica 
študijskih 
programov 
članice oddelka 
za glasbeno 
pedagogiko 

4. spodbuditi 
študente k 
izpolnjevanju 
študentskih anket, 

večina študentov 
slabše odziva na 
vabila k izpolnitvi 
anket 

neustreznost 
vprašanj in 
posameznih 
postavk v anketnih 
vprašalnikih, 
pripravljenih za 
vse študijske 
programe UL 

spodbuditi 
študente k 
izpolnjevanju 
študentskih anket 

spodbujanje 
študentov k 
izpolnjevanju 
študentskih anket 

predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko 

4. preveriti 
problematiko, 
izraženo v 
študentskih 
anketah, in 
oblikovati ustrezen 
akcijski načrt 
njenega 
razreševanja 

nizek numerus 
izpolnjenih 
študentskih anket, 
velika razpršenost 
(SD) v ocenah pri 
posameznih 
postavkah 
študentskih anket  

vprašanja in 
postavke 
študentskih anket 
so narejene za 
celotno UL in ne 
upoštevajo 
specifik študijskih 
programov, ki 
vključujejo 
glasbeno 
umetnost v 
povezavi z vzgojo 
in izobraževanjem  

Analizirati 
problematiko oz. 
nakazane 
tendence v 
študentskih 
anketah; 
razreševati 
problematiko v 
skladu z realnimi 
možnostmi, 
povezanimi z 
materialnimi, 
prostorskimi in 
kadrovskimi 
razmerami 

Izvedba analize in 
izdelava akcijskega 
načrta 
razreševanja 

predstojnica 
oddelka 

4. nadgraditi 
vprašanja 
obstoječe 
študentske ankete 
v smislu večje 
povezanosti s 
študijskimi 
programi na 
področju glasbene 
umetnosti in 
glasbene 
pedagogike 

nizka motivacija 
študentov in 
visokošolskih 
učiteljev za 
izboljšave vprašanj 
in postavk 
študentskih anket 

vprašanja in 
postavke 
študentskih anket 
so narejene za 
celotno UL, težko 
se prilagajajo 
specifikam 
posameznih članic 
UL 

Nadgraditi 
vprašanja in 
postavke v 
študentskih 
anketah v povezavi 
s specifikami ŠP 

Nadaljevati s 
prizadevanji za 
nadgradnjo 
vprašanj in 
postavk v 
študentskih 
anketah 

prodekan za 
študijske zadeve, 
predstojnica 
oddelka, 
predstavniki 
študentov GP, 
članice oddelka 
za glasbeno 
pedagogiko 

4. pridobiti dodatne 
povratne 
informacije z 
uporabo anket ter 
drugih 

omejena časovna 
in materialna 
razpoložljivost za 
razvoj lastnih 

vrednotenje 
tovrstno zbranih 
podatkov s strani 

Pridobiti dodatne 
informacije z 
uporabo anket in 
drugih 

priprava akcijskega 
načrta za 
pridobivanje 
povratnih 
informacij z 

prodekan za 
študijske zadeve, 
predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 



117 / 269 

raziskovalnih 
inštrumentov v 
okviru raziskav 
študentov in 
visokošolskih 
učiteljev  

raziskovalnih 
instrumentov 

zunanjih 
deležnikov in UL 

raziskovalnih 
inštrumentov 

uporabo anket in 
drugih 
raziskovalnih 
inštrumentov 

glasbeno 
pedagogiko 

5.
a 

Tesnejše 
spremljanje in 
analiza študijskega 
procesa in 
študijskih 
dosežkov v vsaki 
generaciji 
študentov od 
prijav za vpis, 
prehodnosti do 
zaključka študija  

pravila, povezana z 
varstvom osebnih 
podatkov, 
otežujejo tesnejšo 
spremljavo 
posamezne 
generacije 
študentov 

nerazumevanje 
specifik 
študijskega 
procesa, ki od 
posameznika 
zahteva veliko in 
kontinuirano 
vlaganje naporov 
pri posameznih 
predmetih. Glede 
na izhodiščne 
dispozicije in 
posameznikove 
interese je lahko v 
določeni generaciji 
povsem drugačen 
rezultat glede 
prehodnosti in 
zaključka študija 
kot v drugi 
generaciji 

ustvariti ustrezen 
mehanizem za 
tesnejše 
spremljanje in 
analizo študijskega 
procesa in 
študijskih 
dosežkov v vsaki 
generaciji 

priprava akcijskega 
načrta za tesnejše 
spremljanje in 
analizo študijskega 
procesa in 
študijskih 
dosežkov v vsaki 
generaciji 

prodekan za 
študijske zadeve, 
predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko  

5.
b 

Analiza in 
obravnava delovne 
obremenitve 
študentov pri 
posameznih 
predmetih in pri 
izvedbi celotnega 
predmetnika v 
posameznem 
letniku študija.  

individualne 
razlike med 
študenti glede 
delovnih 
obremenitev pri 
posameznem 
predmetu 
(potreba količina 
vadenja in 
vloženega časa za 
študijski dosežek) 

nerazumevanje 
narave 
posameznih 
predmetov, pri 
katerih se večina 
aktivnosti odvije 
na predavanjih 
(npr. zborovsko 
petje) in narave 
predmetov, ki 
zahtevajo 
individualno delo 
doma (npr. 
vadenje klavirja, 
partiturne igre, 
solfeggia ...) 

ustvariti ustrezen 
mehanizem za 
analizo delovnih 
obremenitev 
študentov pri 
posameznem 
predmetu 

priprava akcijskega 
načrta za analizo 
delovnih 
obremenitev 
študentov pri 
posameznih 
predmetih 

predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko, 
študenti GP 

5.
c 

Intenzivnejša 
prilagoditev 
delovanja 
mednarodne 
pisarne v podporo 
internacionalizaciji 
v času trajanja 
epidemije. 
Izboljšanje 
informiranja 
študentov 
glasbene 
pedagogike glede 
možnosti 
izmenjav.  

Skromne in 
premalo vpadljive 
predstavitve in 
objave na spletni 
strani UL AG, 
slabše spremljanje 
objav na spletni 
strani UL AG, 
nezadostno 
informiranje prek 
drugih socialnih 
medijev, ki jih 
uporabljajo 
študenti 

uporabljena 
platforma za 
spletno stran UL 
AG 

Kreirati vidnejše in 
pogostejše objave 
tako na spletni 
strani UL AG kot 
tudi v drugih 
socialnih medijih. 
Na notranjih 
spletnih straneh 
objavljati študijsko 
problematiko.  

Kreacija vidnejših 
in pogostejših 
objav na spletni 
strani UL AG in v 
drugih socialnih 
medijih. 
Objavljanje 
študijske 
problematike na 
notranjih spletnih 
straneh. 

prodekan za 
mednarodno 
dejavnost, 
mednarodna 
pisarna UL AG 

5.
c 

Prilagojeno 
izvajanje aktivnosti 
Mednarodnega 
tedna Oddelka za 

vpliv epidemije na 
izvedbo 

onemogočena 
mobilnost in 
gostovanja tujih 

oblikovati 
prilagojen model 
izvedbe 
Mednarodnega 

oblikovanje 
prilagojenega 
modela izvedbe 
Mednarodnega 

predstojnica 
oddelka, članice 
oddelka za 
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glasbeno 
pedagogiko v času 
trajanja epidemije 

mednarodnega 
tedna "v živo" 

visokošolskih 
učiteljev "v živo" 

tedna Oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko z 
vključitvijo 
predavanj na 
daljavo, hibridnega 
modela in izvedb 
dejavnosti v živo 

tedna Oddelka za 
glasbeno 
pedagogiko  

glasbeno 
pedagogiko 

5.
č 

Prizadevanja za 
prilagajanje in 
kakovostno 
nadgradnjo urnika 
ob upoštevanju 
problematike 
razpršenosti 
prostorov in 
izvajanja ŠP na več 
lokacijah 

delo na treh 
lokacijah 

prostorski in 
materiali pogoji za 
izvajanje ŠP 

prilagoditi in 
kakovostno 
nadgraditi urnik ob 
selitvi v Kazino 

Zasnovan je 
optimalno 
povezanega urnika 
glede na 
prostorske pogoje 
izvajanja ŠP 

prodekan za 
študijske zadeve, 
predstojnica 
oddelka 

5.
č 

Nujno izboljšanje 
prostorskih in 
materialnih 
razmer ter 
infrastrukture 
(Eduroam na vseh 
lokacijah) 

kadrovske potrebe 
v službi za 
informatiko UL AG 

sistem financiranja  zagotoviti boljše 
prostorske in 
materialne 
razmere ob selitvi 
v Kazino, 
zagotoviti 
Eduroam na vseh 
lokacijah 

Izboljšanje 
prostorskih in 
materialnih 
razmer ob selitvi v 
Kazino, 
zagotovitev 
Eduroama na vseh 
lokacijah 

vodstvo UL AG 

5.
č 

dolgoročno 
zagotavljanje 
finančnih sredstev, 
nabave strokovne 
literature in 
potrebnih 
tehničnih sredstev 

Pomanjkanje in 
nerazumevanje 
vodstva pri 
dodelitvi finančnih 
sredstev za vsak 
oddelek na UL AG 

sistem financiranja  zagotoviti boljše 
možnosti za 
nabavo strokovne 
literature in 
potrebnih 
tehničnih sredstev 

Izboljšanje 
možnosti za 
nabavo strokovne 
literature in 
potrebnih 
tehničnih sredstev 
tudi ob opredelitvi 
finančnih sredstev 
za oddelek za 
glasbeno 
pedagogiko 

vodstvo UL AG 

5.
č 

vsebinsko in 
sistemsko 
izboljšano 
tutorstvo 

nizek interes 
študentov za 
izvajanje tutorstva 

 izdelati akcijski 
načrt za vsebinsko 
in sistemsko 
izboljšano 
tutorstvo 

vsebinsko in 
sistemsko 
izboljšano 
tutorstvo 

vodstvo UL AG. 
predstojnica 
oddelka 

5.
č 

Preverjanje 
možnosti za 
poenoteno 
uporabo spletnih 
orodij. Zakup 
študentskih licenc 
za uporabo 
računalniških 
programov, ki so 
del študijskega 
procesa  

različnost mnenj 
visokošolskih 
učiteljev o 
uporabnosti 
določenega 
spletnega orodja 
in programov za 
izvajanje 
posameznega 
predmeta; 
kadrovske potrebe 
v službi za 
informatiko UL AG  

generalizacija pri 
uporabi IKT na 
ravni UL ne 
upošteva specifik 
izvajanja glasbenih 
predmetov  

analizirati uporabo 
spletnih orodij in 
izdelati akcijski 
načrt za zakup 
študentskih licenc 
za uporabo 
specifičnih 
glasbenih 
računalniških 
programov  

učinkovitejša 
uporaba spletnih 
orodij in 
specifičnih 
programov  

Vodstvo UL AG, 
služba za 
informatiko UL 
AG 

 Na ŠP nimamo 
organiziranega 
praktičnega 
usposabljanja 
študentov kot 
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samostojne učne 
enote 

5.
d 

Bolj usklajeno in 
pravočasno 
dogovarjanje 
terminov za 
izvajanje 
pedagoške prakse. 
Preverjanje 
možnosti za 
dodatno možnost 
izbire pedagoške 
prakse v skladu z 
mentorskimi 
kapacitetami v 
študentovem 
domačem okolju  

Razlike med 
potekom dela v 
VIZ v šolskem letu 
(začetek in konec 
šolskega leta, čas 
počitnic in 
različnih 
aktivnostih v 
delovnih načrtih 
VIZ) in študijskim 
letom na UL AG 
(začetek in konec 
študijskega leta, 
semestralni 
premor in izpitna 
obdobja, različni 
projekti in druge 
dejavnosti na UL 
AG), problematika 
urnikov na VIZ in 
na UL AG 

Razlike med 
potekom dela v 
VIZ v šolskem letu 
(začetek in konec 
šolskega leta, čas 
počitnic in 
različnih 
aktivnostih v 
delovnih načrtih 
VIZ) in študijskim 
letom na UL AG 
(začetek in konec 
študijskega leta, 
semestralni 
premor in izpitna 
obdobja, različni 
projekti in druge 
dejavnosti na UL 
AG), problematika 
urnikov na VIZ in 
na UL AG 

nadgraditi proces 
načrtovanja in 
sistema izvajanja 
pedagoške prakse 
na različnih VIZ ob 
zagotavljanju 
kakovostne 
spremljave 
visokošolskega 
učitelja z UL AG 

Optimalno 
načrtovanje in 
izvajanje 
pedagoške prakse 
na različnih VIZ ob 
zagotavljanju 
kakovostne 
spremljave 
visokošolskega 
učitelja z UL AG 

predstojnica 
oddelka, izvajalci 
pedagoških 
praks, izvajalci 
specialnih 
glasbenih 
didaktik 

5.
d 

Spodbujanje 
študentov, da pri 
pedagoški praksi v 
skladu z letnikom 
študija in fazo 
profesionalnega 
razvoja izkažejo 
znanja in 
kompetence na 
področju razvojne 
psihologije, 
vodenja otroških 
pevskih zborov in 
klavirske 
improvizacije.  

osmišljanje in 
ozaveščanje 
medpredmetnega 
povezovanje pri 
izvedbi pedagoških 
praks, 
neizkušenost na 
profesionalnem 
področju  

problematika 
posplošene ocene 
zunanjih 
deležnikov 
(posameznih 
ravnateljev) 

osmisliti in 
ozavestiti 
medpredmetno 
povezovanje, 
izkazovanje 
kompetenc in vseh 
znanj pri 
pedagoški praksi 

Spodbujanje 
študentov, da pri 
pedagoški praksi v 
skladu z letnikom 
študija in fazo 
profesionalnega 
razvoja izkažejo 
znanja in 
kompetence na 
področju razvojne 
psihologije, 
vodenja otroških 
pevskih zborov in 
klavirske 
improvizacije.  

visokošolski 
učitelji, vključeni 
v izvedbo ŠP, 
študenti GP 

5.
e 

sistematizacija 
mesta 
visokošolskega 
učitelja, 
habilitiranega na 
področju 
Glasbeno-
pedagoški 
predmeti, za 
izvajanje 
predmetov 
Didaktična 
uporaba 
informacijsko-
komunikacijske 
tehnologije pri 
glasbenem pouku, 
Multimedija 1 in 
Multimedija 2  

počasno reagiranje 
na kadrovsko 
potrebo  

omejevanje novih 
sistematizacij mest 
visokošolskih 
učiteljev 

sistematizirati 
mesto 
visokošolskega 
učitelja, 
habilitiranega na 
področju 
glasbenopedagoški 
predmeti za 
izvajanje 
navedenih 
predmetov, 
povezanih z 
didaktično 
uporabo IKT pri 
glasbenem pouku 

sistematizacija 
mesta 
visokošolskega 
učitelja, 
habilitiranega na 
področju 
glasbenopedagoški 
predmeti za 
izvajanje 
navedenih 
predmetov, 
povezanih z 
didaktično 
uporabo IKT pri 
glasbenem pouku 

vodstvo UL AG  

5.
e 

Razrešitev 
prostorskih in 
materialnih 

nezadostno 
financiranje, delo 
na treh lokacijah 

nezadostno 
financiranje, delo 
na treh lokacijah 

kontinuirano 
opozarjati na 
nezadostno 
financiranje in 
pomanjkanje 

kontinuirano 
opozarjanje na 
nezadostno 
financiranje in 
pomanjkanje 

vodstvo UL AG  
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pogojev za izvedbo 
ŠP na ravni UL AG  

ustreznih 
prostorov in 
opreme; pridobiti 
ustrezne finančne 
vire in materialne 
pogoje za izvajanje 
ŠP 

ustreznih 
prostorov in 
opreme; 
pridobivanje 
ustreznih 
finančnih virov in 
materialnih 
pogojev za 
izvajanje ŠP 

5.
e 

Zagotovitev 
sredstev za 
Individualno 
raziskovalno delo, 
administrativno-
strokovna pomoč 
zaposlenim pri 
pripravi projektnih 
gradiv in prijavi na 
razpise  

nezadostno 
financiranje, 
kadrovske potrebe 
po strokovnem 
delavcu, ki se 
ukvarja z razpisi in 
projekti na 
področju znanosti  

nezadostno 
financiranje, 
nerazumevanje in 
neprepoznavanje 
problematike 
znanstvenorazisko
valnega dela na UL 
AG 

zagotoviti sredstva 
za individualno 
raziskovalno delo; 
pridobiti 
strokovnega 
sodelavca za 
administrativno-
strokovno pomoč 
zaposlenim pri 
pripravi projektnih 
gradiv in prijavah 
na razpise 

zagotavljanje 
sredstev za 
individualno 
raziskovalno delo; 
pridobiti mesto 
strokovnega 
sodelavca za 
administrativno-
strokovno pomoč 
zaposlenim pri 
pripravi projektnih 
gradiv in prijavah 
na razpise 

vodstvo UL AG  

5.
e 

Razrešiti 
problematiko 
pridobivanja šifer 
raziskovalca, 
širitev raziskovalne 
skupine UL AG ali 
pa osnovanje nove 
raziskovalne 
skupine za 
področje glasbene 
umetnosti 
(povezava z 
doktoratom 
umetnosti), 
prevetritev 
šifrantov na ARRS; 
zagotoviti 
upoštevanje 
interpretacije 
habilitacijskih 
meril UL AG; 
zagotoviti prenos v 
program za 
vrednotenje 
znanstvenorazisko
valnega dela na 
področju 
glasbenopedagoški
h predmetov 
(Bibliografski 
kazalci uspešnosti 
za izvolitev v naziv) 

argumentiranje za 
ARRS in ustrezne 
organe UL; 
neupoštevanje 
interpretacije 
habilitacijskih 
meril UL AG 
oziroma njihovega 
prenosa v program 
za vrednotenje 
znanstvenorazisko
valnega dela na 
področju 
glasbenopedagoški
h predmetov 
(Bibliografski 
kazalci uspešnosti 
za izvolitev v naziv) 

nerazumevanje 
problematike na 
ARRS in ustreznih 
organih UL; 
neupoštevanje 
interpretacije 
habilitacijskih 
meril UL AG 
oziroma njihovega 
prenosa v 
programe za 
vrednotenje 
znanstvenorazisko
valnega dela na 
področju 
glasbenopedagoški
h predmetov 
(Bibliografski 
kazalci uspešnosti 
za izvolitev v naziv) 

razreševati 
problematiko 
pridobivanja šifer 
raziskovalca; 
širitve raziskovalne 
skupine; zagotoviti 
upoštevanje 
interpretacije 
habilitacijskih 
meril UL AG; 
zagotoviti prenos v 
program za 
vrednotenje 
znanstvenorazisko
valnega dela na 
področju 
glasbenopedagoški
h predmetov 
(Bibliografski 
kazalci uspešnosti 
za izvolitev v naziv) 

razreševanje 
problematike 
pridobivanja šifer 
raziskovalca; 
širitve raziskovalne 
skupine; 
zagotavljanje 
upoštevanja 
interpretacije 
habilitacijskih 
meril UL AG; 
zagotovitev 
prenosa v program 
za vrednotenje 
znanstvenorazisko
valnega dela na 
področju 
glasbenopedagoški
h predmetov 
(Bibliografski 
kazalci uspešnosti 
za izvolitev v naziv) 

prodekanja za 
znanstvenorazisk
ovalno dejavnost 
na UL AG, 
predstojnica 
oddelka, člani 
komisije za 
znanstvenorazisk
ovalno dejavnost 
in doktorski 
študij na UL AG 
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2. Glasbena pedagogika – druga stopnja  

 
. Splošni podatki ŠP 
 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 
Zapišite ime, priimek in habilitacijski naziv skrbnika/ce ŠP. 

dr. Branka Rotar Pance, izr. prof. 

Ime študijskega programa 

Glasbena pedagogika 

Stopnja študijskega programa 

druga stopnja 

Vrsta študijskega programa 

magistrski 

 
Način izvajanja študija 

redni, izredni 

Akreditacija 

/// 

 
Dodaten opis 

Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska 

stopnja) 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

UL Akademija za glasbo 

 
Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
 
Temeljni cilji 
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju. 
Učni izid bo usposobljenost diplomantov za samostojno poučevanje v osnovnem in srednjem splošnem 
šolstvu, za vodenje šolskih pevskih zborov ter za poučevanje na predšolski in osnovni stopnji glasbenih 
šol. Prav tako ga usposablja za samostojno načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine 
na področju neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi 
strokovnimi delavci. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ poglobljeno sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, fleksibilna 
uporaba znanja v praksi, 

▪ avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za 
1kakovost, 

▪ splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in 

znanstvenih področij, 

▪ iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

izpopolnjevanja, 

▪ organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti,         

▪ občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, 

identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost, 

▪ informacijska pismenost, uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju, 

▪ sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja 

načrtov, 

▪ poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju, 

▪ sposobnost za sodelovalno/timsko delo, 

▪ komuniciranje v tujem jeziku, 

▪ občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, 

▪ poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, 

▪ znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih, 

▪ poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 

dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela), 

▪ razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-

etničnih vprašanj. 

 
Predmetno specifične kompetence 
▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobnega glasbeno-didaktične filozofije in 

uveljavljenih glasbeno-didaktičnih - konceptov v splošnem in glasbenem šolstvu, 

▪ poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih didaktičnih, 

pedagoško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v formalnih in neformalnih 

oblikah glasbene vzgoje in izobraževanja, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov za področje osnovnošolske in 

srednješolske glasbene vzgoje ter za področje predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi in 

solfeggia v glasbeni šoli, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikuluma za šolske pevske zbore, 

▪ interdisciplinarno povezovanje vsebin, 

▪ razvoj akcijskega raziskovanja na področju uporabe didaktičnih gradiv in glasbenega repertoarja, 

▪ pedagoško vodenje razreda, 
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▪ organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

▪ samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na glasbenem področju, 

▪ samostojno vrednotenje poustvarjalne dejavnosti šolskih pevskih zborov, 

▪ prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in 

kulturno različnost, 

▪ oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega zastopnika 

glasbe. 

▪ uzaveščanje estetske občutljivosti za kakovostno zvočno okolje, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno strokovnih znanj, sposobnosti in 

spretnosti s področja šolskega zborovodstva, 

▪ poglobljeno poznavanje repertoarja za šolske pevske zbore, 

▪ sposobnost umetniškega izražanja na zborovskem področju, 

▪ uzaveščanje fenomena glasbe in njene raznolike manifestivnosti, 

▪ poglobljeno razumevanje glasbe v njenih umetniških, znanstvenih in tehničnih domenah, 

▪ uzaveščanje glasbenega jezika ob dinamični in kreativni uporabi glasbene teorije, zgodovine in 

reproduktivnih področij, 

▪ poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno-teoretičnih in oblikovnih znanj, 

▪ razvoj slušnih in glasbeno-bralnih veščin ter glasbenega spomina, 

▪ poznavanje, razumevanje svetovne in slovenske glasbene zgodovine, 

▪ poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene 

literature, 

▪ razvoj širokih možnosti funkcionalne uporabe reproduktivnih predmetov pri glasbenih dejavnostih 

v formalnem izobraževanju in drugih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

▪ sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja, 

▪ razvoj muzikalne samostojnosti 

▪ uzaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture,poznavanje, razumevanje in uporaba 

različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov 

 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremembe  
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

/// 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Poglobljeno in analitično spremljanje doseganja ciljev na ravni študijskega programa je v študijskem 

letu 2020/21 spodbudila zaključena vzorčna evalvacija študijskega programa s strani NAKVIS-a. V 

dvofaznem procesu smo prejeli smernice za spremljanje ciljev in kompetenc programa, tako s strani 

zunanje poročevalke, imenovane s strani UL, kot tudi s strani skupine evalvatorjev NAKVIS in v 

potrjenem končnem poročilu o evalvaciji študijskega programa Glasbena pedagogika. Zaradi tesne 

povezanosti prvostopenjskega in drugostopenjskega študijskega programa glasbena pedagogika, je 

bila obravnava obeh programov združena v en postopek tako pri obisku evalvatorjev NAKVIS-a kot tudi 

v končnem poročilu. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/21 zaradi tega podaja zelo 

podobne odgovore na določena zastavljena vprašanja in v določenih segmentih dodaja specifične 

ugotovitve o spremljanju ciljev in kompetenc magistrskega študijskega programa glasbena 

pedagogika. 

Na ravni ŠP se doseganje kompetenc spremlja prek študentskih anket, vključenostjo predstavnika 
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študentov na sestanke Oddelka za glasbeno pedagogiko, z obravnavo te teme med profesorji - člani 

oddelka za glasbeno pedagogiko na oddelčnih sejah. Na ravni AG se obravnavajo na Komisiji za 

kakovost in drugih organih ustanove (senat UL AG, različne komisije). Med zunanjimi deležniki 

spremljamo doseganje ciljev in kompetenc predvsem skozi izvajanje pedagoških praks s pogovori z 

učitelji-mentorji in ravnatelji VIZ, na katerih poteka pedagoška praksa ter obravnavo poslovnega 

poročila med člani Strateškega sveta UL AG. Potencialni delodajalci se vsako leto obračajo na 

predstojnico Oddelka za glasbeno pedagogiko in skrbnico študijskega programa s kadrovskimi 

potrebami za učitelje glasbene umetnosti v OŠ, mag. prof. glasbene pedagogike v srednjem šolstvu in 

mag. prof. glasbene pedagogike v glasbenem šolstvu, kar nam prav tako posredno omogoča 

spremljanje ciljev in kompetenc študijskega programa. Študente pod vodstvom mentorjev vabijo k 

aktivnemu sodelovanju v različnih projektih različna društva in zavodi, kar nam omogoča, da tudi v 

okviru neformalnega glasbenega izobraževanja spremljamo doseganja ciljev in kompetenc ŠP.  

 

Kompetence so bile preučevane v raziskovalni nalogi študentk glasbene pedagogike, ki je bila 

predstavljena na 5. mednarodnem študentskem forumu na Akademiji za glasbo v Puli (Keršič in Križnar, 

2019. Competence and learning outcomes in music teacher training). Posamezni študenti tudi v 

povezavi s temo magistrske naloge raziskujejo doseganje kompetenc na študiju glasbene pedagogike. 

 

Preverjanje ciljev in kompetenc študijskega programa nam omogoča zborovska dejavnost študentov - 

zborovodij različnih pevskih sestavov izven AG, njihovi raziskovalni prispevki na mednarodnih 

študentskih forumih, povezani s študijskimi programi in z njimi povezana publicirana dela. Prav tako 

se v določenem segmentu in v povezavi s svojim raziskovalnim delom to področje preučujejo in 

spremljajo visokošolski učitelji, habilitirani na področju glasbena pedagogika. 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  

 
V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 
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Zasnova in izvajanje ŠP omogoča doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. To je 

ugotovila tudi skupina evalvatorjev NAKVIS v sklepnem poročilu, v katerem izpostavljajo med 

prednostmi: 

- Programa glasbena pedagogika I in II vidimo v dobri povezanosti z okoljem, saj se študenti preko 

mentorjev zelo hitro in smiselno uvajajo na trg dela. 

- Opazili smo kakovostno in smiselno izobraževalno vertikalo, ki je pomembna prav za poznavanje 

celotnega profila diplomanta in magistranda glasbene pedagogike ... 

- Posodabljanje vsebin poteka v obeh programih v skladu s strokovnimi kompetencami in daje 

študentom potrebno samozavest in prepričljivost ... 

- Študijski program ponuja širok nabor znanj, študenti na trg dela pridejo z veliko uporabnimi 

kompetencami. 

  

Skupina evalvatorjev NAKVIS je v sklepnem poročilu podala priložnosti za izboljšave, ki se nanašajo na 

formalno beleženje pogovorov o doseganju ciljev in kompetenc ŠP z različnimi deležniki, kar smo v 

študijskem letu 2020/21 že začeli izvajati. Izpostavila je, da moramo delati na večji odzivnosti 

študentov na vsakoletne ankete in jih seznanjati z možnostmi izboljšav, h katerim lahko prispevajo z 

izpolnjenimi anketnimi vprašalniki. Skupina strokovnjakov NAKVIS je izpostavila tudi vstopne 

kompetence za študij glasbene pedagogike, potrebo po njihovi preučitvi, spremljanju razvoja 

študentov in njihovega napredovanja v višje letnike glede na vstopne kompetence ter uspešnosti 

zaključka študija. Podane so bile še smernice za seznanjanje različnih deležnikov z vsakoletnim 

samoevalvacijskim poročilom, kar smo v študijskem letu 2020/21 tudi začeli uresničevati. 

 

Na ravni UL AG smo tako v procesu vzorčne evalvacije, odzivnem pismu na preliminarno poročilo 

strokovnjakov NAKVIS kot tudi v aktualnem samoevalvacijskem poročilu izpostavili problematiko 

študentskih anket. Primerjava rezultatov anket po izpitu za obdobje zadnjih petih let je problematična 

tudi zaradi spremenjenih okoliščin izvajanja študijskega procesa v času epidemije Covid-19 v letnem 

semestru študijskega leta 2019/20 in celotnega študijskega leta 2020/21 v primerjavi s prejšnjimi 

študijskimi leti. Ponotranjenje ciljev in raven doseganja kompetenc študijskega programa je pri 

študentih zelo individualno pogojena. Na ankete po izpitu je v vseh študijskih letih odgovarjalo zelo 

majhno število študentov (problemi nizkega numerusa za statistične izračune, vsakoletni rezultati SD). 

Poleg tega študenti objektivneje ocenjujejo pridobljene kompetence in doseganje ciljev ŠP po 

zaključku študija in po vstopu na trg dela ter prvih letih profesionalnega delovanja. 

 

V študijskem letu 2020/21 so se vsi študijski programi soočali s spremenjenimi učnimi okolji in načini 

izvajanja študijskih programov zaradi epidemije. Študijski proces je v zimskem semestru je z izjemo 

prvih treh tednov oktobra v celoti potekal na daljavo pri vseh predmetih. V letnem semestru smo 

izvajali hibridni model predavanj, seminarjev in vaj. Poleg tega smo morali zelo prilagoditi izvajanje 

pedagoške prakse v glasbenih šolah. Vse to je vplivalo na oceno doseganja temeljnih ciljev ŠP in 

študijskih kompetenc diplomantov tako pri študentih (odgovori na anketo po izpitu), kot tudi v 

povratnih informacijah, ki so nam jih na oddelčnih sestankih in v različnih organih UL AG dajali 

visokošolski učitelji in sodelavci. 
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo 
vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Oddelek za glasbeno pedagogiko načrtuje kompleksnejšo evalvacijo ŠP s ciljem preverjanja 

ustreznosti opredeljenih ciljev in kompetenc ŠP v skladu z aktualnimi in prihodnjimi potrebami v 

slovenskem izobraževalnem sistemu, prožnimi učnimi okolji in spreminjajočo se družbo. 

Formalno beleženje vseh pogovor z deležniki ŠP ter z njimi povezanimi spremembami ŠP. 

Seznanjanje in smiselno vključevanje deležnikov v pripravo vsakoletnega samoevalvacijskega 

poročila. 

Analiza načina opisovanja ciljev, kompetenc in predvidenih rezultatov v UN posameznih predmetov 

ter jasna dikcija v primerih interdisciplinarnega povezovanja v izogib morebitnemu navideznemu 

podvajanju ciljev, kompetenc in predvidenih rezultatov.  

 
3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Posodabljanje študijskih vsebin in literature kontinuirano poteka pri vseh predmetnih. Visokošolski 

učitelji in sodelavci, vključeni v izvajanje študijskega programa, rezultate in dosežke lastnega 

znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela neposredno vključujejo v študijski 

proces. S tem vplivajo na nadgradnjo in razvoj predmetnih področij ter posledično sovplivajo na 

spremembe ŠP na ravni malih sprememb (posodabljanje temeljne literature v učnih načrtih 

posameznih predmetov, posodabljanje referenc nosilcev predmetov, dopolnitve učnih vsebin v skladu 

z razvojem predmetnega področja, nadgradnja učnih metod in načinov preverjanja in ocenjevanja). 

Visokošolski učitelji in sodelavci svoja prizadevanja usmerjajo tudi v aktivno vključevanje študentov v 

znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo prek projektov, koncertnih dejavnosti UL AG in 

drugih umetniških produkcij, snemanj, delavnic, tečajev in drugih oblik izobraževanj in umetniškega 

udejstvovanja. 

 

Umetniška dejavnost visokošolskih profesorjev nima enakovrednega načina evidentiranja na ARRS v 

primerjavi z znanstveno-raziskovalnim delom (SICRIS). Njihovi dosežki so predstavljeni na spletni strani 

UL AG pri predstavitvah posameznih visokošolskih učiteljev, habilitiranih na umetniškem področju in 

na osebnih spletnih straneh glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Visokošolski učitelji, ki se 

habilitirajo na znanstvenem področju, imajo raziskovalne dosežke evidentirane v sistemu SICRIS. Med 

najaktualnejšimi raziskavami izpostavljamo le po dve izbrani deli članic Oddelka za glasbeno 

pedagogiko po abecednem vrstnem redu priimkov. 

 

doc. dr. Tina Bohak Adam, šifra raziskovalke 36916 

BOHAK ADAM, Tina, METLJAK, Mira. Poučevanje glasbene umetnosti na daljavo v osnovnošolskem 

izobraževanju med epidemijo COVID-19. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2021, 

vol. 57, no. 1, str. 229-253, ilustr., tabele. https://revije.ff.uni-

lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/10231/9535, doi: 10.4312/mz.57.1.229-253. 

BOHAK ADAM, Tina. Performances of Slovenian bass Julij Betetto (1885-1963) in Croatia. Arti 

musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2020, god. 51, br. 1, str. 65-82. 
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https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19253, doi: 10.21857/y26kec47v9.  

 

doc. dr. Katarina Habe, šifra raziskovalke 23429 

HABE, Katarina, BIASUTTI, Michele, KAJTNA, Tanja. Wellbeing and flow in sports and music students 

during COVID-19 pandemic. Thinking skills and creativity, ISSN 1871-1871, March 2021, vol. 39, str. 

1-9, tabele. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187121000134?via%3Dihub, 

https://reader.elsevier. 

com/reader/sd/pii/S1871187121000134?token=372D11DBDC3C91AA55C8E9D2E57067D8C977EEF5

4337C368A248AEAB1280E4FCAAB339F1F691AFA82B06C4FB5674342E, doi: 

10.1016/j.tsc.2021.100798. 

HABE, Katarina, BIASUTTI, Michele. Dance improvisation and motor creativity in children : teacherʼs 

conception. Creativity research journal, ISSN 1040-0419, str. 47-62, doi: 

10.1080/10400419.2020.1833576. 

 

prof. dr. Darja Koter, šifra raziskovalke 30267 

KOTER, Darja. Operetne predstave v SNG Maribor med obema svetovnima vojnama v luči režijskih 

prijemov. V: WEISS, Jernej (ur.). Opereta med obema svetovnima vojnama = Operetta between the 

two world wars : [znanstvena monografija z mednarodno udeležbo], (Studia musicologica 

Labacensia, ISSN 2536-2445, 5). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival 

Ljubljana. 2021, str. 339-372, 537-538, 558-559. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-

056-1/mobile/index.html#p=322. 

KOTER, Darja. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let : 1939-2019, (Glasba na Slovenskem 

po 1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Akademija za glasbo, 2020. 335 

str., ilustr. ISBN 978-961-06-0368-9. 

 

izr. prof. dr. Branka Rotar Pance, šifra raziskovalke 20002 

ROTAR PANCE, Branka. Motivational aspects of music competition in the context of the Music 

olympiad. V: VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih 

promjena 7 : multidisciplinarna susretišta : istraživanja glazbenoga odgoja i obrazovanja : zbornik 

radova Sedmoga međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga = Music pedagogy in the context of 

present and future changes 7 : multidisciplinary crossroads : researches in music education : 

proceedings of the seventh International Symposium of Music Pedagogues, Sedmi međunarodni 

simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Pula, 

2021. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile: Muzička akademija. 2021, str. 103-119. 

BIASUTTI, Michele, CONCINA, Eleonora, DELOUGHRY, Ciaran, FRATE, Sara, KONKOL, Gabriela Karin, 

MANGIACOTTI, Anthony, ROTAR PANCE, Branka, VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina. The effective music 

teacher : a model for predicting music teacher ʼs self-efficacy. Psychology of music, ISSN 1741-3087. 

[Online ed.], 17 str. https://journals.sagepub.com/eprint/C5KH7JIMPMEQ5HAHVHPF/full, doi: 

10.1177/0305735620959436.  

 

doc. dr. Katarina Zadnik, šifra raziskovalke 31106 

ZADNIK, Katarina, SMREKAR, Sara. Prepoznavanje socialnih veščin pri glasbenih dejavnostih v skupini 

tri-in štiriletnih otrok v vrtcu. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 

2020, let. 13, št. 3, str. 325-346.  

ZADNIK, Katarina, BAJS, Claudia. Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v glasbenih šolah : 

prepletanje glasbenega izobraževanja in glasbene terapije. V: HABE, Katarina (ur.), SICHERL-KAFOL, 

Barbara (ur.). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2020, str. 11-38. 
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Umetniška dejavnost visokošolskih profesorjev še ni sestavni del evidentiranja ARRS in je razvidna na 

njihovih predstavitvenih straneh na spletni strani UL AG, na osebnih spletnih straneh glasbenih 

ustvarjalcev in poustvarjalcev. 

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Potrditev ustrezne skrbi, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebo 

diplomantov in njihovih delovnih organizacij, smo dobili v zaključnem poročilu vzorčne 

evalvacije ŠP skupine evalvatorjev NAKVIS-a. Evalvatorji so med prednostmi ŠP zapisali: 

- »Oba programa vsebujeta dobre in premišljene predmetne module, ki se smiselno 

povezujejo s stanjem potreb zaposlovalnega okolja, trga dela in zaposljivosti ... 

- Skupina strokovnjakov vidi dobro in smiselno možnost prilagajanja dela določenim 

individualnim niansam, potrebam in interesom okolja.« 

Izpostavljeno je bilo, »da sta oba programa, torej univerzitetni in magistrski, izredno dobro 

opredeljena in smiselno povezana z aktualnim stanjem ter razvojnimi trendi v znanosti, 

stroki in glasbeni umetnosti, s čemer se v temeljih ukvarjata.« 

 

Posodobitev vsebin na področju uporabe IKT pri vseh predmetih je bila intenzivna v času 

nastopa in trajanja epidemije, ki je povzročila vključevanje virtualnih učnih okolij in uporabo 

različnih digitalnih orodij. V okviru specialnih glasbenih didaktik, pedagoških praks in pri obči 

glasbeni didaktiki so se vsebine posodabljale tudi v povezavi z evropskim referenčnim okvirom 

digitalnih kompetenc izobraževalcev DigCompEdu. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Bolj natančno opisane povezave predmetnih ciljev in kompetenc s tistimi na ravni študija v skladu s 

priporočilom skupine evalvatorjev NAKVIS  
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4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Na Oddelku za glasbeno pedagogiko spremljamo rezultate študentskih anket, prav tako o njih 

razpravljamo na sejah Komisije za kakovost AG UL in na Senatu UL AG. V odzivnem pismu na 

preliminarno poročilo evalvatorjev NAKVIS-a smo zgoščeno predstavili problematiko študentskih 

anket, ki jih vsako leto izpolni zelo majhno število študentov, tako da je statistična obdelava možna le 

pri nekaterih predmetih. Pri njih je interpretacija rezultatov problematična zaradi nizkega numerusa 

študentov in razpršenosti odgovorov (SD). Rezultate lahko interpretiramo le z vidika tendenc, ki se 

nakazujejo pri posameznih vprašanjih in postavkah. 

  

Ob izteku študijskega leta 2020/21 smo prek predstavnikov študentov na oddelčnem sestanku 

izpostavili pomen in vlogo študentskih anket ter spodbudili študente k izpolnjevanju anket v 

Visokošolskem-informacijskem sistemu (VIS-u). V preteklih letih se je problematiko slabe odzivnosti in 

zagotavljanja anonimnosti študentov skušalo preseči z nekaterimi ukrepi: leta 2018 je bil uveden nižji 

numerus študentov - 3, kot najmanjše število študentov, ki lahko ocenjujejo posameznega pedagoga. 

Uvedeno je bilo vertikalno povezovanje predmetov, kar pomeni, da npr. klavirskega pedagoga, ki ima 

študente v različnih letnikih, ocenjujejo vsi njegovi slušatelji, tudi če so v različnih letnikih. Sprememba 

pravil v zvezi z varstvom osebnih podatkov, je v vmesnem času povzročila novo težavo, namreč 

horizontalno povezanost predmetov med pedagogi. V praksi je to pomenilo, da so določen predmet 

sicer ocenili študenti različnih letnikov, vendar so hkrati ocenjevali vse pedagoge, ki ta predmet 

poučujejo skupaj. Izvajalci anket so bili posledično naprošeni, da se ankete med pedagogi ločijo, kar je 

bilo glede na sistem doslej možno upoštevati delno. Ločene analize po izvajalcih predmetov je bilo 

možno narediti zaenkrat za ankete PRED izpitom, ne pa tudi za ankete PO izpitu. To bodo izvajalci 

anket storili v študijskem letu 2021/22. Naštete prilagoditve študentskih anket so prinesle določeno 

izboljšanje, vendar še vedno ostaja relativno veliko število pedagogov neocenjenih. Razloga za to sta 

najbrž vsaj dva: prvi je relativna obsežnost anket, kar ob izpolnjevanju vzame precej časa: drugi pa 

dejstvo, da se zaradi majhnega števila ocenjujočih študentov ti zavedajo, da ocenjevanemu pedagogu 

ne bo težko ugotoviti, kdo mu je prisodil slabo oceno. V izogib temu je bil uveden poseben instrument: 

razgovor z dekanom, junija 2021 pa je bil uveden institut zaupnika študentov. 

Problematiko študentskih anket torej skušamo razreševati motivacijsko, vsebinsko in tehnično. Z 

vpeljavo novih institutov bomo pridobili dodatne informacije o prednostih in pomanjkljivostih ŠP. 

 

Skupina evalvatorjev NAKVISa je v zaključnem poročilu izpostavila, da so informacije, zbrane prek 

študentskih anket, problematične zaradi butičnega števila študentov. Ankete večkrat ostajajo 

neizpolnjene, oziroma so izpolnjene v premajhnem vzorcu. Pri ključnih prednostih in pomanjkljivostih 

ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentkih anket, je v sklepnem poročilu poudarila naslednje: »nižje število 

študentov, ki sodelujejo pri izpolnjevanju anket pomeni določeno tveganje pri samih interpretacijah 

le-teh, kakor tudi akademija sama ugotavlja; preko razgovorov je bilo celo ugotovljeno celo to, da želijo 

anketo izpolniti morda še najbolj tisti študenti, ki želijo opozoriti na kakšne pomanjkljivosti ali 

probleme, medtem ko drugi, ki so zadovoljni, ankete v veliki meri sploh ne izpolnijo. 
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Skupina strokovnjakov tudi ugotavlja, da nekatere problematike, videne v študentskih anketah, nimajo 

pravega nadaljevanja v spremembah ali akcijskih planih znotraj samih samoevalvacijskih poročil, ki 

lahko sklenejo krog kakovosti ...« 

Priložnost vidijo v »analizi resnične delovne obremenitve študentov na posameznih predmetih 

(anketa, raziskovanje), saj določene (pomanjkljive) ankete tega ne razkrivajo« 

 

V sledečih delih samoevalvacijskega poročila, ki se nanašajo na rezultate študentskih anket, zato 

komentiramo rezultate le pri eni ali dveh postavkah. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

- spodbuditi študente k izpolnjevanju študentskih anket, 

- preveriti problematiko, izraženo v študentskih anketah, in oblikovati ustrezen akcijski načrt njenega 

razreševanja 

- nadgraditi vprašanja obstoječe študentske ankete v smislu večje povezanosti s študijskimi programi 

na področju glasbene umetnosti in glasbene pedagogike 

- pridobiti dodatne povratne informacije z uporabo anket ter drugih raziskovalnih inštrumentov v 

okviru raziskav študentov in visokošolskih učiteljev  

 
5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 
 

Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

 

 
 

Populacija vpisanih študentov na ŠP je bila največja v študijskem letu 2016/17, ko je bilo v program 

vpisanih 34 študentov, v naslednjih študijskih letih pa je vpisanih študentov 26 (oziroma 25 v 

študijskem letu 2018/19). V ŠP se vpišejo predvsem diplomanti Prvostopenjskega univerzitetnega 

študijskega programa glasbena pedagogika z UL AG, število vpisnih mest je zaradi različno številčnih 

letnikov v posameznih generacijah načrtno razpisano tako, da bi se lahko v ŠP vpisala najštevilčnejša 

generacija, ki smo jo imeli na prvostopenjskem študiju v zadnjih letih. 
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Spremljanje populacije študentov – Prehodnost 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
 

Zaradi ustreznih vstopnih kompetenc in znanj, ki omogočajo uspešen študij v prvem letniku 

drugostopenjskega ŠP, je prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik večinoma 100%. 

Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

 

 
 

Število diplomantov po letih je odvisno od različnih dejavnikov: števila študentov v posameznem 

letniku (generaciji), podaljšanja študija zaradi Erasmus izmenjave v tujini, različnih osebnih ciljev 

študentov, ohranjanja statusa študenta, zaposlitvenih možnosti in priložnosti. Na padec števila 

diplomantov v letu 2020 je najbolj vplivala epidemija Covid-19. 

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Z izvedbo ŠP smo glede na uspešnost in učinkovitost študija v analizo zajetih študijskih letih lahko zelo 

zadovoljni predvsem pri prehodnosti iz prvega v drugi letnik študija. Ostale kazalnike bi po posameznih 

študijskih letih lahko obrazložili ob obsežnejšem opisu generacije študentov, ki je najprej vstopila na 

prvostopenjski študij glasbene pedagogike, v njem napredovala glede na individualne razlike v znanjih 

in razvitosti kompetenc na posameznih predmetni področjih, spremembi glasbenega programa študija 

na 1. stopnji (prepisi na prvostopenjski študijski program GU po uspešno opravljenem sprejemnem 

preizkusu), nadaljevanju študija na 2. stopnji v tujini, idr. ter se nato v drugačnem številu vpisala na 

drugostopenjski študij glasbene pedagogike in ga predvsem zaključevala z diplomo glede na 

posameznikove osebne cilje, zaposlitvene možnosti in druge, prej nepredvidljive dejavnike 

(epidemija). 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Tesnejše spremljanje in analiza študijskega procesa in študijskih dosežkov v vsaki generaciji študentov 

od prijav za vpis, prehodnosti do zaključka študija. 
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5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 

Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem s 

predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji 

itd.) so usklajeni med seboj. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in viri 

(članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) 

dobro pokrivajo vsebine predmeta. (Anketa 

PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, 

seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so objavljene 

vse potrebne informacije v zvezi s predmetom. 

(Anketa PRED izpitom) 
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Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile ustrezno 

zastopane vsebine predmeta (v okviru 

predavanj, samostojnega študija itd.). (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Povprečje ocene zadovoljstva s predmetom, izračunana za celoten ŠP, se v obravnavnih študijskih letih 

giblje med 4.1 in 5. Numerus odgovor v študijskem letu 2020/21 pri postavki “zadovoljstvo” se giblje 

od 1 do 6. V končni izračun povprečja zadovoljstva pri predmetu je vključenih le 13 predmetov, 11 

predmetov pa ne, ker sta pri njih anketo izpolnjevala le dva študenta. Problematika nizkega numerusa 

odgovorov na ankete in reprezentativnosti njihovih rezultatov je značilna tudi za vsa predhodna 

študijska leta. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Medpredmetno povezovanje je v ŠP zasnovano tako na vertikalni kot na horizontalni ravni in 

nadgrajuje medpredmetno povezovanje s prvostopenjskega študija glasbene pedagogike. Med 

posameznimi izvajalci predmetov obstajajo razlike, v kolikšni meri in na kakšne načine pri študentih 

ozaveščajo medpredmetno povezovanje. Najbolj evidentna uporaba medpredmetnega povezovanja 

se izraža v okviru Pedagoške prakse M, pri kateri morajo študenti v okviru samostojnih učnih nastopov 

in strnjene prakse pri nauku o glasbi in solfeggiu v glasbeni šoli smiselno uporabiti vsa usvojena 

glasbenopedagoška, glasbeno-reproduktivna, glasbeno-produktivna, glasbeno-teoretična in 

glasbenozgodovinska znanja. Uspešnost medpredmetnega povezovanja se kaže tudi na javnih 

koncertih pevskih zborov UL AG, ki jih pogostokrat spremljajo na klavirju študenti GP (klavir A raven). 

Uspešnost medpredmetnega povezovanja je razvidna tudi v projektnih dejavnostih, v katerih 

sodelujejo študenti glasbene pedagogike, na različnih seminarjih in delavnicah. V 2. letniku je vključena 

v strokovni izbirni predmet, ki je povezan z Magistrskim delom. Študent na zaključku študija v okviru 
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tridelnega ali pa štiridelnega Magistrskega dela izkaže rezultate oziroma uspešnost medpredmetnega 

povezovanja v celotnem študiju. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja smo v vseh učnih načrtih na ravni malih sprememb 

posodobili in prilagodili pričakovanim kompetencam v procesu prenosa predmetnika ŠP in vseh učnih 

načrtov v eVŠ. Ob nastopu epidemije so bili ustaljeni načini učenja in poučevanja ter preverjanja znanja 

prilagojeni študiju na daljavo in hibridnemu izvajanju predavanj, seminarjev in vaj. Za preverjanje 

znanja in izvajanje sprejemnih preizkusov so bili na ravni UL AG oblikovani in sprejeti posebni protokoli 

in pravilniki. V študijskih procesih je bil pospešen razvoj digitalnih kompetenc, kot jih predeljuje 

evropski referenčni okvir DigCompEdu. Tako visokošolski učitelji kot študenti smo ob izteku leta 

ugotavljali, da študij na daljavo in v hibridni obliki pri posameznih predmetih ni mogel v celoti zagotoviti 

uspešnega razvoja tistih kompetenc, ki so neobhodno povezane z glasbenim učenjem v avtentičnih 

učnih okoljih (pouk v živo v predavalnicah UL AG, izvajanje pedagoških praks "v živo" v vzgojno-

izobraževalnih organizacijah, nastopi na koncertih, udeležba ne tekmovanjih “v živo”). 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

 
 
Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet predvideno v 
študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar 
itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
 

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
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Povprečna ocena se giblje med 2.8 in 3.2 in le v dveh študijskih letih ne odstopa od predvidene 

obremenitve. V študijskem letu 2020/21 študenti magistrskega študija niso zaznavali odstopanj od 

predvidene obremenitve. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Študij glasbene pedagogike je pri posameznih predmetih tudi formalno zasnovan tako, da je osredinjen 

na študenta. Študent se glede na svoja predznanja in interese vključi v nivojski pouk. Pri klavirju so 

možne tri ravni: A, B in C, predavanja se izvajajo v individualni učni obliki. Pri Vokalni tehniki in 

Improvizaciji se študijski proces izvaja v manjših skupinah. Pri številnih predmetih se individualizacija 

in diferenciacija kaže v personaliziranih nalogah, seminarskih delih in drugih aktivnostih študentov ter 

sprotnih formativnih povratnih informacijah visokošolskega učitelja. Pri pedagoški praksi je 

študentovo delo spremljano individualno in skupinsko tako s strani visokošolskega učitelja z UL AG kot 

tudi učitelja mentorja na šoli ter študentovih sovrstnikov. Izvedba vseh predmetov študijskega 

programa temelji na študentovi aktivnosti in avtentičnih oblikah učenja. Ker so posamezni letniki 

maloštevilni, lahko vsak visokošolski učitelj udejanja koncept na študenta osredinjeno učenje in 

poučevanje. Povratne informacije, posredovane s strani študentov predstojniku oddelka, slednjemu 

omogočajo, da tiste profesorje, ki tega koncepta ne udejanjajo pri izvedbi predmetih, na to opozori in 

jih spodbudi k spremembam učnih metod, načina spremljanja in ocenjevanja študentovega dela ipd. 

Vsak študent ima možnost individualnih konzultacij s profesorjem tako na govorilnih urah kot tudi 

izven njih. Študentovi interesi in močna področja ga na zaključku študija vodijo k izbiri usmeritvenega 

strokovnega predmeta, ki je povezan z njegovim kasnejšim Magistrskim delom. Ob zaključku študija 

lahko ugotavljamo rezultate tovrstnega pristopa pri študiju. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Skupina evalvatorjev NAKVIS-a je v sklepnem poročilu o vzorčni evalvaciji ŠP zapisala: 

»Majhne učne skupine na obeh programih imajo možnost precejšnjega individualnega dela, kar vidimo 

kot prednosti predvsem pri odnosih s predavateljskim kadrom in pretočnosti informacij ... 

Preko razgovorov je bilo tudi zaznati, da so predavatelji in vodstvo dovolj občutljivi za morebitne 

pritožbe ali opozorila študentov o različnih nepravilnostih ali težavah z urnikom... 

Mnogo elementov same kakovosti pa se odvije in realizira v neformalnih, osebnih oblikah in stikih, kar 

je morda prav značilnost manjših skupin, akademsko-umetniških programov in precejšnjih 

individualnih pristopov med predavatelji in študenti ... 

Zaradi majhnega števila vpisanih študentov je lahko študij bolj osredotočen na posameznika, zato se 

velikokrat kakšne zagate in problemi rešijo neformalno. To so izpostavili tudi študentje, da čutijo, da 

ima zavod posluh za vsakega študenta.« 

Med priporočili podaja naslednja opažanja: 

»Strokovnjaki predlagamo dober in natančen analitični pristop k vzrokom očitnega večjega vpisa na 

pedagoški program in vidnejšega osipa po kratkotrajnem študiju. V tem smislu tudi opozarjamo na 

natančen zapis števila vpisanih študentov in diplomantov, ki v natančnejšem pregledu poročil ne 

izkazujejo enakih in realnih številk, kakor je bilo tekom pogovorov spoznano ...« 

  

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Analiza in obravnava delovne obremenitve študentov pri posameznih predmetih in pri izvedbi 

celotnega predmetnika v posameznem letniku študija. 

 
5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

 

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je 

ustrezna. 

 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Rezultati kažejo, da se je informiranost študentov o možnih mednarodnih izmenjavah v zadnjih petih 

letih zelo izboljšala. Povprečna ocena v študijskem letu 2016/17 je bila 2.8, v študijskem letu 2020/21 

pa 4.3. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 

 

 
 

Število tujih študentov je nizko, tako redno vpisanih kot tudi študentov na ERASMUS izmenjavi. Razlog 

za to je gotovo v tem, da so specialne glasbene didaktike in z njimi povezane pedagoške prakse 

usmerjene v slovenski šolski sistem in da je uporaba slovenščine izvajanju obveznosti v okviru 

pedagoških praks obvezna. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija 
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Internacionalizacijo krepimo z gostovanji tujih profesorjev, udeležbo naših študentov na mednarodnih 

študentskih forumih, objavah prispevkov študentov v tujih publikacijah, gostovanjih študentov v tujini, 

mednarodnih zborovskih in zborovodskih aktivnosti, s promoviranjem študija v tujini, z aktivnim delov 

v mednarodnem strokovnem združenju EAS /Evropska zveza za glasbo v šoli), z objavami prispevkov v 

angleščini v tujih revijah in monografijah, z udeležbo na mednarodnih simpozijih in konferencah, z 

izdajanjem edine znanstvene revije na področju glasbene pedagogike Glasbenopedagoškega zbornika 

Akademije za glasbo v Ljubljani /The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana 

z mednarodnim uredniškim odborom. 

 V študijskem letu 2020/21 je večina praktičnih dejavnosti bila izvedena na daljavo, le del zborovskih 

in zborovodskih dejavnosti je bilo možno izvesti "v živo".  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Z izjemo z epidemijo obremenjenega in oviranega študijskega leta 2020/21, se je internacionalizacija 

študija v povezavi s podanim opisom v 3. točki, vsako leto krepila in razraščala na številnih področjih. 

V študijskem letu 2020/21 pa je dobila druge oblike aktivnosti, ob katerih smo se veliko naučili in jih 

bomo s pridom smiselno uporabljali tudi v prihodnjih aktivnostih s področja internacionalizacije 

študija.  
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Intenzivnejša prilagoditev delovanja mednarodne pisarne v podporo internacionalizaciji v času 

trajanja epidemije. 

Izboljšanje informiranja študentov glasbene pedagogike glede možnosti izmenjav. 

Prilagojeno izvajanje aktivnosti Mednarodnega tedna Oddelka za glasbeno pedagogiko v času 

trajanja epidemije 

 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju - V povezavi z izvajanjem 
študijskega procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa? (npr. tutorstvo, podpora pri 
naboru izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem 

dobil/a pravočasno. 

 

Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni 

predmeti z drugih fakultet/akademij UL. 
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Med študijem sem spoznal ustrezno 

število zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, 

vabljenjem zunanjih izvajalcev na 

seminarje itd.). 

 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se 

lahko obrnem. 

 

Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 

 

Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima ustrezen 

odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela je ustrezna. 
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Dovolj je primernega prostora za individualno 

učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 

 

Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri 

iskanju literature. 

 

Podatki kažejo tendenco rasti splošnega zadovoljstva s študijem. Najnižja raven je bila v anketah 
izražena v študijskem letu 2017/18 in sicer 3.4.  
V študijskem letu 2020/21 so ankete rezultirale najvišjo povprečno raven splošnega zadovoljstva s 
študijem in sicer 4.8 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, kar smo dokumentirali v vlogi za vzorčno 

evalvacijo NAKVIS. V študijskem letu 2020/21 se je število tovrstnih možnosti zmanjšalo, ker ni bilo 

razpisanih projektnih nalog ŠIPK in PKP, okrnjena je bila tudi možnost izvedbe zborovskih projektov in 

nekaterih drugih umetniških projektov, v katerih so študenti glasbene pedagogike sodelovali v 

preteklosti. Študenti predvsem na področju zborovstva in zborovskega dirigiranja sodelujejo v različnih 

umetniških projektih UL AG. Praktične izkušnje pridobivajo v okviru vsakoletne Pedagoške prakse, ki je 

bila v študijskem letu 2020/21 ustrezno modificirana glede na epidemiološko situacijo in omejitve v 

šolstvu. 

Študenti so bili vključeni v razne neformalne oblike pridobivanja praktičnih izkušenj, npr. Glasbene 

počitnice v organizaciji društva Glasbena matica Ljubljana, sodelovanje v drugih društvenih projektih 

in aktivnostih; projektno delo s Slovenskim otroškim zborom, ipd. Posebno močni področji delovanja 

študentov izven formalnih študijskih okvirov sta zborovodstvo in zborovsko petje. Študenti se 
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udeležujejo različnih tekmovanj, sodelujejo v različnih koprodukcijskih umetniških projektih in 

pridobivajo praktične zborovodske izkušnje z vodenjem različnih pevskih sestavov. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško 
delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom?(npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.) Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

Oddelek za glasbeno pedagogiko UL AG kontinuirano uresničuje cilje, povezane z vključevanjem 

študentov v strokovne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, kar smo dokumentirali v vlogi za vzorčno 

evalvacijo NAKVIS. V študijskem letu 2020/21 se je število tovrstnih možnosti zmanjšalo, ker je 

epidemija onemogočala izvedbo številnih koncertov in projektov. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra izbira 

športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Med aktivnostmi ob študiju je iz grafa razvidno, da se študenti glasbene pedagogike vključujejo v 

športne aktivnosti. V študijskem letu 2019/20 so povprečno ocenili, da jim je bila omogočena dobra 

izbira športnih aktivnosti (4.3). Za študijsko leto 2020/21 je te dejavnosti zelo omejila epidemija. 

Zavedamo se pomena teh aktivnosti, zato bomo študente spodbujali k športnim aktivnostim, ki 

nedvomno pripomorejo k zdravemu življenju in uspešnemu uresničevanju študijskih obveznosti. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Neposredne službe za posebno pomoč študentom nimamo. V primeru finančnih in socialnih stisk se 

študentove potrebe obravnavajo na ustreznih komisijah UL AG, prav tako pomoč organizirajo 

študentske organizacije na UL AG. V primeru večjih stisk študentom nudimo informacije, kje lahko 

dobijo dodatno pomoč. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Študenti se že tekom študija aktivno vključujejo v razne neformalne dejavnosti, prek katerih 

pridobivajo praktične izkušnje in razvijajo dodatna znanja in kompetence. V skladu z možnostmi in v 

povezavi s cilji in kompetencami različnih predmetov se v raziskovalno, strokovno in umetniško 

dejavnost maksimalno aktivirajo na UL AG ter v razvejani mreži vzgojno-izobraževalnih ustanov, s 
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katerimi sodelujemo v okviru pedagoških praks. Veliko energije in dela vlagajo tudi na zborovskem in 

zborovodskem področju v lokalnih skupnostih in se že v času študija izkazujejo s svojimi dosežki na 

različnih glasbenih tekmovanjih. Razvidna je njihova odgovornost za razvoj ključne kompetence 

vseživljenjskega učenja Kulturna zavest in izražanje. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Prizadevanja za prilagajanje in kakovostno nadgradnjo urnika ob upoštevanju problematike 

razpršenosti prostorov in izvajanja ŠP na več lokacijah 

Nujno izboljšanje prostorskih in materialnih razmer ter infrastrukture (Eduroam na vseh lokacijah) 

Dolgoročno zagotavljanje finančnih sredstev, nabave strokovne literature in potrebnih tehničnih 

sredstev 

Vsebinsko in sistemsko izboljšano tutorstvo 

Preverjanje možnosti za poenoteno uporabo spletnih orodij. 

Zakup študentskih licenc za uporabo računalniških programov, ki so del študijskega procesa  

izvajanja praktičnega usposabljanja. 

Zasnova in izvajanje praktičnega usposabljanja študentov se je morala zelo spremeniti ob nastopu 

epidemije. Študijsko leto 2020/21 je zahtevalo zelo prilagojeno izvedbo praktičnega usposabljanja 

glede na spreminjajoča se učna okolja in ukrepe na glasbenih šolah, na katerih smo ga izvajali. Študenti 

so imeli še več neposrednih stikov z učitelji mentorji na šolah, spremljava celotnega procesa s strani 

izvajalca Pedagoške prakse MA je bila kombinirana: potekala je "v živo" in na daljavo.  

 

Če smo že pred epidemijo videli interakcijski pomen praktičnega usposabljanja za študente glasbene 

pedagogike in njihove mentorje na šolah, je epidemija še povečala »učenje drug od drugega in učenje 

drug ob drugem«. Študenti so na PU pod mentorjevim vodstvom razvijali številne kompetence, ki 

omogočajo izvajanje glasbenega pouka v različnih učnih okoljih. Hkrati so tudi sami predstavljali 

učiteljem mentorjem nove ideje in deloma tudi primere didaktične uporabe različnih aplikacij pri 

glasbenem pouku.Posebej velik doprinos je bil v prenosu znanj s področja sodobnih tehnologij, 

uporabe različnih programov in aplikacij pri pouku nauka o glasbi in solfeggia v glasbeni šoli. Vsi 

deležniki smo se ob tem zavedali, da je bila izvedba pedagoškega usposabljanja zelo omejena in 

drugačna kot v prejšnjih študijskih letih. Izkristaliziral se je pomen živega muziciranja v razredih, ne 

glede na raven in smer izobraževanja, saj samo to omogoča dejansko polno uresničevanje kurikularnih 

ciljev. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Študentske ankete vedno kažejo tendenco visokega zadovoljstva študentov z organizacijo in izvedbo 

pedagoških praks. V osebnih pogovorih s študenti takoj po opravljenih obveznostih in tudi še kasneje 

po njihovi diplomi visokošolski učitelji od študentov/diplomantov večkrat prejemajo izraze 

zadovoljstva z organizacijo, potekom in izvedbo pedagoških praks, na katerih so študenti pridobili zelo 
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pomembne praktične izkušnje in prva znanja. Zadovoljstvo z organizacijo in izvedbo pedagoških praks 

izražajo tudi učitelji-mentorji. Oddelek za glasbeno pedagogiko goji tesne povezave z učitelji-mentorji 

tudi izven pedagoških praks. Vabi jih na različne dogodke, simpozije in koncerte UL AG. Kontakte 

vzdržuje tudi z ravnatelji vzgojno-izobraževalnih ustanov, s katerimi se prav tako srečuje v okviru 

različnih prireditev UL AG. 

Pedagoško usposabljanje študentov se kontinuirano razvija in vedno ugotavljamo možnosti za 

izboljšave, ki so povezane z razvojem šolstva, s situacijo v širšem družbenem okolju in lokalno na 

posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V smernicah, ki smo jih prejeli s strani evalvatorjev 

NAKVIS po vzorčni evalvaciji študijskega programa (2020/21), nam priporočajo formaliziranje in 

dokumentiranje vseh komunikacij in strokovnih posvetovanj z učitelji mentorji, kar smo v študijskem 

letu 2021/22 že začeli izvajati. Evalvatorji so tudi zapisali, da sta programa Glasbena pedagogika I in 

Glasbena pedagogika 2 dobro povezana z okoljem in da se študenti prek mentorjev zelo hitro in 

smiselno uvajajo na trg dela. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Bolj usklajeno in pravočasno dogovarjanje terminov za izvajanje pedagoške prakse. 

Spodbujanje študentov, da pri pedagoški praksi v skladu z letnikom študija in fazo profesionalnega 

razvoja izkažejo znanja in kompetence na področju razvojne psihologije, vodenja otroških pevskih 

zborov in klavirske improvizacije.  

5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj ter 
seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Visokošolski učitelji in sodelavci so avtonomni pri poučevanju in raziskovanju, kar zagotavljajo učni 

načrti, podane usmeritve nosilcev predmeta in podpora vodstva Oddelka za glasbeno pedagogiko in 

vodstva UL AG. Pomoč in svetovanje pri razvijanju karierne poti visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

se izvaja individualno med posameznimi deležniki in skupinsko, v pogovorih na sejah Oddelka za 

glasbeno pedagogiko, v Mednarodni pisarni UL AG, v okviru posameznih komisij, delujočih na UL AG 

(npr. Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij, Komisije za kakovost) in v 

pogovorih z vodstvom UL AG. Pri razvoju karierne poti je nudena tudi pomoč in svetovanje skozi 

različne projekte in dodatna izobraževanja. 
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških 
kompetenc? (npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

/// 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi in podpori ŠP. 

Podatki za študijsko leto 2020/21 veljajo za celotno UL AG: 

Dohodna mobilnost profesorji: 7  

Odhodna mobilnost profesorji: 5 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno- 
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Materialne in tehnične možnosti niso ustrezne (jih praktično ni) in lahko bi rekli, da takšno stanje 

otežuje možnosti visokošolskih učiteljev za znanstveno-raziskovalno delo. Podpora UL AG je bila v 

študijskem letu 2020/21 predvsem moralna, z novo Strategijo 2021–2027 pa želi narediti pozitivne 

premike tako na ravni zagotavljanja ustreznih materialnih in tehničnih pogojev za delo kot tudi na ravni 

razvoja kadrov in širitve ter uveljavite Raziskovalne skupine UL AG.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Na ravni oddelka za glasbeno pedagogiko je organizacijska klima zelo podporna in spodbudna. Na ravni 

celotne UL AG se največja pozornost daje umetniškemu izobraževanju, koncertom, umetniškim 

projektom, mojstrskim tečajem, organizaciji seminarjev in poletnih šol. To postavlja visokošolske 

učitelje, sistematizirane na oddelku za glasbeno pedagogiko, ki se habilitirajo na znanstvenem 

področju, v neenakopraven položaj. Že vrsto let opozarjamo na ukinitev sredstev za individualno 

raziskovalno delo. Pričakovana je večja podpora mednarodnemu sodelovanju, gostujočim 

profesorjem, organizaciji in izvedbi mednarodnih znanstvenih simpozijev, Mednarodnemu tednu 

Oddelka za glasbeno pedagogiko, prijavam na projekte. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Kadrovsko strukturo na ravni študijskega programa želimo še izboljšati s sistematizacijo oziroma 

prevedbo enega delovnega mesta na Oddelku za glasbeno pedagogiko. Spremembe v družbi zahtevajo 

takojšnjo sistematizacijo še enega mesta visokošolskega učitelja, habilitiranega na področju glasbena 

pedagogika, ki bi pedagoško in znanstveno raziskovalno deloval na področju didaktične uporabe 

sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri glasbenih predmetnih na različnih ravneh 

vzgoje in izobraževanja. 
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Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Kadrovska struktura, organizacijska klima, spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in podpora 

njihovemu znanstveno-raziskovalnemu in razvojnemu delu pomembno vpliva na kakovost izvajanja 

ŠP. V Strategiji UL AG za obdobje 2021–2027 je ena od strateški aktivnosti usmerjena v Vlaganje v 

kadre in organizacijo, druga pa v »Premik v glavah« in se nanaša na ARRS tako v smislu raziskav njenih 

področij in dajanja novih pobud za projektne razpise, na katerih bi lahko konkurirala tudi Raziskovalna 

skupina UL AG. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

sistematizacija mesta visokošolskega učitelja, habilitiranega na področju Glasbeno-pedagoški 

predmeti, za izvajanje predmetov Didaktična uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

glasbenem pouku, Multimedija 1 in Multimedija 2  

Razrešitev prostorskih in materialnih pogojev za izvedbo ŠP na ravni UL AG 

Zagotovitev sredstev za Individualno raziskovalno delo, administrativno-strokovna pomoč zaposlenim 

pri pripravi projektnih gradiv in prijavi na razpise 

Razrešiti problematiko pridobivanja šifer raziskovalca, širitev raziskovalne skupine UL AG ali pa 

osnovanje nove raziskovalne skupine za področje glasbene umetnosti (povezava z doktoratom 

umetnosti), prevetritev šifrantov na ARRS; 

zagotoviti upoštevanje interpretacije habilitacijskih meril UL AG; zagotoviti prenos v program za 

vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela na področju glasbenopedagoških predmetov 

(Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv) 

 
6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki  
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

V pogovore o študijskem programu in podanem končnem poročilu o vzorčni evalvaciji študijskega 

programa glasbena pedagogika s strani NAKVIS-a, so bili v pripravo samoevalvacijskega poročila za 

študijsko leto 2020/21 vključeni  

- visokošolski učitelji in sodelavci, člani Oddelka za glasbeno pedagogiko in ostali izvajalci predmetov 

študijskega programa (seje oddelka za glasbeno pedagogiko, članstvo v različnih organih in komisijah 

UL AG), 

- študenti, ki imajo svoje predstavnike tako na sejah Oddelka za glasbeno pedagogiko, v študentskem 

svetu UL AG, kot tudi v različnih organih in komisijah UL AG), 

- vodstvo AG in strokovni sodelavci, 

- predstavniki učiteljev-mentorjev z VIZ, kjer se izvajajo pedagoške prakse in ki so bili vključeni v 

pogovore z evalvatorji NAKVIS-a, 

- predstavniki delodajalcev, ki so bili vključeni v pogovore z evalvatorji NAKVIS-a. 
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V pripravljalni fazi so bili pogovori izvedeni v živo in na daljavo prek videokonferenc in z e-

korespondenco. Samoevalvacijsko poročilo je bilo deležnikom poslano v razpravo prek e-pošte. 

 

Na priporočilo skupine evalvatorjev NAKVIS-a se vsi pogovori in dogovori v skladu z akcijskim načrtom 

dokumentirajo in formalno evidentirajo. 



147 / 269 

Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/21 je pripravila skrbnica študijskega programa in ga 

predstavila na oddelčnem sestanku (seznanitev članov oddelka, predstavnikov študentov). Poslan je 

bil predstavnikom učiteljev-mentorjev z VIZ, ki sodelujejo pri izvedbi pedagoških praks, potencialnim 

delodajalcem in predstavniku alumnov, vodstvu UL AG. Vsi deležniki so imeli možnost posredovati 

povratne informacije. Samoevalvacijsko poročilo je bilo obravnavano na Komisiji za kakovost UL AG in 

Senatu UL AG. 

 
Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite:  
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije – npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

/// 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Objava posodobljenih učnih načrtov na spletni strani 

AG 

Ker je bila osrednja aktivnost usmerjena v prenos 

učnih načrtov v EVŠ, zadnji posodobljeni učni načrti 

niso bilo umeščeni na spletno stran AG.  

Animacija študentov prek študentskih organizacij, 

povezava s snovalci študentskih anket in predstavitev 

potreb oziroma področij preverjanja, aktualnih za 

študij glasbene pedagogike in za področje glasbenih 

strokovnih predmetov. 

Realizacija je bila le delna, ker neposredna animacija 

najlažje poteka "v živo", študijsko leto 2020/21 pa je 

zaznamovala epidemija, v kateri je velik del pogovorov 

in animacij potekal v virtualnih okoljih 

Načrtno pridobivanje novih učiteljev, delujočih na 

znanstveno- raziskovalnem področju.  

 

 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 

OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Identificirane pomanjkljivosti, zapisane v zaključnem 

poročilu skupine evalvatorjev NAKVIS-a o vzorčni 

evelvaciji programov glasbena pedagogika 1. stopnja 

in glasbena pedagogika 2. stopnja, smo začeli 

razreševati v skladu s trenutnimi možnostmi. Nekatere 

pomanjkljivosti potrebujejo procesno razreševanje in 

daljši čas razreševanja, druge so rešljive takoj. 

Pomembno spodbudo in smernice za nadgradnjo 

kakovosti je dal tudi proces priprave Strategije UL AG 

2021-2027, ki je bila potrjena na Senatu UL AG v 

zimskem semestru študijskega leta 2021/2022. 

Izdelava akcijskih načrtov za nadgradnjo kakovosti 

izvajanja študijskih programov in boljša evidentnost 

sklenjenega kroga kakovosti. 

 PRILOŽNOSTI ZA 

IZBOLJŠAVE 

KLJUČNE 

SLABOSTI 

KLJUČNE 

NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 

UKREPOV** 

ODGOVORNOS

T ZNOTRAJ 

ČLANICE 

2. Oddelek za 

glasbeno 

pedagogiko 

načrtuje 

kompleksnejšo 

evalvacijo ŠP s 

ciljem 

preverjanja 

ustreznosti 

opredeljenih 

ciljev in 

kompetenc ŠP v 

skladu z 

aktualnimi in 

prihodnjimi 

potrebami v 

Časovna 

razpoložljivost 

raziskovalcev - 

članov 

Raziskovalne 

skupine UL AG - 

za izvedbo 

poglobljene 

raziskave; 

problematika 

kontaktiranja z 

diplomanti glede 

na varstvo 

osebnih 

podatkov  

Slaba odzivnost 

diplomantov, 

nekdanjih 

študentov 

prvostopenjskeg

a in 

drugostopenjske

ga programa 

glasbena 

pedagogika, na 

anketo; slaba 

odzivnost 

ravnateljev VIZ, 

ki zaposlujejo 

naše 

diplomante, na 

preveriti 

ustreznost 

opredeljenih 

ciljev in 

kompetenc ŠP v 

skladu z 

aktualnimi 

potrebami v 

slovenskem 

šolskem 

prostoru,  

izbor 

raziskovalne 

skupine, 

priprava 

metodologije 

raziskave, 

izvedba 

raziskave  

predstojnica 

oddelka, 

skrbnica 

študijskih 

programov, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 
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slovenskem 

izobraževalnem 

sistemu, 

prožnimi učnimi 

okolji in 

spreminjajočo se 

družbo.  

anketo; nizka 

zastopanost 

diplomantov 

med alumni UL 

AG  

2. Formalno 

beleženje vseh 

pogovor z 

deležniki ŠP ter z 

njimi povezanimi 

spremembami 

ŠP. Seznanjanje 

in smiselno 

vključevanje 

deležnikov v 

pripravo 

vsakoletnega 

samoevalvacijsk

ega poročila.   

Morebitna 

neugodna 

časovnica za 

izdelavo 

samoevalvacijsk

ega poročila za 

posamezne 

deležnike; 

morebitna nizka 

motivacija 

posameznih 

deležnikov za 

sodelovanje pri 

pripravi poročila  

Slaba odzivnost 

posameznih 

deležnikov  

Formalno 

beležiti vse 

pogovore z 

deležniki ŠP; 

spodbuditi 

deležnike k 

sodelovanju v 

procesu priprave 

samoevalvacijsk

ega poročila  

Arhiviranje v 

dokumentarnem 

sistemu UL AG; 

zbiranje 

dokumentov v 

posebni skupini 

Ms Teams  

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko  

2. Analiza načina 

opisovanja ciljev, 

kompetenc in 

predvidenih 

rezultatov v UN 

posameznih 

predmetov ter 

jasna dikcija v 

primerih 

interdisciplinarn

ega povezovanja 

v izogib 

morebitnemu 

navideznemu 

podvajanju 

ciljev, 

kompetenc in 

predvidenih 

rezultatov.  

Del predmetov 

se izvaja tudi za 

ostale ŠP, ki jih 

izvaja UL AG 

(strokovno 

izbirni 

predmeti); pri 

teh predmetih je 

interdisciplinarn

ost težje jasno 

opredeliti v 

povezavi le s 

študijskim 

programom GP  

del strokovno 

izbirnih 

predmetov 

obiskujejo 

študenti drugih 

fakultet UL 

(lahko tudi kot 

splošno izbirne 

predmete)  

Analizirati način 

opisovanja ciljev, 

kompetenc in 

predvidenih 

rezultatov v UN 

glede na njihovo 

dikcijo in 

interdisciplinarn

o povezovanje  

Izvedba analize, 

povezava z 

raziskavo o 

ustreznosti 

opredeljenih 

ciljev in 

kompetenc ŠP v 

skladu z 

aktualnimi 

potrebami v 

slovenskem 

šolskem 

prostoru  

predstojnica 

oddelka, 

skrbnica 

študijskih 

programov, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 

3. Bolj natančno 

opisane 

povezave 

predmetnih 

ciljev in 

kompetenc s 

tistimi na ravni 

študija v skladu s 

priporočilom 

skupine 

Del predmetov 

se izvaja tudi za 

ostale ŠP, ki jih 

izvaja UL AG 

(strokovno 

izbirni 

predmeti); pri 

teh predmetih je 

interdisciplinaros

t težje jasno 

opredeliti v 

del strokovno 

izbirnih 

predmetov 

obiskujejo 

študenti drugih 

fakultet UL 

(lahko tudi kot 

splošno izbirne 

predmete)  

Analizirati 

natančnost opisa 

povezav 

predmetnih 

ciljev in 

kompetenc z 

zapisanimi cilji in 

kompetencami 

na ravni ŠP 

Izvedba analize, 

povezava z 

raziskavo o 

ustreznosti 

opredeljenih 

ciljev in 

kompetenc ŠP v 

skladu z 

aktualnimi 

potrebami v 

slovenskem 

predstojnica 

oddelka, 

skrbnica 

študijskih 

programov, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 
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evalvatorjev 

NAKVIS  

povezavi le s 

študijskim 

programom GP 

šolskem 

prostoru  

4. - spodbuditi 

študente k 

izpolnjevanju 

študentskih 

anket, 

večina študentov 

slabše odziva na 

vabila k izpolnitvi 

anket 

neustreznost 

vprašanj in 

posameznih 

postavk v 

anketnih 

vprašalnikih, 

pripravljenih za 

vse študijske 

programe UL 

spodbuditi 

študente k 

izpolnjevanju 

študentskih 

anket 

spodbujanje 

študentov k 

izpolnjevanju 

študentskih 

anket 

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 

4. - preveriti 

problematiko, 

izraženo v 

študentskih 

anketah, in 

oblikovati 

ustrezen akcijski 

načrt njenega 

razreševanja  

nizek numerus 

izpolnjenih 

študentskih 

anket, velika 

razpršenost (SD) 

v ocenah pri 

posameznih 

postavkah 

študentskih 

anket 

vprašanja in 

postavke 

študentskih 

anket so 

narejene za 

celotno UL in ne 

upoštevajo 

specifik 

študijskih 

programov, ki 

vključujejo 

glasbeno 

umetnost v 

povezavi z 

vzgojo in 

izobraževanjem 

Analizirati 

problematiko oz. 

nakazane 

tendence v 

študentskih 

anketah; 

razreševanje 

problematike v 

skladu z realnimi 

možnostmi, 

povezanimi z 

materialnimi, 

prostorskimi in 

kadrovskimi 

razmerami 

Izvedba analize 

in izdelava 

akcijskega načrta 

razreševanja 

predstojnica 

oddelka 

4. - nadgraditi 

vprašanja 

obstoječe 

študentske 

ankete v smislu 

večje 

povezanosti s 

študijskimi 

programi na 

področju 

glasbene 

umetnosti in 

glasbene 

pedagogike  

nizka motivacija 

študentov in 

visokošolskih 

učiteljev za 

izboljšave 

vprašanj in 

postavk 

študentskih 

anket 

vprašanja in 

postavke 

študentskih 

anket so 

narejene za 

celotno UL, 

težko se 

prilagajajo 

specifikam 

posameznih 

članic UL 

Nadgraditi 

vprašanja in 

postavke v 

študentskih 

anketah v 

povezavi s 

specifikami ŠP 

Nadaljevati s 

prizadevanji za 

nadgradnjo 

vprašanj in 

postavk v 

študentskih 

anketah 

prodekan za 

študijske 

zadeve, 

predstojnica 

oddelka, 

predstavniki 

študentov GP, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 

4. - pridobiti 

dodatne 

povratne 

informacije z 

uporabo anket 

ter drugih 

raziskovalnih 

inštrumentov v 

okviru raziskav 

omejena 

časovna in 

materialna 

razpoložljivost za 

razvoj lastnih 

raziskovalnih 

instrumentov 

vrednotenje 

tovrstno zbranih 

podatkov s strani 

zunanjih 

deležnikov in UL 

Pridobiti 

dodatne 

informacije z 

uporabo anket in 

drugih 

raziskovalnih 

inštrumentov 

priprava 

akcijskega načrta 

za pridobivanje 

povratnih 

informacij z 

uporabo anket in 

drugih 

raziskovalnih 

inštrumentov 

prodekan za 

študijske 

zadeve, 

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko  
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študentov in 

visokošolskih 

učiteljev  

5.

a 

Tesnejše 

spremljanje in 

analiza 

študijskega 

procesa in 

študijskih 

dosežkov v vsaki 

generaciji 

študentov od 

prijav za vpis, 

prehodnosti do 

zaključka študija 

pravila, 

povezana z 

varstvom 

osebnih 

podatkov, 

otežujejo 

tesnejšo 

spremljavo 

posamezne 

generacije 

študentov 

nerazumevanje 

specifik 

študijskega 

procesa, ki od 

posameznika 

zahteva veliko in 

kontinuirano 

vlaganje naporov 

pri posameznih 

predmetih. 

Glede na 

izhodiščne 

dispozicije in 

posameznikove 

interese je lahko 

v določeni 

generaciji  

ustvariti 

ustrezen 

mehanizem za 

tesnejše 

spremljanje in 

analizo 

študijskega 

procesa in 

študijskih 

dosežkov v vsaki 

generaciji 

priprava 

akcijskega načrta 

za tesnejše 

spremljanje in 

analizo 

študijskega 

procesa in 

študijskih 

dosežkov v vsaki 

generaciji 

prodekan za 

študijske 

zadeve, 

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 

5.

b 

Analiza in 

obravnava 

delovne 

obremenitve 

študentov pri 

posameznih 

predmetih in pri 

izvedbi 

celotnega 

predmetnika v 

posameznem 

letniku študija.  

individualne 

razlike med 

študenti glede 

delovnih 

obremenitev pri 

posameznem 

predmetu 

(potreba količina 

vadenja in 

vloženega časa 

za študijski 

dosežek) 

nerazumevanje 

narave 

posameznih 

predmetov, pri 

katerih se večina 

aktivnosti odvije 

na predavanjih 

(npr. zborovsko 

petje) in narave 

predmetov, ki 

zahtevajo 

individualno 

delo doma (npr. 

vadenje klavirja, 

partiturne igre, 

solfeggia...) 

ustvariti 

ustrezen 

mehanizem za 

analizo delovnih 

obremenitev 

študentov pri 

posameznem 

predmetu 

priprava 

akcijskega načrta 

za analizo 

delovnih 

obremenitev 

študentov pri 

posameznih 

predmetih 

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko, 

študenti GP 

5.

c 

Intenzivnejša 

prilagoditev 

delovanja 

mednarodne 

pisarne v 

podporo 

internacionalizac

iji v času trajanja 

epidemije. 

Izboljšanje 

informiranja 

študentov 

glasbene 

pedagogike 

skromne in 

premalo 

vpadljive 

predstavitve in 

objave na spletni 

strani UL AG, 

slabše 

spremljanje 

objav na spletni 

strani UL AG, 

nezadostno 

informiranje 

prek drugih 

socialnih 

medijev, ki jih 

uporabljena 

platforma za 

spletno stran UL 

AG 

Kreirati vidnejše 

in pogostejše 

objave tako na 

spletni strani UL 

AG kot tudi v 

drugih socialnih 

medijih. Na 

notranjih 

spletnih straneh 

objavljati 

študijsko 

problematiko.  

Kreacija 

vidnejših in 

pogostejših 

objav na spletni 

strani UL AG in v 

drugih socialnih 

medijih. 

Objavljanje 

študijske 

problematike na 

notranjih 

spletnih straneh. 

prodekan za 

mednarodno 

dejavnost, 

mednarodna 

pisarana UL AG 
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glede možnosti 

izmenjav  

uporabljajo 

študenti.  

5.

c 

Prilagojeno 

izvajanje 

aktivnosti 

Mednarodnega 

tedna Oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko v 

času trajanja 

epidemije  

vpliv epidemije 

na izvedbo 

mednarodnega 

tedna "v živo" 

onemogočena 

mobilnost in 

gostovanja tujih 

visokošolskih 

učiteljev "v živo" 

oblikovati 

prilagojen model 

izvedbe 

Mednarodnega 

tedna Oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko z 

vključitvijo 

predavanj na 

daljavo, 

hibridnega 

modela in izvedb 

dejavnosti v živo 

oblikovanje 

prilagojenega 

modela izvedbe 

Mednarodnega 

tedna Oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko  

predstojnica 

oddelka, 

članice oddelka 

za glasbeno 

pedagogiko 

5.

č 

Prizadevanja za 

prilagajanje in 

kakovostno 

nadgradnjo 

urnika ob 

upoštevanju 

problematike 

razpršenosti 

prostorov in 

izvajanja ŠP na 

več lokacijah 

delo na treh 

lokacijah 

prostorski in 

materiali pogoji 

za izvajanje ŠP 

prilagoditi in 

kakovostno 

nadgraditi urnik 

ob selitvi v 

Kazino 

zasnovanje 

optimalno 

povezanega 

urnika glede na 

prostorske 

pogoje izvajanja 

ŠP 

prodekan za 

študijske 

zadeve, 

predstojnica 

oddelka 

5.

č 

Nujno izboljšanje 

prostorskih in 

materialnih 

razmer ter 

infrastrukture 

(Eduroam na 

vseh lokacijah) 

kadrovske 

potrebe v službi 

za informatiko 

UL AG 

sistem 

financiranja  

zagotoviti boljše 

prostorske in 

materialne 

razmere ob 

selitvi v Kazino, 

zagotoviti 

Eduroam na 

vseh lokacijah 

Izboljšanje 

prostorskih in 

materialnih 

razmer ob selitvi 

v Kazino, 

zagotovitev 

Eduroama na 

vseh lokacijah 

Vodstvo UL AG 

5.

č 

dolgoročno 

zagotavljanje 

finančnih 

sredstev, nabave 

strokovne 

literature in 

potrebnih 

tehničnih 

sredstev 

Pomanjkanje in 

nerazumevanje 

vodstva pri 

dodelitvi 

finančnih 

sredstev za vsak 

oddelek na UL 

AG  

sistem 

financiranja  

zagotoviti boljše 

možnosti za 

nabavo 

strokovne 

literature in 

potrebnih 

tehničnih 

sredstev 

Izboljšanje 

možnosti za 

nabavo 

strokovne 

literature in 

potrebnih 

tehničnih 

sredstev tudi ob 

opredelitvi 

finančnih 

sredstev za 

oddelek za 

glasbeno 

pedagogiko 

Vodstvo UL AG 
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5.

č 

vsebinsko in 

sistemsko 

izboljšano 

tutorstvo  

nizek interes 

študentov za 

izvajanje 

tutorstva 

 izdelati akcijski 

načrt za 

vsebinsko in 

sistemsko 

izboljšano 

tutorstvo 

vsebinsko in 

sistemsko 

izboljšano 

tutorstvo 

Vodstvo UL AG, 

predstojnica 

oddelka 

5.

č 

Preverjanje 

možnosti za 

poenoteno 

uporabo spletnih 

orodij. Zakup 

študentskih 

licenc za 

uporabo 

računalniških 

programov, ki so 

del študijskega 

procesa.  

različnost mnenj 

visokošolskih 

učiteljev o 

uporabnosti 

določenega 

spletnega orodja 

in programov za 

izvajanje 

posameznega 

predmeta; 

kadrovske 

potrebe v službi 

za informatiko 

UL AG  

generalizacija pri 

uporabi IKT na 

ravni UL ne 

upošteva 

specifik izvajanja 

glasbenih 

predmetov  

analizirati 

uporabo spletnih 

orodij in izdelati 

akcijski načrt za 

zakup 

študentskih 

licenc za 

uporabo 

specifičnih 

glasbenih 

računalniških 

programov  

učinkovitejša 

uporaba spletnih 

orodij in 

specifičnih 

programov 

Vodstvo UL AG, 

služba za 

informatiko UL 

AG 

5.

d 

Bolj usklajeno in 

pravočasno 

dogovarjanje 

terminov za 

izvajanje 

pedagoške 

prakse. 

Razlike med 

potekom dela v 

VIZ v šolskem 

letu (začetek in 

konec šolskega 

leta, čas počitnic 

in različnih 

aktivnostih v 

delovnih načrtih 

VIZ) in študijskim 

letom na UL AG 

(začetek in 

konec 

študijskega leta, 

semestralni 

premor in izpitna 

obdobja, različni 

projekti in druge 

dejavnosti na UL 

AG), 

problematika 

urnikov na VIZ in 

na UL AG 

Razlike med 

potekom dela v 

VIZ v šolskem 

letu (začetek in 

konec šolskega 

leta, čas počitnic 

in različnih 

aktivnostih v 

delovnih načrtih 

VIZ) in študijskim 

letom na UL AG 

(začetek in 

konec 

študijskega leta, 

semestralni 

premor in izpitna 

obdobja, različni 

projekti in druge 

dejavnosti na UL 

AG), 

problematika 

urnikov na VIZ in 

na UL AG 

nadgraditi 

proces 

načrtovanja in 

sistem izvajanja 

pedagoške 

prakse na 

različnih VIZ ob 

zagotavljanju 

kakovostne 

spremljave 

visokošolskega 

učitelja z UL AG 

Optimalno 

načrtovanje in 

izvajanje 

pedagoške 

prakse na 

različnih VIZ ob 

zagotavljanju 

kakovostne 

spremljave 

visokošolskega 

učitelja z UL AG 

predstojnica 

oddelka, 

izvajalci 

pedagoških 

praks, izvajalci 

specialnih 

glasbenih 

didaktik 

5.

d 

Spodbujanje 

študentov, da pri 

pedagoški praksi 

v skladu z 

letnikom študija 

in fazo 

profesionalnega 

razvoja izkažejo 

osmišljanje in 

ozaveščanje 

medpredmetneg

a povezovanje 

pri izvedbi 

pedagoških 

praks, 

neizkušenost na 

problematika 

posplošene 

ocene zunanjih 

deležnikov 

(posameznih 

ravnateljev) 

osmisliti in 

ozavestiti 

medpredmetno 

povezovanje, 

izkazovanje 

kompetenc in 

vseh znanj pri 

pedagoški praksi 

Spodbujanje 

študentov, da pri 

pedagoški praksi 

v skladu z 

letnikom študija 

in fazo 

profesionalnega 

razvoja izkažejo 

visokošolski 

učitelji, 

vključeni v 

izvedbo ŠP, 

študenti GP 
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znanja in 

kompetence na 

področju 

razvojne 

psihologije, 

vodenja otroških 

pevskih zborov 

in klavirske 

improvizacije.  

profesionalnem 

področju 

znanja in 

kompetence na 

področju 

razvojne 

psihologije, 

vodenja otroških 

pevskih zborov 

in klavirske 

improvizacije.  

5.

e 

sistematizacija 

mesta 

visokošolskega 

učitelja, 

habilitiranega na 

področju 

Glasbeno-

pedagoški 

predmeti, za 

izvajanje 

predmetov 

Didaktična 

uporaba 

informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije pri 

glasbenem 

pouku, 

Multimedija 1 in 

Multimedija 2  

počasno 

reagiranje na 

kadrovsko 

potrebo  

omejevanje 

novih 

sistematizacij 

mest 

visokošolskih 

učiteljev 

sistematizirati 

mesto 

visokošolskega 

učitelja, 

habilitiranega na 

področju 

glasbenopedago

ški predmeti za 

izvajanje 

navedenih 

predmetov, 

povezanih z 

didaktično 

uporabo IKT pri 

glasbenem 

pouku 

sistematizacija 

mesta 

visokošolskega 

učitelja, 

habilitiranega na 

podočju 

glasbenopedago

ški predmeti za 

izvajanje 

navedenih 

predmetov, 

povezanih z 

didaktično 

uporabo IKT pri 

glasbenem 

pouku 

vodstvo UL AG  

5.

e 

Razrešitev 

prostorskih in 

materialnih 

pogojev za 

izvedbo ŠP na 

ravni UL AG.  

nezadostno 

financiranje; 

delo na treh 

lokacijah 

nezadostno 

financiranje; 

delo na treh 

lokacijah 

kontinuirano 

opozarjati na 

nezadostno 

financiranje in 

pomanjkanje 

ustreznih 

prostorov in 

opreme; 

pridobiti 

ustrezne 

finančne vire in 

materialne 

pogoje za 

izvajanje ŠP 

kontinuirano 

opozarjanje na 

nezadostno 

financiranje in 

pomanjkanje 

ustreznih 

prostorov in 

opreme; 

pridobivanje 

ustreznih 

finančnih virov in 

materialnih 

pogojev za 

izvajanje ŠP 

vodstvo UL AG 

5.

e 

Zagotovitev 

sredstev za 

Individualno 

raziskovalno 

delo, 

administrativno-

strokovna 

pomoč 

nezadostno 

financiranje, 

kadrovske 

potrebe po 

strokovnem 

delavcu, ki se 

ukvarja z razpisi 

in projekti na 

nezadostno 

financiranje, 

nerazumevanje 

in 

neprepoznavanj

e problematike 

znanstvenorazisk

zagotoviti 

sredstva za 

individualno 

raziskovalno 

delo; pridobiti 

strokovnega 

sodelavca za 

administrativno-

zagotavljanje 

sredstev za 

individualno 

raziskovalno 

delo; pridobiti 

mesto 

strokovnega 

sodelavca za 

vodstvo UL AG 
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zaposlenim pri 

pripravi 

projektnih gradiv 

in prijavi na 

razpise  

področju 

znanosti  

ovalnega dela na 

UL AG 

strokovno 

pomoč 

zaposlenim pri 

pripravi 

projektnih gradiv 

in prijavah na 

razpise 

administrativno-

strokovno 

pomoč 

zaposlenim pri 

pripravi 

projektnih gradiv 

in prijavah na 

razpise 

5.

e 

Razrešiti 

problematiko 

pridobivanja 

šifer 

raziskovalca, 

širitev 

raziskovalne 

skupine UL AG 

ali pa osnovanje 

nove 

raziskovalne 

skupine za 

področje 

glasbene 

umetnosti 

(povezava z 

doktoratom 

umetnosti), 

prevetritev 

šifrantov na 

ARRS; zagotoviti 

upoštevanje 

interpretacije 

habilitacijskih 

meril UL AG; 

zagotoviti 

prenos v 

program za 

vrednotenje 

znanstvenorazisk

ovalnega dela na 

področju 

glasbenopedago

ških predmetov 

(Bibliografski 

kazalci 

uspešnosti za 

izvolitev v naziv)  

argumentiranje 

za ARRS in 

ustrezne organe 

UL; 

neupoštevanje 

interpretacije 

habilitacijskih 

meril UL AG 

oziroma 

njihovega 

prenosa v 

program za 

vrednotenje 

znanstvenorazisk

ovalnega dela na 

področju 

glasbenopedago

ških predmetov 

(Bibliografski 

kazalci 

uspešnosti za 

izvolitev v naziv) 

nerazumevanje 

problematike na 

ARRS in 

ustreznih 

organih UL; 

neupoštevanje 

interpretacije 

habilitacijskih 

meril UL AG 

oziroma 

njihovega 

prenosa v 

programe za 

vrednotenje 

znanstvenorazisk

ovalnega dela na 

področju 

glasbenopedago

ških predmetov 

(Bibliografski 

kazalci 

uspešnosti za 

izvolitev v naziv) 

razreševati 

problematiko 

pridobivanja 

šifer 

raziskovalca; 

širitve 

raziskovalne 

skupine; 

zagotoviti 

upoštevanje 

interpretacije 

habilitacijskih 

meril UL AG; 

zagotoviti 

prenos v 

program za 

vrednotenje 

znanstvenorazisk

ovalnega dela na 

področju 

glasbenopedago

ških predmetov 

(Bibliografski 

kazalci 

uspešnosti za 

izvolitev v naziv) 

razreševanje 

problematike 

pridobivanja 

šifer 

raziskovalca; 

širitve 

raziskovalne 

skupine; 

zagotavljanje 

upoštevanja 

interpretacije 

habilitacijskih 

meril UL AG; 

zagotovitev 

prenosa v 

program za 

vrednotenje 

znanstvenorazisk

ovalnega dela na 

področju 

glasbenopedago

ških predmetov 

(Bibliografski 

kazalci 

uspešnosti za 

izvolitev v naziv) 

prodekanja za 

znanstvenorazi

skovalno 

dejavnost na 

UL AG, 

predstojnica 

oddelka, člani 

komisije za 

znanstvenorazi

skovalno 

dejavnost in 

doktorski študij 

na UL AG 
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3. Glasbena umetnost – prva stopnja 

 
1. Splošni podatki ŠP 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 
Zapišite ime, priimek in habilitacijski naziv skrbnika/ce ŠP. 

Simon Klavžar, doc. 

Ime študijskega programa 

Glasbena umetnost 

Stopnja študijskega programa 

prva stopnja 

Vrsta študijskega programa 

univerzitetni 

Način izvajanja študija 

redni, izredni 

Akreditacija 

 

Dodaten opis 

Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna 

izobrazba (prva bolonjska stopnja) 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

Akademija za glasbo 

Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
Temeljni cilji 
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na področju glasbene umetnosti. 
Odvisno od smeri študija diplomanti lahko delujejo kot poustvarjalni umetniki (instrumentalni 
solisti, komorni glasbeniki, orkestrski glasbeniki, pevski solisti, zborovski pevci, sakralni 
glasbeniki, dirigenti) ali kot ustvarjalni umetniki – skladatelji. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ Sposobnost zbiranja analize in sinteze informacij 

▪ Sposobnost kritičnega razvijanja novih idej in argumentov (ustvarjalnost) 

▪ Sposobnost samo-motiviranja in samo-vodenja 

▪ Sposobnost samostojnega načrtovanja in dela 

▪ Sposobnost dinamičnega poslušanja (dvosmernost pretoka informacij) 

▪ Sposobnost ustvarjalnega mišljenja 

▪ Sposobnost uporabe znanja v praksi 

▪ Sposobnost učinkovite uporabe domišljije in intuicije 

▪ Sposobnost fleksibilnega razmišljanja v različnih okoliščinah 

▪ Sposobnost čustvenega razumevanja 

▪ Sposobnost izražanja misli in čustev 

▪ Sposobnost tankočutnosti v razlikovanju med čustveno in racionalno inteligenco 

▪ Sposobnost samozavedanja in samoodločanja 

▪ Sposobnost razumevanja individualnih vrednot in vrednostnih sistemov 

▪ Sposobnost kritične samo-zavednosti 

▪ Sposobnost konstruktivne uporabe kritičnih sposobnosti pri komunikaciji 

▪ Sposobnost odziva na socialne, umetniške ali etične probleme povezane s svojim 

delom 

▪ Sposobnost samokritike, kritike, skupinske komunikacije in sporazumevanja 

▪ Sposobnost racionalne in čustvene analize 

▪ Sposobnost sinteze in oblikovanja celovitih sodb 

▪ Sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja 

▪ Sposobnost izražanja 

▪ Organizacijske sposobnosti dela v skupini in vodenja skupinskega dela 

▪ Sposobnost razpoznavanja socialnih procesov in vodenja skupinskega dela 

▪ Sposobnost delovanja v mednarodnem okolju 

▪ Sposobnost raziskovanja 

 
Predmetno specifične kompetence 
1. Smer kompozicija in glasbena teorija: 

▪ sposobnost poglobljenega avtorskega umetniškega izražanja na glasbenem področju, 

▪ sposobnost poglobljene artikulacije glasbene domišljije, čustvovanja in intuicije, 

▪ poglobljeno poznavanje repertoarja raznih stilnih in zgodovinskih obdobij, 

▪ obvladovanje umetniškega ustvarjanja na področju kompozicije in glasbene teorije z 

vsestranskim in poglobljenim obvladovanjem tehničnih in izraznih sredstev,  

▪ poglobljeno razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja kompozicije in 

glasbene teorije, 
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▪ poglobljeno poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških 

del z vidika estetike, stila, kompozicijske tehnike in glasbene teorije, 

▪ poznavanje specifičnih zahtev priprave in organizacije umetniških nastopov, 

▪ poznavanje in orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

▪ sposobnost poglobljenega razumevanja in glasbeno-teoretske analize glasbenih vsebin 

in oblik, 

▪ sposobnost kritiškega vrednotenja glasbeno-umetniškega izražanja, 

▪ sposobnost slušne prepoznave in pomnjenja glasbenih stvaritev, 

▪ sposobnost intelektualnega pisnega in ustnega komuniciranja o glasbeni umetnosti. 

 
2. Smeri orkestrsko in zborovsko dirigiranje, petje, klavir, orgle, harmonika, čembalo, kitara, 
harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, 
rog, pozavna, tuba, tolkala, kljunasta flavta, sakralna glasba: 

▪ sposobnost poglobljenega umetniškega izražanja na glasbenem področju svoje smeri, 

▪ sposobnost poglobljene artikulacije glasbene domišljije, 

▪ sposobnost razumevanja glasbenih vsebin in oblik, 

▪ obvladovanje umetniške interpretacije na področju svoje smeri z vsestranskim 

obvladovanjem tehničnih in izraznih sredstev, 
▪ razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja tehnike svoje smeri, 

▪ poznavanje in uporaba stilne interpretacije vseh obdobij od srednjega veka dalje, 

▪ poglobljeno poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških 

del, 

▪ poznavanje in uporaba priprave umetniških nastopov, 

▪ orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

▪ vrednotenje glasbeno-umetniškega izražanja, 

▪ sposobnost posredovanja svojega glasbenega znanja strokovnemu in laičnemu 

občinstvu. 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Doseganje ciljev in kompetenc se letno ugotavlja z rezultati študentskih anket ter s 

spremljanjem študijskega procesa v obliki kolokvijev, avdicij in izpitov v okviru oddelkov in 

kateder. Akademija za glasbo vse študente spodbuja k javnemu nastopanju v okviru ciklov 

koncertov ter nekaterih obveznih in izbirnih predmetov. V sklopu javnega nastopanja se 

spremlja tudi doseganje ciljev in kompetenc. Prav tako sledimo uspešnosti prehoda lepega 

dela naših študentov in študentk na nadaljnji študij na tuje akademije ter izpopolnjevanje v 

okviru programa Erasmus. Navsezadnje o pridobljenih ciljih in kompetencah sklepamo tudi 

na podlagi zaposljivosti diplomantov doma in v tujini. 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  
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kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 

 
Študijski program Glasbena umetnost 1. stopnje na UL AG je vsebinsko in kakovostno v večji 

meri primerljiv s podobnimi institucijami po svetu. Diplomante zgledno pripravlja na vse 

relevantne poklice področja. Študenti in študentke po zaključku programa praviloma 

pridobijo pričakovane kompetence. V največji meri se zaposlujejo pri slovenskih delodajalcih, 

izkazuje pa se tudi dobra zaposljivost v mednarodnem okolju. Kakovost zaključnih del se 

zložno viša, trend pa se bo ob prehodu v nove prostore predvidoma nadaljeval, saj trenutne 

infrastrukturne razmere pri nekaterih smereh hromijo in onemogočajo večje projekte in 

razvoj. Prav tako ob prehodu v nove prostore pričakujemo povečan vpis na program ter s 

tem bolj zahtevno sito pri sprejemnih preizkusih, kar bo na dolgi rok zagotovo vplivalo tudi 

na pridobljene kompetence diplomantov. 

Menim sicer, da se lahko še zelo izboljšamo pri zagotavljanju možnosti nastopanja za vse in 

mnogo bolj redni in inkluzivni praksi orkestrskega igranja (zavoljo študentov skladateljev, 

izvajalcev in dirigentov). 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo 
vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

prenova predmeta orkester 

uvedba javnih nastopov v okviru oddelkov 
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3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Razvoj področja kaže na to, da je od diplomantov študijskega programa pri profesionalnih 

dejavnostih zahtevano širše glasbeno znanje kot v preteklosti. Študijski program jim zato 

poleg obveznih predmetov ponuja širok nabor izbirnih, ki širijo njihove umetniške 

kompetence. Tukaj gre izpostaviti predmete s področja improvizirane in jazz glasbe, studio za 

novo glasbo, predmete s področja psihologije nastopanja, razvoja glasbene kariere in druge. 

Študentom je omogočena izobrazba na področju aranžiranja in uporabe glasbenih 

računalniških programov. V zadnjih letih sta se področji jazz in sodobne glasbe naglo razvijali 

in predvidevamo, da se bo razvoj nadaljeval s podobnim tempom.  

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Pedagogi na Akademiji za glasbo so intenzivno vpeti v umetniško dogajanje v Sloveniji in 

tujini ter imajo dober pregled nad stanjem glasbenega šolstva pri nas ter zaposljivostjo 

študentov. Vsebino učnih enot mentorji do neke mere prilagajajo potrebam diplomantov pri 

njihovih bodočih poklicih, v katere imajo dober vpogled, četudi subjektivno menim, da 

imamo prostora za pravo na študenta osredinjeno poučevanje še ogromno. Zagotovo trendi 

v stroki narekujejo vse bolj ciljno usmerjeno izobraževanje glasbenikov z veliko specifičnega 

dela za posamezno izbrano poklicno dejavnost, hkrati pa se od diplomantov pričakuje tudi 

široka teoretična in praktična glasbena razgledanost ter prožnost. Kot sem zapisal zgoraj, UL 

AG ponuja mnogo možnosti pridobivanja širokega glasbenega znanja, vidim pa priložnosti za 

izboljšave na področju zagotavljanja podpore pri specifičnih potrebah diplomantov. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

uvedba novega izbirnega predmeta Digitalna izdelava notnih publikacij (računalniška 

notacija: tečaj za napredne uporabnike) 

predmet Kompozicijske tehnike 20., 21. st. postane obvezen pri študiju kompozicije 

predmet Polifona ritmična gibanja postane obvezen za instrumentaliste, skladatelje in 

dirigente 

 
 
 
4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
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mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Pomanjkljivosti: 

- študenti pogrešajo več možnosti nastopanja za vse (organizirani javni nastopi v okviru UL 

AG), 

- študenti godal izražajo željo po sodelovanju v komornem godalnem orkestru, pa v praksi ne 

dobivajo vsi priložnosti, 

- pomanjkanje skupnih dogodkov, kot je na primer sprejem novih študentov s prisotnostjo 

pedagoškega osebja, 

- pri nekaterih izbirnih predmetih se mesta (pre)hitro zapolnijo, 

- termini izpitov se preveč prekrivajo, termin v Visu naj se vedno ujema z dejanskim 

terminom, 

- ni funkcionalnega poenotenega sistema pošiljanja sporočil študentom (sporočila potujejo 

po različnih kanalih),  

- predlaga se uvedba izbirnega predmeta Fizioterapija, 

- slab odziv študentov za članstvo v študentskem svetu, sam ŠS se zaveže k boljši promociji 

ob naslednjih volitvah. 

 

Prednosti: 

- iz študentskih anket lahko razberemo zadovoljstvo študentov z vsebino, znanjem in kriteriji 

pri posameznih učnih enotah,  

- širok nabor izbirnih predmetov ter projektnih možnosti nastopanja v okviru UL AG, 

- dobra obveščenost o razpisih ali avdicijah v okviru UL AG, 

- dobra obveščenost in asistenca na področju mednarodnih aktivnosti. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

preveriti možnost povečanja števila mest pri nekaterih izbirnih predmetih 

poenotenje pošiljanja sporočil študentom preko sistema VIS 

 
 
 
5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 

Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene 
kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 
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UL AG je v študijskem letu 2021/22 razpisala naslednja mesta: 

Slovenci in EU - 60 rednih in 15 izrednih 

Tujci/Slovenci brez slovenskega državljanstva – 5 rednih in 5 izrednih 

Vzporedni študij in diplomanti – 3 redna in 10 izrednih 

Vpis po merilih za prehode – 2 redni in 6 izrednih 

 

V 1. letnik se je vpisalo 79 študentov, v 2. letnik 71 in v tretjega 72.  

 

V študijsko leto 2021/22 se je vpisalo manj študentov, kot je bilo razpisanih mest, predvsem 

na račun večjega števila ponujenih izrednih mest. Sicer pri razpisu in vpisu ni bistvenih 

odstopanj od preteklih let. 

Spremljanje populacije študentov – Prehodnost 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila v letu 2021/22 84 %, kar je številka, podobna tistim iz 

študijskih let pred epidemijo. 
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Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

 

 
Število študentov, ki so v letu 2020/21 zaključili študijski program I. stopnje GU je 58, kar je 

precej več kot v prejšnjem letu (50). Ta prirast gre verjetno pripisati predvsem mnogim 

odložitvam zaključka študija zaradi epidemije spomladi 2020. Trenutna številka je tudi bližje 

številkam iz preteklih let. 

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Številke v tem poglavju so se leta 2021 nekako vrnile v predepidemične okvirje. V prihodnje 

si moramo na UL AG prizadevati privabiti veliko večje število kandidatov iz tujine, saj bodo 

pogoji, v katerih bomo delovali, povsem primerljivi z večino sorodnih institucij v tujini. 

Prenova pred časom uvedenega pripravljalnega programa je v tem kontekstu nujna, saj bo ta 

program vse bolj vabljiv za tuje študente, zaenkrat pa je zanimanje majhno.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

prenova pripravljalnega programa 

5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 
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Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem s 

predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, 

seminarji itd.) so usklajeni med seboj. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in 

viri (članki, elektronski viri, študijski primeri 

itd.) dobro pokrivajo vsebine predmeta. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, 

projekti, seminarji itd.) se mi zdi ustrezno 

glede na naravo predmeta. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so 

objavljene vse potrebne informacije v zvezi 

s predmetom. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile 

ustrezno zastopane vsebine predmeta (v 
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okviru predavanj, samostojnega študija 

itd.). (Anketa PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. 

(Anketa PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Kakovost pedagoškega procesa se spremlja prek študentskih anket in letnimi razgovori 

predstojnikov oddelkov z dekanom, prav tako se kakovost določenih predmetov spremlja pri 

povezujočih predmetih komorne igre, studia za novo glasbo in orkestra. Zagotovo se pri 

nekaterih študentih kaže pomanjkanje določenih kompetenc, ki bi jih morali, izhajajoč iz 

učnih načrtov, pridobiti že na srednješolski stopnji. Ob selitvi v primerne prostore za 

delovanje UL AG predvidevamo povečan naval na našo ustanovo, tako iz Slovenije, kot iz 

tujine. Tako bo sito sprejemnih preizkusov predvidoma bolj zahtevno in pričakujemo 

postopen dvig kakovosti vpisanih študentov. 

 Kljub multipredmetnosti in medpredmetnemu povezovanju, ki ju UL AG zagotavlja, je na 

ravni posameznih predmetov izboljševanje kakovosti pedagoškega procesa v veliki meri 

prepuščeno angažiranosti posameznih pedagogov. Predvsem preko letnih razgovorov 

predstojnikov oddelkov z dekanom je zaznati veliko angažiranost vodstva za reševanje 

materialnih potreb smeri študija, kar je bila sicer ena večjih ovir pri zagotavljanju kakovosti 

pedagoškega procesa pri mnogih smereh.   

Ankete sicer kažejo precejšnje zadovoljstvo s kakovostjo pedagoškega procesa na ravni učnih 

enot. 
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 

Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami 
(medpredmetno povezovanje)? 

Način dela na študijskem programu omogoča izrazito veliko medpredmetnega povezovanja. 

Skladatelji, dirigenti in instrumentalisti sodelujejo pri projektih predmetov orkester, komorna 

igra, studio za novo glasbo in drugih. Povezovanje teoretičnih in praktičnih predmetov 

gotovo bolj temelji na samoiniciativi mentorjev in študentov oz. trenutno ne predvideva bolj 

oprijemljivega sodelovanja, četudi se znanje teoretičnih in praktičnih glasbenih predmetov 

neizogibno prepleta. Angažirani mentorji v svoja predavanja na vsak način konkretno 

vpletajo tudi znanja drugih predmetov ter se navezujejo na znanje, pridobljeno drugje.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Pri poučevanju in preverjanju znanja pedagogi poleg učnih načrtov v veliki meri sledimo 

pričakovanim kompetencam. Kader ima večinoma zelo širok pregled nad zaposlitvenimi 

možnostmi doma in v tujini ter s tem možnost vpliva na kurikulum glede na karierne želje 

posameznih študentov. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

  

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
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Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet 
predvideno v študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje 
predavanja, vaje, seminar itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
 

Rezultat ankete kaže po študentskem mnenju primerno obremenjenost študentov, število 

ECTS pa sovpada z ustaljeno formulo vrednotenja. Sam menim, da študentje zahtevano 

število ECTS dokaj zlahka dosežejo. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Študenti in študentke na študijskem programu obiskujejo svoj glavni predmet individualno, 

kar že v osnovi omogoča na študenta osredinjeno poučevanje. Mentorji ves čas študija 

podpirajo in usmerjajo študente glede na njihova poklicna pričakovanja in želje. Pri vseh 

smereh programa študente spodbujamo, da glede na svoje specifične karierne cilje izberejo 

izbirne predmete, ki ustrezajo njihovim zahtevanim kompetencam, hkrati pa jih pozivamo, da 

ne glede na včasih izrazito ozko usmerjene profile kar se da širijo svoje glasbeno znanje, saj 

se to prav tako vse bolj pričakuje od njih tudi v profesionalnem svetu. Akademija poleg 

obveznega programa študija nudi velik nabor predmetov, ki študente pilijo v zelo specifičnih 

znanjih, hkrati pa omogoča široko znanje. 

  

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Akademija za glasbo ponuja širok nabor aktualnih znanj ter aktivno vpeljuje nove predmete, 

ki glede na trg dela postajajo aktualni oz. manjkajo v naboru. Tako je v relativno kratkem 

obdobju vpeljala študij baročne in sakralne glasbe ter razvija področje jazza in sodobne 

glasbe. Študijski program je s tem gotovo zelo obogaten in smer razvoja je prava. Moje 

subjektivno mnenje je, da bi na ravni institucije lahko naredili korak naprej na področju na 

študenta osredinjenega učenja in poučevanja. Menim, da bi lahko v večji meri sledili novim 

pristopom učenja in poučevanja, podpore in vodenja študentov ter študijski proces bolj jasno 

osredinili na študenta, v luči doseganja boljše kvalitete, fleksibilnosti ter individualno 

prilagojene študijske poti. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov 

5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti 

je ustrezna. 

 

Internacionalizacija študija na UL AG deluje dobro. Pogosto se študenti že v okviru 

srednješolskega izobraževanja udeležujejo projektov mednarodnih orkestrov in seminarjev v 

tujini ter imajo tako že vzpostavljene nekatere mednarodne stike, predvsem pa osnoven 

pregled nad mednarodno sliko področja. 

Na UL AG spodbujamo študente k mednarodni vpetosti, saj je ta na umetniških področjih 

nujna. Poleg mednarodnih projektov, ki jih izpelje sama UL AG, pedagoško osebje in vodstvo 

nudi informacije o mednarodnih seminarjih, delavnicah, mednarodnih orkestrih, natečajih in 

podobno.  

Sodeč po rezultatih anket študenti dotičnega ŠP občutijo nekoliko več spodbude za 

vključevanje in delovanje v mednarodnem prostoru, kot je povprečje na članici. UL AG se 

trudi razširiti mednarodno delovanje in ponuja veliko možnosti, vsekakor pa je veliko 

spodbude in pomoči na tem področju pričakovane s strani mentorjev pri posameznih 

predmetih (predvsem glavnih). Menim, da je taka ali drugačna vpetost v mednarodno okolje 

pri poklicu, ki ga opravljamo, skoraj nujna in prepričan sem, da mentorji v veliki meri 

izražamo to prepričanje tudi tekom študijskega procesa. Stagnacija zaradi epidemije se je 

zaključila in možnosti mednarodnih aktivnosti študentov so bolj kot ne ponovno odprte. 

 
Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 
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UL AG si vsekakor mora prizadevati privabiti tuje stalne študente, saj bo kakovost študijskega 

programa s tem v več pogledih oplemenitena. Velik korak k temu cilju bodo zagotovo novi 

prostori akademije, saj je infrastrukturna situacija eden izmed poglavitnih kriterijev pri 

odločanju za destinacijo bodočih študentov. V zadnjih letih število vpisanih tujih študentov 

stagnira. 

Prodekan za mednarodno dejavnost spremlja mednarodne aktivnosti pedagogov in oddelkov 

tudi z namenom promocije naše ustanove v tujini in privabljanja tujih študentov. Mora pa UL 

AG v prihodnosti zagotovo najti inovativne načine promocije za pridobitev kakovostnih tujih 

študentov. Na tem področju je namreč konkurenca zares huda in Akademija mora jasno in 

racionalno formulirati, v katerih segmentih je boljša ali zelo konkurenčna v primerjavi s 

sorodnimi ustanovami.  

Še vedno ostaja nerešeno vprašanje korepetiranja gostujočih študentov v okviru programa 

Erasmus – tako naših študentov, kot tudi gostujočih pri nas. Problem je podrobno opisal 

predhodnik in še čaka na sistemsko rešitev. 

 
Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija  
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Preko letnih delovnih načrtov in poročil o delu za preteklo leto imajo vodstvo in predstojniki 

posameznih oddelkov pregled nad mednarodnim delovanjem oddelkov in posameznih 

pedagogov. Poleg mednarodnih projektov, ki jih vodi UL AG (BIP projekti, gostujoči dirigenti 

pri projektih orkestrov, mednarodna poletna šola, ipd.), pedagoško osebje UL AG tekom 

študijskega leta organizira mnoge seminarje mednarodno priznanih pedagogov ter 

izmenjalne koncerte. 

Pogreša se sistematizirana delna finančna podpora UL AG za organizacijo seminarjev. 

 
Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

UL AG vsekakor krepi internacionalizacijo na mnogih področjih. Število organiziranih 

seminarjev in delavnic je veliko, tudi število in kakovost z naše strani vodenih projektov raste. 

Z drastičnim izboljšanjem infrastrukture bo študij na Akademiji za glasbo mnogo bolj vabljiv 
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ne samo za domače glasbenike, pač pa tudi za potencialne kandidate iz tujine. Eden ključnih 

elementov kakovostnega študija glasbe je zagotovo kakovostno delovno okolje. 

Rezultat študentske ankete glede možnosti spoznavanja zunanjih institucij je drastično nižji 

od večine rezultatov. Menim, da UL AG vendarle napreduje pri obsegu mednarodne 

aktivnosti na področju vabljenih tujih strokovnjakov.  

 
Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

nadaljnjo iskanje rešitev problematike korepeticij pri študentih v okviru programa Erasmus 

aktivna promocija študija in dela na UL AG doma in v tujini 

 
 
 
 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – V povezavi z izvajanjem študijskega 
procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa?(npr. tutorstvo, podpora pri naboru 
izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem 

dobil/a pravočasno. 

 

Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni 

predmeti z drugih fakultet/akademij UL. 
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Med študijem sem spoznal ustrezno število 

zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, 

vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje 

itd.). 

 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se 

lahko obrnem. 
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Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 

 

Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima ustrezen 

odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela je ustrezna. 

 

Dovolj je primernega prostora za 

individualno učenje (čitalnice, učilnice, 

seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 
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Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati 

pri iskanju literature. 

 

Spletna stran UL AG je pregledna in ponuja jasen dostop do informacij. Obveščanje prek 

spletne strani pri skupinskih predmetih je učinkovito. Spletna stran sicer ni najbolj sodobna 

in mladostna, zato se v prihodnosti predvideva celostna prenova. Neučinkovita je dvosmerna 

komunikacija med profesorji in študenti preko sistema VIS. Študentski predstavniki so 

vključeni v komisije, izvršna telesa ter seje organov UL AG. Študentom je na voljo študentsko 

tutorstvo in študentske ankete, prav tako zlahka navežejo stike s profesorji in vodstvom. 

Študenti, ki že imajo jasno vizualizirano karierno prihodnost, lahko izbirajo iz bogatega 

nabora izbirnih predmetov in tako tudi navezujejo stike z mentorji, ki delujejo na ustreznih 

področjih umetniškega delovanja. UL AG ponuja tudi umetniške projekte v sodelovanju s 

profesionalnimi zasedbami, kar zagotovo pripomore h konkretiziranju pridobljenega znanja. 

Ankete na splošno kažejo nezadovoljstvo glede opreme in prostorov, kar je trenutno povsem 

razumljivo. Prav tako je iz anket razvidno, da študenti niso v celoti zadovoljni z odnosom in 

podporo strokovnih služb. V povezavi z izvajanjem študijskega procesa kažejo nezadovoljstvo 

na področjih tutorstva in kariernega svetovanja. Iz študentskih anket lahko razberemo 

zadovoljstvo študentov z vsebino, znanjem in kriteriji pri posameznih učnih enotah. 

 V letu 2020/21 je bil opažen velik razmah tutorstva, študenti pa si na tem področju želijo več 

asistence.  

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

UL AG nudi velik nabor predvsem umetniških projektov, ki niso obvezen del kurikula. Gre za 

projekte, ki jih organizira AG sama, kot na primer 'Mini opere', predvsem pa se krepi 

aktivnost na mednarodnem področju (BIP, CEEPUS). Študenti so ažurno pozvani ali obveščani 

o možnostih dodatnega umetniškega delovanja v okviru UL AG. Seveda je sodelovanje pri 

mednarodnih ali naših projektih pogojeno z vsakokratno samoiniciativnostjo študentov in 

mentorjev njihovih glavnih predmetov ter njihovo obveščenostjo o možnostih projektov. 

Predlaga se še več projektov v sodelovanju s slovenskimi vrhunskimi glasbenimi sestavi, saj je 
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vzpostavljanje vezi med študenti in poklicno glasbeno srenjo doma izjemnega pomena in tu 

UL AG lahko veliko prispeva.  

 
 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško 
delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom?(npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.)Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

/ 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra 

izbira športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Glede na rezultate anket se nabor aktivnosti ob študiju povečuje (če odštejemo epidemični 

čas). Ankete kažejo, da študenti niso v celoti zadovoljni z delom Študentskega sveta. Pogreša 

se bolj vidna vloga Študentskega sveta ter njegova boljša samopromocija. 

 Poleg že omenjenih skupnih dogodkov ob odprtju ali zaključku študijskega leta se pogreša 

tudi kakšna redna ali enkratna športna dejavnost za delavce in študente.  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

/ 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Na UL AG je moč opaziti velik napredek v nekaterih segmentih podpore študentov (razmah 

mednarodnih umetniških projektov, odličen pilotni projekt poučevanja na daljavo 

LOLA/SWING) ter zaenkrat blago izboljšanje nekaterih drugih (tutorstvo, referat, spletna 

stran...). Ocenjujem, da v splošnem kakovost študijskega programa vztrajno raste. To kažejo 

tudi študentske ankete. 

Priložnosti za izboljšave 
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Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

pridobitev strokovne sodelavke, ki skrbi za področje tutorstva in svetuje študentom glede 

vsebine in časovnice izpolnjevanja študentskih obveznosti 

zagotovitev (omejene) možnosti izvedbe pouka na daljavo prek sistema SWING/LOLA 

možnost brezplačnega snemanja študentov za potrebe avdicij in natečajev  

 
5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Pedagoško in administrativno osebje ima na voljo širok nabor usposabljanj, predvsem s strani 

UL. Tudi AG ponuja predvsem pedagoškemu osebju raznolike delavnice in seminarje, ki jih 

organizirajo posamezni pedagogi, oddelki ali katedre. Tovrstni dogodki so večinoma 

namenjeni študentom in pedagogom. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP - Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških 
kompetenc? (npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

Predvsem v okviru oddelkov na UL AG se po epidemičnem zatišju načrtuje veliko seminarjev 

in delavnic ter projektov s tujimi gosti pedagogi, ki so prvenstveno namenjeni našim 

domačim profesorjem in študentom. Študijsko leto 2020/21 je zaradi vsem znanih razlogov 

videlo drastičen upad mednarodne izmenjave ter s tem otežkočilo pridobivanje dodatnega 

znanja, se pa število, kakovost in pogostost dogodkov pri nas rehabilitira. Na tem področju se 

pogreša (vsaj) blago financiranje dogodkov (umetniško/pedagoških delavnic). Trenutno je 

organizator seminarja na UL AG v veliki meri prepuščen samemu sebi. 

UL AG si mora prizadevati za mnogo bolj redne obiske pedagoških usposabljanj delavcev 

doma in v tujini. Eden izmed razlogov za ne najvišjo frekvenco je gotovo izrazita 

preobremenjenost večjega dela pedagogov in strokovnega osebja. V tem tempu si je 

velikokrat težko izboriti čas za pedagoško usposabljanje.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi in podpori ŠP. 
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Mednarodna pisarna in prodekan za mednarodno dejavnost odlično in pravočasno 

informirata in spodbujata sodelavce k aktivnostim. Mobilnost osebja ocenjujem kot dokaj 

intenzivno, predvsem pa je nasploh mednarodna dejavnost v vzponu. ŠP je vključen v kar 

nekaj mednarodnih projektov, katerih število se zlagoma povečuje. Čutiti je veliko podporo in 

vnemo odgovornega osebja za vključitev institucije v čezmejne projekte. Akademija 

prevzema tudi nosilne vloge v projektih ter k mobilnosti dejavno vzpodbuja študente. Izrazito 

kadrovsko podhranjen tim za mednarodno dejavnost je učinkovit, zelo ažuren in s strani 

sorodnih tujih institucij spoštovan partner. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno - 
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

/ 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP?(Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Menim, da je organizacijska klima iz leta v leto boljša, velik zagon za nadaljnje delo vseh 

zaposlenih je/bo zagotovo prinesla bližajoča se selitev v za UL AG primerne prenovljene 

prostore. Z izboljšanjem materialnih pogojev, organizacije (v zadnjem času se je veliko 

procesov zgledno digitaliziralo) in predanim delom vodstva Akademije se vidno izboljšuje tudi 

proaktivnost zaposlenih ter vera v pozitivno prihodnost ter razvoj UL AG. 

Zagotovo vidimo na področju organizacijske klime še mnogo prostora za izboljšave. Na grobo 

so izboljšave mogoče predvsem na področjih pravočasnega in jasnega obveščanja ter 

povezovanja, pa tudi nadzora dela. Pozdravljamo letne razgovore dekana z vodji oddelkov in 

kateder, sicer pa bi si želeli še več skupnih dogodkov (uvodna konferenca in podobno).  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Kadrovska struktura zaposlenih je v največji meri vezana na financiranje, tukaj pa UL AG žal 

že od nekdaj hodi po robu. Ocenjujem, da je ob trudu vodstva kadrovska struktura že nekaj 

časa v blagem vzponu, so pa nekatere strokovne službe, pedagogi ter člani vodstva izrazito 

preobremenjeni, kar zelo vpliva na njihove zmožnosti izvajanja aktivnosti pod točkami 1. do 

5. Zaposleni na UL AG smo enotnega mnenja, da kadrovska struktura zaenkrat še ni povsem 

ustrezna in da je na mnogih področjih pomanjkljiva (na primer področje korepeticij ali 

mednarodne dejavnosti). 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Mednarodna mobilnost je tako kot v populaciji študentov zgledna tudi med delavci. 

Ustreznejša kadrovska struktura bi zagotovo doprinesla k zmanjšani obremenjenosti najbolj 

obremenjenih delavcev. To in blaga finančna vzpodbuda organizatorjev seminarjev in 



178 / 269 

delavnic na UL AG pa bi gotovo pripomoglo k bolj intenzivnim in pogostejšim usposabljanjem 

na pedagoškem področju. Predlaga se uvedba anket za merjenje zadovoljstva zaposlenih, saj 

po mojem osebnem mnenju brez tovrstnega poizvedovanja zares težko vrednotimo 

spodbujanje strokovnega razvoja sodelavcev. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

uvedba anket za merjenje zadovoljstva zaposlenih 

sistematizirana blaga finančna podpora organizaciji seminarjev in delavnic na UL AG 

 
6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki  
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

V pripravi samoevalvacijskega poročila se je avtor v prvi vrsti obrnil na delo predhodnega 

poročevalca in novo strategijo UL AG 2021–2027. Poleg tega gre zahvala za pomoč pri 

pripravi predstojnikom oddelkov, vodjem kateder in drugim kolegom ter predstavnicam 

Študentskega sveta. Vsi našteti so vplivali na nastanek poročila s svojimi konstruktivnimi 

predlogi. Tudi pomoč strokovnih služb je bila neprecenljiva. 

  

Visokošolski učitelji in sodelavci sicer lahko vplivajo na razvoj študijskega programa ter 

načrtovanje in spremljanje ukrepov praviloma prek delovnih teles senata UL AG ter 

sestankov oddelkov in kateder. Študentje svoje predloge in opažanja posredujejo prek 

študentskega sveta ali posamezno neposredno pri pouku. V razvoj programa so prek senata 

in njegovih delovnih teles vključeni strokovni sodelavci, zunanji sodelavci pa svoja opažanja 

in mnenja delijo na sestankih oddelkov ter kateder. 

UL AG delodajalce v študijski program vključuje prek strateškega sveta, pa tudi glasbenih šol 

in orkestrov, s katerimi tako in drugače sodelujejo naši študenti in profesorji. Z velikim 

številom javnih umetniških dogodkov smo dobro vključeni v okolje, katerega mnenje gotovo 

vpliva na razvoj določenih aspektov študijskega programa. 

Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Samoevalvacijsko poročilo je pripravil doc. Simon Klavžar, delno ali v celoti pa so ga 

pregledali in recenzirali člani Komisije za kakovost UL AG, skrbniki strateških aktivnosti ter 

vodstvo. 

Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: 
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Razširjenje prenosa naročil uglaševanja klavirjev in 

reverzov za izposojo instrumentov UL AG na spletne 

dokumente. 

Reverzi za izposojo instrumentov UL AG so prenešeni 

na spletne dokumente, celoten postopek je tako 

preglednejši in enostaven.  

Ocena pri predmetu orkester mora biti utemeljena pri 

vseh projektih, ki jih je študent opravljal v tekočem 

študijskem letu. Če je bil pri enem od projektov 

ocenjen negativno, študent pri predmetu ne more 

dobiti pozitivne končne ocene. 

Ukrep v praksi še ni realiziran. 

Razrešiti vprašanje korepeticij v korist tujih študentov 

na izmenjavi pri nas. 

Problematika še vedno ostaja. Predlagamo, da se 

ustvari nek fond, ki bi bil na razpolago za korepetiranje 

tujih študentov. Honorarji so predvideni po ceniku Ag 

kot kontaktne ure ali vskoki. Informacija o tem, kdo bo 

na izmenjavi pride zelo pozno, ko se že začenja pouk in 

se študente razporeja po korepetitorjih. 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 

OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uvedba novih pripravljalnih in izpopolnjevalnih 

programov  

Prek teh programov smo kandidatom za študij na UL 

AG omogočili sistematičen okvir spoznavanja bodočih 

mentorjev ter institucije. Prej so bili na tem področju 

prepuščeni samim sebi.  

Izvedba pilotnega projekta SWING/LOLA Preizkus izjemno kvalitetnega pouka na daljavo, ki bi 

po naših projekcijah v prihodnosti moral nadomestiti 

okoljsko, časovno in finančno potratna potovanja 

študentov pred sprejemnimi izpiti in avdicijami. 

Študenti se že za študij v okviru programa Erasmus ne 

morejo zanesti zgolj na svojo prijavo, pač pa so 

predhodno skoraj dolžni obiskati željeno institucijo. 

Nekaterim študentom v prizadevanjih po sprejetju na 

določen program sama potovanja, priprave 

ustreznega programa in ostalega vzame več tednov 

študijskega časa, zato se pogosto zdi, da se v letnem 

semestru bolj ukvarjajo z organizacijo zimskega 

semestra, kot pa s pravim študijem. Zaradi vsega 

naštetega se predlaga nadaljevanje izvajanja pouka na 

tak način po potrebi. 
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 PRILOŽNOSTI ZA 

IZBOLJŠAVE 

KLJUČNE 

SLABOSTI 

KLJUČNE 

NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 

UKREPOV** 

ODGOVORNOST 

ZNOTRAJ 

ČLANICE 

2. prenova 

predmeta 

orkester 

Študenti, ki 

vpišejo predmet 

orkester, delajo 

projektno, tj. v 

strnjenem 

obdobju vaj in 

koncertov. Ker 

je dejavnost 

igranja v 

orkestru za 

instrumentaliste 

ena 

najpogostejših 

zaposlitev po 

zaključku 

študija, tak 

sistem ni 

idealen in jim ne 

omogoča dovolj 

intenzivne 

prakse na tem 

področju. Prav 

tako v zdajšnjem 

sistemu študenti 

dirigiranja 

nimajo dovolj 

priložnosti za 

svojo prakso. 

Trenutna 

infrastruktura 

UL AG 

tovrstnega 

rednega 

delovanja 

orkestrov ne 

omogoča. To 

dejstvo se bo 

drastično 

spremenilo s 

selitvijo v nove 

prostore. 

Motivacija dela 

študentov lahko 

stagnira zaradi 

omejenih 

možnosti 

sodelovanja v 

slovenskih 

profesionalnih 

orkestrih 

(predvsem 

zaradi 

odsotnosti 

programov 

prakse ali 

akademije v 

orkestrih). 

Vrhunska 

usposobljenost 

študentov za 

profesionalno 

delo v orkestrih. 

Veliko več 

preigranega 

standardnega 

repertoarja in 

mnogo več ur 

prakse v 

orkestru. 

S selitvijo v nove 

prostore se 

pojavljata dve 

možnosti: 1. 

orkestrski 

koncertni 

projekti 

ostanejo 

strukturirani kot 

do sedaj, v 

vmesnih 

obdobjih se 

izvajajo 'vaje 

repertoarja' po 

vzoru mnogih 

glasbenih 

akademij v 

tujini, 2. 

orkestrski 

koncertni 

projekti se 

podaljšajo na 

daljše časovno 

obdobje, v 

katerem se 

preigra še nekaj 

drugega 

standardnega 

repertoarja. 

Prodekan za 

umetniško 

dejavnost 

2. uvedba javnih 

nastopov v 

okviru oddelkov 

Do sedaj je bilo 

pogosto 

organiziranje 

javnih nastopov 

otežkočeno 

zaradi 

prostorske 

stiske, v 

prihodnje bo vse 

precej lažje. 

/ Cilj so boljše in 

širše možnosti 

javnega 

nastopanja za 

vse študente, ne 

nujno samo 

najboljše.  

Od leta 2022/23 

predlagamo vsaj 

dva organizirana 

javna nastopa 

vsakega 

oddelka, kamor 

se lahko prijavijo 

vsi študenti UL 

AG. 

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, 

predstojniki 

oddelkov 

3. uvedba novega 

izbirnega 

predmeta 

Digitalna 

izdelava notnih 

publikacij 

(računalniška 

notacija: tečaj za 

/ / Študentje 

kompozicije 

imajo veliko 

tehničnih 

vprašanj glede 

računalniške 

notacije, za kar 

se porabi veliko 

Uvedba novega 

izbirnega 

predmeta za 

študente 

kompozicije (in 

ostale 

interesente): 

Digitalna 

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, izr. 

prof. Vito Žuraj 
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napredne 

uporabnike) 

časa pri pouku 

kompozicije. 

Opisan izbirni 

predmet bi tako 

omogočil 

popolno 

koncentracijo na 

izključno 

notacijsko-

tehnično plat. V 

okviru tega 

predavanja bi se 

posvetili 

notacijskemu 

programu 

MakeMusic 

Finale, 

programom za 

desktop 

publishing, kot 

so Adobe 

Indesign ali 

podobni za 

izdelavo legende 

in naslovnic, 

programom za 

izdelavo 

računalniških 

pisav ter 

formatiranje 

PDF-datotek. 

Tako študentje 

pridobijo znanja 

za samostojno 

digitalno 

izdelavo notnih 

publikacij. 

izdelava notnih 

publikacij 

(računalniška 

notacija: tečaj za 

napredne 

uporabnike) 

Nosilec 

predmeta: izr. 

prof. Vito Žuraj  

3. predmet 

Kompozicijske 

tehnike 20., 21. 

st. postane 

obvezen pri 

študiju 

kompozicije 

/ / V luči 

prilagajanja 

študijskega 

programa glede 

na razvoj stroke 

se zdi primerno, 

da bi omenjeni 

predmet postal 

obvezen. 

Predmetnik za 

študij 

kompozicije se 

prilagodi tako, 

da postane 

omenjeni 

predmet 

obvezen. 

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, prof. 

Rojko 

3. predmet 

Polifona 

ritmična gibanja 

postane 

obvezen za 

/ / Pri pouku 

Solfeggia je na 

razpolago 

premalo časa za 

razvoj in 

izbirni predmet 

Polifona 

ritmična gibanja 

postane obvezni 

za 

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, prof. 

Pompe 
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instrumentaliste

, skladatelje in 

dirigente 

utrditev 

enakomernega 

in natančnega 

pulziranja, še 

posebno 

poliritmičnega 

gibanja. 

Ritmična šibkost 

je pri nas 

opazna že dolga 

leta in obvezen 

predmet bi 

znatno 

pripomogel k 

izboljšanju in 

razumevanju 

pulza, ritma. 

instrumentaliste

, komponiste in 

dirigente 

4. preveriti 

možnost 

povečanja 

števila mest pri 

nekaterih 

izbirnih 

predmetih 

Nezmožnost 

povečanja 

števila zaradi 

omejitev 

/ Po poročanju 

članov 

študentskega 

sveta se pogosto 

dogaja, da se 

hitro zapolnijo 

vsa mesta pri 

določenih 

izbirnih 

predmetih. Naš 

interes je 

zagotovo, da do 

tega ne prihaja, 

če se le da.  

Pregled 

razpisanih mest 

pri izbirnih 

predmetih v 

sodelovanju 

Prodekana za 

študijske 

zadeve, 

Študentskega 

sveta ter 

skrbnika 

programa. 

Poizvedba o 

možnostih 

povečanja 

števila mest tam 

kjer je zaznan 

interes/povpraš

evanje. 

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, 

skrbnik ŠP, 

člani/ce ŠS 

4. poenotenje 

pošiljanja 

sporočil 

študentom 

preko sistema 

VIS 

neupoštevanje 

pozivov k 

pošiljanju preko 

VIS-a 

/ Prvenstveno pri 

skupinskih 

predmetih 

komunikacija 

med profesorji 

in študenti 

poteka striktno 

preko sistema 

VIS. 

Zaradi zmede pri 

komunikaciji se 

pozove 

mentorje in 

študente k 

uporabi sistema 

VIS za pošiljanje 

sporočil. V 

naslednjem 

poročilu se pri 

predstavnikih ŠS 

preveri 

izboljšanje 

stanja.  

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost, 

skrbnik ŠP, 

predstavniki ŠS 



184 / 269 

5.a prenova 

pripravljalnega 

programa 

/ / pripravljalni 

program 

postane zanimiv 

za več 

kandidatov in 

sčasoma se vpis 

nanj poveča.  

Moje 

subjektivno 

mnenje je, da 

cena in 

predvidena 

dolžina 

programa 

zaenkrat zelo 

hromita 

zanimanje. 

Pripravljalni 

tečaj bi bil zelo 

zanimiv v 

funkciji 

nadomestka 

siceršnjega 

navezovanja 

stika med 

kandidatom in 

profesorjem. V 

tem smislu bi 

lahko bil krajši in 

cenejši ter tako 

bolj atraktiven.  

Prodekan za 

študijsko 

dejavnost 

5.

b 

Za to področje 

ni predvidenih 

ukrepov 

     

5.c nadaljnjo iskanje 

rešitev 

problematike 

korepeticij pri 

študentih v 

okviru programa 

Erasmus 

v primeru 

nerešenega 

vprašanja 

ostane to slaba 

reklama za našo 

ustanovo. 

zaradi specifike 

težave na UL AG 

težje rešljiva 

situacija. 

Formalno 

dodeljen 

korepetitor za 

vsakega gosta 

študenta v 

okviru programa 

Erasmus. 

Predlaga se 

ustanovitev 

fonda, ki bi bil 

na razpolago za 

korepetiranje (in 

individualni 

pouk) tujih 

študentov. 

Honorarji so 

predvideni po 

ceniku Ag kot 

kontaktne ure 

ali vskoki. 

Mednarodna 

pisarna, dekan 

5.c aktivna 

promocija 

študija in dela 

na UL AG doma 

in v tujini 

/ Huda 

konkurenca v 

Srednji Evropi, 

cenovna 

dostopnost 

objav na 

spletnih 

platformah za 

zaposlovanje. 

Doseganje 

mednarodno 

čim širšega 

števila 

potencialnih 

kandidatov za 

delo ali študij na 

UL AG. 

Privabljanje 

najkakovostnejši

h kadrov in 

Raziskava za nas 

najboljših linij 

dostopa do 

širokega 

mednarodnega 

občinstva. 

Objavljanje 

prostih delovnih 

mest na 

mednarodnih 

platformah, 

Dekan, služba za 

informatiko, 

kadrovska 
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kandidatov za 

vpis.  

promoviranje 

študija na UL AG 

na mednarodnih 

platformah. 

5.č pridobitev 

strokovne 

sodelavke, ki 

skrbi za 

področje 

tutorstva in 

svetuje 

študentom 

glede vsebine in 

časovnice 

izpolnjevanja 

študentskih 

obveznosti 

/ / Kakovostno in 

dosegljivo 

tutorstvo, 

odgovornost in 

obremenjenost 

široko razpršeni. 

Pridobitev 

strokovne 

sodelavke za 

področje 

tutorstva, preko 

vodstva in ŠS 

zagotoviti dobro 

promocijo. 

Prodekan za 

študijske 

zadeve, ŠS 

5.č zagotovitev 

(omejene) 

možnosti 

izvedbe pouka 

na daljavo prek 

sistema 

SWING/LOLA 

Visok strošek, 

kompleksna 

priprava ter 

vpletenost več 

deležnikov. 

Omejitve 

uporabe dotične 

tehnologije. 

Študenti mnoge 

kratke poti na 

druge glasbene 

institucije 

nadomestijo z 

lekcijami ali 

srečanji preko 

sistema LOLA. 

Ob selitvi 

analiziramo 

možnosti 

izvedbe pouka 

na daljavo 

(prostor, 

finance, 

osebje...). Od 

leta 2022/23 se 

določi okvir 

izvajanja 

tovrstnega 

pouka oz. obseg. 

Mednarodna 

pisarna, tonski 

tehniki 

5.č možnost 

brezplačnega 

snemanja 

študentov za 

potrebe avdicij 

in natečajev  

Pomanjkanje 

ustrezno 

podkovanega 

osebja. 

/ Študentom bo 

omogočeno 

brezplačno 

snemanje za 

potrebe avdicij 

in tekmovanj. 

Ob selitvi v 

Palačo Kazina se 

definira nova 

storitev za 

študente.  

Tonski tehnik, 

dekan, skrbnik 

ŠP 

5.

d 

Na ŠP nimamo 

organiziranega 

praktičnega 

usposabljanja 

študentov kot 

samostojne 

učne enote 

     

5.

e 

uvedba anket za 

merjenje 

zadovoljstva 

zaposlenih 

Tveganje 

slabega odziva 

delavcev, 

dodaten strošek 

ankete. 

/ Sčasoma bolj 

jasno spoznati in 

razumeti 

mnenje 

delavcev o UL 

AG ter njihovo 

zadovoljstvo na 

Poskusna 

izvedba ankete v 

letu 2022.  

Dekan, služba za 

informatiko 
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delovnem 

mestu.  

5.

e 

sistematizirana 

blaga finančna 

podpora 

organizaciji 

seminarjev in 

delavnic na UL 

AG 

pomanjkanje 

sredstev 

/ Določeno število 

seminarjev v 

okviru UL AG se 

finančno 

podpre. 

Razmislek o 

možnostih 

finančne 

podpore 

seminarjev 

znotraj UL AG.  

Dekan, tajnik 
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4. Glasbena umetnost – druga stopnja 

 
1. Splošni podatki ŠP 
 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 

Gal Faganel, izr. prof. 

Ime študijskega programa 

Glasbena umetnost 

Stopnja študijskega programa 

druga stopnja 

Vrsta študijskega programa 

magistrski 

Način izvajanja študija 

redni, izredni 

Akreditacija 

 

Dodaten opis 

Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska 

stopnja) 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

Akademija za glasbo 

 
Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
 
Temeljni cilji 
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na umetniškem področju na področju glasbe – 
odvisno od smeri študija kot poustvarjalni umetniki (instrumentalni solisti, komorni glasbeniki, 
orkestrski glasbeniki, pevski solisti , zborovski pevci, sakralni glasbeniki, dirigenti, skladatelji). 
Učni izid bo usposobljenost diplomantovi za konkuriranje na mednarodnem umetniškem trgu dela. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ Sposobnost zbiranja analize in sinteze informacij  

▪ Sposobnost kritičnega razvijanja novih idej in argumentov (ustvarjalnost) 

▪ Sposobnost samo-motiviranja in samo-vodenja 

▪ Sposobnost samostojnega načrtovanja in dela 

▪ Sposobnost dinamičnega poslušanja (dvosmernost pretoka informacij 

▪ Sposobnost ustvarjalnega mišljenja 

▪ Sposobnost uporabe znanja v praksi 

▪ Sposobnost učinkovite uporabe domišljije in intuicije 

▪ Sposobnost fleksibilnega razmišljanja v različnih okoliščinah 

▪ Sposobnost čustvenega razumevanja 

▪ Sposobnost izražanja misli in čustev 

▪ Sposobnost tankočutnost v razlikovanju med čustveno in racionalno inteligenco 

▪ Sposobnost v samozavedanju in samoodločanju 

▪ Sposobnost razumevanja individualnih vrednot in vrednostnih sistemov 

▪ Sposobnost kritične samo-zavednosti 

▪ Sposobnost konstruktivne uporabe kritičnih sposobnosti pri komunikaciji 

▪ Sposobnost odziva na socialne, umetniške ali etične probleme povezane s svojim delom 

▪ Sposobnost samokritiko, kritiko, skupinsko komunikacijo in sporazumevanje 

▪ Sposobnost racionalne in čustvene analize 

▪ Sposobnost sinteze in oblikovanja celovitih sodb 

▪ Sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja 

▪ Sposobnost izražanja 

▪ Organizacijske Sposobnosti dela v skupini in vodenja skupinskega dela 

▪ Sposobnost samostojnega načrtovanja, motivacije sebe ter drugih in dela 

▪ Sposobnost razpoznavanja socialnih procesov in vodenja skupinskega dela 

▪ Sposobnost delovanja v mednarodnem okolju 

▪ Sposobnost umetniškega raziskovanja 

 
Predmetno specifične kompetence 
 
1. Smer kompozicija in glasbena teorija: 

▪ sposobnost poglobljenega avtorskega umetniškega izražanja na glasbenem področju, 

▪ sposobnost poglobljene artikulacije glasbene domišljije, čustvovanja in intuicije, 

▪ poglobljeno poznavanje repertoarja raznih stilnih in zgodovinskih obdobij, 

▪ obvladovanje umetniške kreativnosti na področju kompozicije in glasbene teorije z 

vsestranskim in poglobljenim obvladovanjem tehničnih in izraznih sredstev , 

▪ poglobljeno razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja kompozicije in glasbene 

teorije 

▪ poglobljeno poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških del z 

vidika estetike, stila, kompozicijske tehnike in glasbene teorije, 
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▪ poznavanje specifičnih zahtev priprave in organizacije umetniških nastopov, 

▪ poznavanje in orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

▪ sposobnost poglobljenega razumevanja in glasbeno-teoretske analize glasbenih vsebin in 

oblik, 

▪ sposobnost kritiškega vrednotenja glasbeno-umetniškega izražanja, 

▪ sposobnost slušne prepoznave in pomnjenja glasbenih stvaritev, 

▪ sposobnost intelektualnega pisnega in ustnega komuniciranja o glasbeni umetnosti. 

 
2. Smeri orkestrsko in zborovsko dirigiranje, petje, klavir, orgle, harmonika, čembalo, kitara, harfa, 
violina, viola, violončelo, kontrabas, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, 
tuba, tolkala, kljunasta flavta, sakralna glasba: 

▪ sposobnost poglobljenega umetniškega izražanja na glasbenem področju svoje smeri, 

▪ sposobnost poglobljene artikulacije glasbene domišljije, 

▪ sposobnost razumevanja glasbenih vsebin in oblik, 

▪ obvladovanje umetniške interpretacije na področju svoje smeri z vsestranskim obvladovanjem 

tehničnih in izraznih sredstev, 

▪ razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja tehnike svoje smeri, 

▪ poznavanje in uporaba stilne interpretacije vseh obdobij od renesanse dalje, 

▪ poglobljeno poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških del, 

▪ poznavanje in uporaba priprave umetniških nastopov, 

▪ orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

▪ vrednotenje glasbeno-umetniškega izražanja, 

▪ sposobnost posredovanja svojega glasbenega znanja strokovnemu in laičnemu občinstvu. 

 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov - Spremembe 
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

/// 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Doseganje ciljev in kompetenc se ugotavlja z rezultati študentskih anket ter s spremljanjem študijskega 

procesa v obliki kolokvijev, avdicij in letnih izpitov v okviru oddelkov in kateder. Akademija za glasbo 

vse študente spodbuja k javnemu nastopanju v okviru ciklov koncertov ter nekaterih obveznih in 

izbirnih predmetov. V sklopu javnega nastopanja se spremlja tudi doseganje ciljev in kompetenc. Prav 

tako sledimo uspešnosti prehoda lepega dela naših študentov in študentk na nadaljnji študij na tuje 

akademije ter izpopolnjevanje v okviru programa Erasmus. O pridobljenih ciljih in kompetencah 

sklepamo tudi na podlagi zaposljivosti diplomantov doma in v tujini. 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov.Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  
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V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 

 
Študenti v anketah relativno visoko ocenijo pridobivanje pričakovanih kompetenc. Doseganje ciljev in 

kompetenc je razvidno iz javno predstavljenih zaključnih del - magistrskih koncertov in magistrskih 

nalog, kot tudi iz javno predstavljenih skupinskih projektov - koncertov manjših in večjih ansamblov. V 

programu primanjkuje odrskih izkušenj, možnosti za nastopanje. Večina diplomantov se zaposli v 

Sloveniji, nekateri tudi v tujini. Nekateri diplomanti študij nadaljujejo ali se izpopolnjujejo na najbolj 

selektivnih uglednih podiplomskih programih v tujini kar potrjuje njihovo konkurenčnost v 

mednarodnem prostoru. Obenem pa vsi diplomanti niso konkurenčni na vedno bolj odprtem in hitro 

spreminjajočem se trgu dela. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo 
vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za podrobnejši vpogled ter boljše razumevanje doseganja ciljev in kompetenc diplomantov bi bilo 

smiselno obsežnejše raziskati vzorce zaposlovanja diplomantov. 

Izboljša se lahko raven glasbeno-umetniškega raziskovanja. 

 
3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Študijski program Glasbena umetnost 2. stopnje v veliki meri izpolnjuje pričakovanja širše stroke. 

Ugledne slovenske umetniške ustanove (Slovenska filharmonija, Simfonični orkester RTV Slovenija, 

SNG Opera in balet Ljubljana in Maribor itd.) pogosto zaposlujejo diplomante AG. Posamezni študenti 

so pri iskanju zaposlitve uspešni v Sloveniji in tujini. Na nekaterih smereh se opaža zmanjšana 

konkurenčnost diplomantov na orkestrskih avdicijah. Vedno več študentov se odloča za vpis izbirnih 

pedagoških predmetov, s katerimi pridobijo znanje in izkušnje, potrebne za delovanje kot učitelji na 

glasbenih šolah. Možnosti za zaposlitev diplomantov se spreminjajo zaradi povečane konkurence kot 
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rezultat mednarodnih razpisov in vse bolj odprtega trga dela. Poklicni uspehi posameznih izstopajočih 

diplomantov se pogosto obravnavajo kot kazalniki ustreznosti vsebine študijskega programa in 

njegovih učnih enot. 

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Vsebine ŠP in njegove učne enote redno posodabljamo, da v čim večji meri odražajo potrebe 

diplomantov in njihovih delovnih organizacij. V ta namen nudimo raznolik nabor izbirnih predmetov. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za podrobnejši vpogled ter boljše razumevanje ravni ustreznosti vsebine študijskega programa in 

njegovih učnih enot za večino študentov je potrebna obsežnejša raziskava zaposlovanja diplomantov. 

 
4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Od 111 študentov jih je k anketi pristopilo le 41. Le 20 študentov je na vprašanja odgovorilo. Pri večini 

predmetov je bila odzivnost na ankete tako nizka, da podatki zaradi anonimiziranja niso na voljo. S 

tako nizko udeležbo študentov pri anketah si izvajalec pedagoškega procesa težko pomaga, vodstvo 

pa se ne more opreti na mnenja iz tako majhnega, statistično nepomembnega vzorca. 

Med študenti prevladuje mišljenje, da študentske ankete ne morejo biti anonimne. Morda je tudi to 

eden od razlogov za nizko udeležbo. Verjetno veliko koristnih mnenj ostane neizrečenih ravno zato. 

Rezultati anket so pretežno pozitivni, kar pa zaradi nizke udeležbe ne zagotavlja, da je s študijem 

zadovoljna večina študentov. 

 

PREDNOSTI: 

• strokovnost pedagoškega osebja 

• odzivnost študentskega referata 

• možnost nastopanja solo z orkestrom 

• dobra podpora mednarodne pisarne AG 

 

POMANJKLJIVOSTI: 

Kot najbolj pereč problem se razumljivo znova pojavljajo neprimerni prostori za predavanja, vaje in 

druge oblike pedagoškega dela ter prostori za individualno učenje (vadnice). Prostorski problemi 

bodo v veliki meri rešeni z novimi prostori UL AG v Kazini. 
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Poleg tega študenti pričakujejo: 

▪ Več informacij pri posameznih predmetih na spletu. 

▪ Boljše obveščanje 

▪ Boljše svetovanje osebja knjižnice pri iskanju literature. 

▪ Dosledno obratovanje knjižnice v objavljenem obratovalnem času. 

▪ Boljši odnos osebja knjižnice do uporabnika. 

▪ Boljše informiranje o izmenjavah študentov. 

▪ Boljše informiranje glede kariernega svetovanja. 

▪ Boljše informiranje glede tutorjev. 

▪ Boljšo opremo za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Pravočasen razpis in dosledno upoštevanje izpitnih rokov. Pri individualnih izpitih se študente obvesti 

o urniku Ali razporedu z vsaj približno časovno opredelitvijo. 

Informiranje in usposabljanje novih študentov za uporabo sistema VIS. 

 
5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 

 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

 

 
 

V študijskem letu 2021/2022 je bilo razpisanih: 

- 60 rednih in 15 izrednih (Slovenci in EU) 

- 5 rednih in 5 izrednih (tujci/Slovenci brez slovenskega državljanstva) 

- 3 redna in 10 izrednih (vzporedni študij in diplomanti) 

- 2 redni in 6 izrednih (vpis po merilih za prehode) 

 

Vpisanih je bilo skupaj 111 študentov. Nekoliko višji vpis je lahko povezan s pandemijo covida-19. V 

preteklem letu končalo študij podpovprečni delež študentov. 
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Spremljanje populacije študentov – Prehodnost  
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
 

Ni jasno, kako je lahko prehodnost več kot 100 %. 

Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

 

 
 

Izrazito nizko število študentov, ki je v letu 2020 zaključilo študij je verjetno rezultat težkih razmer za 

študij, še posebej za javno predstavitev umetniškega dela, v času pandemije covida-19. 

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Na splošno je izvajanje ŠP uspešno. Na spremembe v kazalnikih v letih 2019 in 2020 vplivajo 

predvsem razmere za študij v času pandemije covida-19. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 

 
5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 
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Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem s 

predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji 

itd.) so usklajeni med seboj. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in viri 

(članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) 

dobro pokrivajo vsebine predmeta. (Anketa 

PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, 

seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so objavljene 

vse potrebne informacije v zvezi s predmetom. 

(Anketa PRED izpitom) 
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Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile ustrezno 

zastopane vsebine predmeta (v okviru 

predavanj, samostojnega študija itd.). (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Kakovost pedagoškega procesa spremljamo prek študentskih anket in letnih razgovorov 

predstojnikov oddelkov z dekanom. Kakovost določenih predmetov se spremlja tudi pri povezujočih 

predmetih kot sta komorna igra in orkester. 

 

Informiranje na spletu v zvezi s predmeti se glede na ankete na splošno izboljšuje. Študenti si želijo 

boljše predstavitve (poznavanja) sistema VIS. V anketah je bilo omenjeno tudi, da ni vedno jasno 

kateri način komunikacije se uporablja saj jih je preveč (spletna stran AG, VIS, e-pošta, MS Teams). S 

strani pedagoškega osebja je problematično, da študenti sistema VIS ne uporabljajo dosledno in tako 

moramo učitelji uporabiti različne kanale komunikacije, da informacije pridejo do vseh študentov. 

 

Ankete kažejo splošno zadovoljstvo s kakovostjo pedagoškega procesa na ravni učnih enot. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Medpredmetno povezovanje se izvaja na individualni ravni učiteljev pri posameznih predmetih. 

Sistemsko medpredmetno sodelovanje ni zagotovljeno. 
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajamo pričakovanim kompetencam na ravni 

oddelkov, kateder in posameznih predmetov. Učitelji smo umetniško aktivni in povezani z 

umetniškimi ustanovami v Sloveniji in v tujini in tako seznanjeni s standardi in pričakovanimi 

kompetencami, ki so nujne za uspeh diplomantov na trgu dela. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

 
Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet predvideno v 
študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar 
itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
Obremenitev študentov se kaže kot optimalna glede na anketo o ustreznosti KT. Študenti poročajo o 

pretirani obremenjenosti zaradi vaj v obdobju orkestrskih projektov. 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Glavni predmet izbrane študijske smeri poteka v obliki individualnega pouka, kar že v osnovi omogoča 

na študenta osredinjeno poučevanje. Mentorji podpirajo in usmerjajo študente glede na njihove 

poklicne cilje in ambicije. Poleg obveznega programa študija študentom nudimo tudi velik nabor 

izbirnih predmetov, ki študentom omogočajo sooblikovanje študijske izkušnje in jih obenem lahko 

pripravijo na hitro spreminjajoč se trg dela. Priložnosti za nadaljnji razvoj obstajajo v smeri na študenta 

osredinjenega učenja in poučevanja. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

UL Akademija za glasbo ponuja širok nabor aktualnih znanj ter aktivno vpeljuje nove predmete, ki so 

aktualni glede na trg dela. Tako je v relativno kratkem obdobju vpeljala študij baročne in sakralne 

glasbe ter razvija področje jazza in sodobne glasbe. Moje subjektivno mnenje je, da bi na ravni 

institucije lahko naredili korak naprej na področju na študenta osredinjenega učenja in poučevanja. 

Menim, da bi lahko v večji meri sledili novim pristopom učenja in poučevanja, podpore in vodenja 

študentov ter študijski proces bolj jasno osredinili na študenta, v luči doseganja boljše kvalitete, 

fleksibilnosti ter individualno prilagojene študijske poti. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  

Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

V sklopu ocenjevanja letnega izpita študenti poleg ocene (summative assessment – sumativno 

vrednotenje) dobijo povratne informacije oziroma nasvete (formative assessment – formativno 

vrednotenje) od vsakega člana izpitne komisije. 

 
5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

  

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

 

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je 

ustrezna. 

 

Internacionalizacija je na UL AG v porastu, učinki Mednarodne pisarne se vse bolj občutijo. Podpora za 

izmenjave profesorjev in študentov je dobra. V preteklem študijskem letu je bil na izmenjavi v tujini en 

visokošolski učitelj in 16 študentov UL AG. Pri pedagoškem procesu na UL AG je prek izmenjav 

sodelovala dva profesorja in osem študentov. Pandemija covida-19 in posledični ukrepi so bistveno 

vplivala na izvedbo izmenjav študentov in učiteljev. 

 

Izmenjave se izvajajo prek programa Erasmus in prek bilateralnih izmenjav. Načrtovanje in izvajanje 

vseh postopkov v zvezi z mobilnostjo študentov izvaja Mednarodna pisarna UL AG. Ta študente redno 

obvešča o drugih mednarodnih razpisih in možnostih za izmenjavo. V okviru mreže Erasmus se 

študentje večinoma odločajo za izmenjavo v dodatnem letu (absolventskem stažu). 

Posamezni učitelji spodbujajo študente k vključevanju in sodelovanju na mednarodnih festivalih, 

tekmovanjih, seminarjih, in drugih aktivnostih. 

 

Študenti so imeli priložnost mednarodnem projektu poučevanja na daljavo. 
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Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 
 

 
 

Tuji študenti se uspešno vključujemo v ŠP. Tuji študenti dobijo dobro podporo s strani Mednarodne 

pisarne AG in s strani posameznih učiteljev – mentorjev. Presenetljivo, število tujih študentov v času 

pandemije covida-19 ni upadlo. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija  
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Internacionalizacija je podprta s strani mednarodne pisarne UL AG kot tudi s stani vodstva, s 

prodekanom za mednarodno dejavnost.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

/// 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Kratka pisna predstavitev predmetov v angleščini, ki je na voljo pri pregledovanju seznama izvajanih 

predmetov. 

Sistematiziranje poročanja mednarodnih aktivnosti posameznikov z vzpostavitvijo spletnega obrazca 

v ta namen. 

 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – V povezavi z izvajanjem študijskega 
procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa? (npr. tutorstvo, podpora pri 
naboru izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 
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V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem dobil/a 

pravočasno. 

 

Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z 

drugih fakultet/akademij UL. 

 

Med študijem sem spoznal ustrezno število 

zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem 

zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). 

 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko 

obrnem. 

 

Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 
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Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima ustrezen 

odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela je ustrezna. 

 

Dovolj je primernega prostora za individualno 

učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 

 

Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri 

iskanju literature. 

 



202 / 269 

Na AG imamo sistem tutorstva več oblik: uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje 

študente (Buddy System) in drugo. Študenti tutorji se prijavijo k predmetu Tutorstvo, ki je kreditno 

ovrednoten in ocenjen. Tutorke so na začetku študijskega leta 2020/2021 organizirale spletni 

dogodek, namenjen pozdravu brucem in odgovorom na pogosta vprašanja. Tekom leta 2021 je 

tutorstvo močno zaživelo pod vodstvom prof. Dušana Bavdka. Povečalo se je število tutorjev. Kot 

posledica pandemije je večje število študentov potrebovalo pomoč tutorjev, ki so bili zato zelo 

obremenjeni. Z odlično organizacijo so kljub zahtevam uspešno pomagali vsem. 

 

V sodelovanju s Kariernimi centri UL so študentom UL AG na voljo skupinske in individualne priprave 

za vstop na trg dela. Imamo karierno svetovalko, ki pozna specifike trga dela poklicne usmeritve AG. 

Karierni centri UL imajo vzpostavljen sistem obveščanja dogodkov POPR (Portal osebnega in 

profesionalnega razvoja). Študenti se prek svoje digitalne identitete prijavijo in se naročijo na 

obvestila. Tu so predstavljene vse obštudijske in interesne dejavnosti UL. 

  

Študenti so preko spletne strani UL AG redno obveščeni o dodatnih izobraževanjih na témo glasbene 

in druge umetnosti, karierne poti ter širših aktualnih tém. 

 

Na šoli deluje Referat za študentske zadeve, ki je na voljo v času uradnih ur in preko elektronske pošte. 

  

Študentski informacijski sistem UL AG VIS preko anonimnih anket študentom nudi možnost, da izrazijo 

svoje mnenje o kakovosti pouka in delovanju šole. V letu 2021 je bilo število izpolnjenih anket prenizko, 

da bi vodstvo iz njih lahko razbralo splošno mnenje študentov. Potrebno je zagotoviti večje število 

izpolnjenih anket in upoštevati njihovo vsebino pri ukrepih za dvig kakovosti. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Izvaja se honorirana umetniška dejavnost UL AG z organizacijsko pomočjo oddelka za Odnose z 

javnostmi in marketing. Zainteresirani študenti s tem pridobijo izkušnje z nastopi bolj komercialnega 

tipa (prilagoditev željam naročnika) ter s samostojno kakovostno pripravo in izvedbo. Je tudi način 

promocije in možnost sklepanja poznanstev za prihodnost. V letu 2021 je bilo izpeljanih 34 nastopov 

na dogodkih. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo nastopov občutno manj (v letih prej je bilo tovrstnih 

dogodkov preko 100 na leto), na kar je pomembno vplivala epidemija koronavirusa. Dogodki večinoma 

potekajo v okviru Univerze v Ljubljani in njenih članic. Študenti so honorirani skladno s tarifo, ki jo je 

določila UL. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško 
delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom? (npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.) Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

/// 

 



203 / 269 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra izbira 

športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Obštudijske dejavnosti COD UL so kreditno ovrednoteni programi, ki zajemajo področja športa, okolja 

in projektov. Programe so zasnovale številne fakultete UL, na voljo pa so vsem študentom, ne glede 

na njihovo matično fakulteto.  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe? (npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Študent s posebnim statusom je študent, ki ima status študenta športnika, status študenta priznanega 

umetnika ali status študenta s posebnimi potrebami. Postopki, pravice in dolžnosti študentov s 

posebnim statusom so opredeljeni v Pravilniku UL o študentih s posebnim statusom. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Sistem rezervacij prostorov je računalniški program, preko katerega si študenti rezervirajo vadnico. V 

letu 2021 je doživel precejšnjo izboljšavo, kljub temu pa bi ga bilo za najboljše izkoriščanje prostorov 

potrebno redno optimizirati. Deloval bo kot podlaga novemu sistemu rezervacij prostorov, ki bo 

ustvarjen ob selitvi v nove prostore Kazine v letu 2022. 

 

Referat za študentske zadeve je primerno odziven na potrebe in vprašanja študentov, sodeč po 

rezultatih študentskih anket pa je potrebna izboljšava uradnih ur. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Predstavitev Kariernih centrov UL in karierne svetovalke študentom prvih letnikov ob začetku 

študijskega leta. 

Spodbuda k vpisu izbirnega predmeta Tutorstvo. 

Študente vzpodbuditi k reševanju anket in jim zagotoviti njihovo anonimnost. 

Podaljšati uradne ure oz. jih prilagoditi na čas, v katerem študenti najpogosteje obiskujejo Referat za 

študentske zadeve. 

Izboljšava sistema rezervacij prostorov. 



204 / 269 

 
5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Pedagoško in administrativno osebje ima na voljo različna izobraževanja in usposabljanj s strani UL. 

Učitelji imamo možnost razširiti obzorja na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo oddelki, katedre 

ali posamezni učitelji. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških 
kompetenc? (npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

/// 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi in podpori ŠP. 

V študijskem letu so bile aktivnosti učiteljev na področju mednarodne mobilnosti minimalne zaradi 

ukrepov povezanih s pandemijo covida-19. En učitelj je bil na izmenjavi v tujini. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno-
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Raziskovanje na glasbeno-umetniškem področju, ki je relevantno za ta študijski program ni dobro 

razvito. Oblikujejo se ukrepi z namenom spodbujanja in podpore visokošolskih učiteljev pri 

raziskovalnem delu. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

? 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

? 
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Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

/// 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Usposabljanja, izobraževanje in karierni razvoj postane pomemben element letnega razgovora. 

 
6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki  
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce – tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

Visokošolski učitelji, sodelavci in študenti so vključeni na sestankih oddelkov, sejah kateder in 

strokovnega sveta. Komunikacija je potekala v živo, preko elektronske pošte, po telefonu in na spletnih 

sestankih (Zoom). 

Predlogi in opažanja študentov se izražajo prek ŠS AG, študentskih anket in neposredno pri pouku. 

Strokovni sodelavci izražajo mnenja na sejah kateder, senata in razširjenega kolegija dekana in prav 

tako preko elektronske pošte in z neposrednim stikom. 

Delodajalci so vključeni v sodelovanje preko strateškega sveta in orkestrov, ansamblov ter drugih 

ustanov, s katerimi sodelujejo tako študentje kot zaposleni na UL AG. Refleksija in vključevanje drugih 

deležnikov ter širšega okolja potekata v glavnem prek javnih prireditev in umetniških projektov, ki jih 

organizira UL AG. 

Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Samoevalvacijsko poročilo je pripravil skrbnik ŠP izr. prof. Gal Faganel, pregledali so ga člani Komisije 

za kakovost UL AG, skrbniki strateških aktivnosti ter vodstvo UL AG. Samoevalvacijsko poročilo potrdi 

senat UL AG. 

Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: 
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

/// 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Na zagovoru/predstavitvi magistrske naloge je na voljo 
nevezan izvod magistrske naloge (eseja). 

Četudi pravilnik is leta 2013 ne zahteva predložitve vezane 
izdaje ("Naloga se odda v pisni (trije izvodi) in digitalni 
obliki."), ustno izročilo vztraja pri tej zahtevi.  

Organizacija dela nekaterih ansamblov je občasno 
preobremenjujoča in nezdrava za študente: Omejitev 
obveznosti študentov pri ansambelskih projektih na največ 
osem terminov tedensko v trajanju do 3 ure. V triurnem 
terminu je obvezno 30 minut odmora (lahko razporejeno na 
dva krajša odmora). V primeru dveh terminov v istem dnevu 
se predvidevata vsaj dve prosti uri med dvema terminoma 
(ne velja v primeru nujne kratke tonske vaje pred 
koncertom). 

Ni realizirano. 

Razviti jasne smernice in primere dobre prakse za izvedbo 
zagovorov magistrskega dela. Organizacija izobraževanja 
učiteljev o relevantnih postopkih in o vlogi članov komisije. 

Ni realizirano. 

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

Delano realizirano: nov predmet Orkestrska igra in priprava 
na orkestrske avdicije za godala je akreditiran in se izvaja. 

Nov predmet: Karierni razvoj za glasbenike. Realizirano: nov predmet Več kot talent - karierni razvoj za 
glasbenike je akreditiran in se izvaja. 

Prenos učnih načrtov na zaprti del spletne strani. Priprava 
povzetkov posameznih predmetov UL AG in javna objava 
povzetkov na spletni strani. Vsaka potrjena verzija učnih 
načrtov je na spletu na voljo le v obliki PDF in vsebuje datum 
veljave. 

Ni realizirano. 

Dopolnitev manjkajočih angleških prevodov posameznih 
učnih načrtov. 

Ni realizirano. 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uvedba pripravljalnega in izpopolnjevalnega programa. Pripravljalni in izpopolnjevalni programa omogoča novim 
študentom boljšo pripravljenost za študij ja AG. Pričakovani 
dolgoročni rezultat je tudi boljša pretočnost in povečan 
interes študentov iz tujine. 
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 PRILOŽNOSTI ZA 

IZBOLJŠAVE 
KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE 

NEVARNOSTI 
CILJ (I) PREDLOGI 

UKREPOV** 
ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ ČLANICE 

2. Za podrobnejši 
vpogled ter 
boljše 
razumevanje 
doseganja ciljev 
in kompetenc 
diplomantov bi 
bilo smiselno 
obsežnejše 
raziskati vzorce 
zaposlovanja 
diplomantov. 

Nimamo 
objektivnih 
podatkov o 
zaposlovanju 
diplomantov. 

Razpis študijskih 
mest morda ni 
skladen s 
potrebami na 
trgu dela in z 
realnimi 
možnostmi 
zaposlovanja 
diplomantov. 
Nerealno 
svetovanje 
študentom pri 
izbiri študijskega 
programa.  

Razumevanje 
potreb in 
priložnosti za 
diplomante. 

Izvedba obsežne 
raziskave o 
zaposlovanju 
diplomantov v 
preteklih 10 letih. 

? 

2. Izboljša se lahko 
raven glasbeno-
umetniškega 
raziskovanja. 

Glasbeno-
umetniško 
raziskovanje ni 
razvito in zato ne 
prispeva k 
raziskovalni 
dejavnosti.  

Glasbeno-
umetniško 
raziskovanje ni 
razvito in zato 
ne prispeva k 
raziskovalni 
dejavnosti.  

Razvoj 
glasbeno-
umetniškega 
raziskovanja.  

Oblikovanje 
delovne skupine 
za razvoj 
glasbeno-
umetniškega 
raziskovanja. 

komisija za kakovost, 
Komisija za 
znanstvenoraziskovalno 
dejavnost in doktorski 
študij AG 

3. Za podrobnejši 
vpogled ter 
boljše 
razumevanje 
ravni ustreznosti 
vsebine 
študijskega 
programa in 
njegovih učnih 
enot za večino 
študentov je 
potrebna 
obsežnejša 
raziskava 
zaposlovanja 
diplomantov. 

     

4. Pravočasen 
razpis in 
dosledno 
upoštevanje 
izpitnih rokov. 
Pri individualnih 
izpitih se 
študente obvesti 
o urniku Ali 
razporedu z vsaj 
približno 
časovno 
opredelitvijo. 

Izpiti različnih 
predmetov so 
občasno v 
medsebojnem 
konfliktu. 

Študenti ne 
morejo biti na 
dveh izpitih 
naenkrat v 
primeru 
časovnega 
konflikta 
različnih 
predmetov.  

Urejen in 
pregleden 
razpored 
izpitnih rokov, ki 
za posamezne 
študente niso v 
časovnem 
konfliktu. 
Študenti so 
obveščeni o 
terminih izpitov 
v prvem tednu 
predavanj. 

Pri individualnih 
izpitih se 
študente obvesti 
o urniku ali 
razporedu z vsaj 
približno časovno 
opredelitvijo. 
Razmislek o 
vzpostavitvi 
izpitnih rokov 
vezanih na 
termin 
predavanja.  

predstojniki oddelkov, 
referat za študentske 
zadeve, prodekan za 
študijsko dejavnost  

4. Informiranje in 
usposabljanje 
novih študentov 
za uporabo 
sistema VIS. 

Novi študenti ne 
uporabljajo 
Študentskega 
informacijskega 
sistema Akademije 
za glasbo 

Informiranje 
študentov 
poteka po 
preveč različnih 
kanalih in zato 
ni zanesljivo ali 
učinkovito. 

Uporabljanje 
Študentskega 
informacijskega 
sistema 
Akademije za 
glasbo za 
študente je 

Letno 
usposabljanje 
novih študentov 
o uporabi 
Študentskega 
informacijskega 
sistema 

Referat za študentske 
zadeve 
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obvezno. 
Študenti so 
odgovorni za 
prejemanje 
obvestil v 
Študentskem 
informacijskem 
sistemu 
Akademije za 
glasbo. 

Akademije za 
glasbo (prvi dan 
študijskega leta) 

5.a Za to področje 
ni predvidenih 
ukrepov. 

     

5.b V sklopu 
ocenjevanja 
letnega izpita 
študenti poleg 
ocene 
(summative 
assessment – 
sumativno 
vrednotenje) 
dobijo povratne 
informacije 
oziroma nasvete 
(formative 
assessment – 
formativno 
vrednotenje) od 
vsakega člana 
izpitne komisije. 

Izpiti glavnega 
predmeta 
(individualni pouk) 
trenutno niso 
poučni/vzgojni 
(razen kolikor se 
posebej potrudi 
vsak posamezni 
učitelj po izpitu), 
ker študenti razen 
vpisane ocene ne 
dobijo drugih 
povratnih 
informacij od 
članov izpitne 
komisije. 

Veliko je 
porabljenega 
časa učiteljev, 
študentov in 
korepetitorjev, 
za končni 
rezultat vpisa 
ocene brez 
dodane 
vrednosti 
povratne 
informacije za 
študente 

Poleg ocene 
študent/ka na 
(po) izpitu 
prejme tudi 
pisno povratno 
informacijo 
(formativno 
oceno) od vseh 
članov izpitne 
komisije. 

Priprava obrazca 
za formativno 
ocenjevanje 
izpita iz glavnega 
predmeta 

? 

5.c Kratka pisna 
predstavitev 
predmetov v 
angleščini, ki je 
na voljo pri 
pregledovanju 
seznama 
izvajanih 
predmetov. 

Informacije o 
posameznih 
predmetih v 
angleščini niso na 
voljo 

Tuji študenti 
težko najdejo 
ustrezne 
informacije o 
posameznih 
predmetih 

Urejene, 
pregledne in 
lahko dostopne 
informacije o 
posameznih 
predmetih v 
angleščini 

Priprava kratkih 
pisnih 
predstavitev v 
angleščini za 
vsakega od 
predmetov 

učitelji, oddelki, 
prodekan za 
mednarodno dejavnost, 
mednarodna pisarna, 
prodekan za študijske 
zadeve 

5.c Sistematiziranje 
poročanja 
mednarodnih 
aktivnosti 
posameznikov z 
vzpostavitvijo 
spletnega 
obrazca v ta 
namen. 

Nekatere 
mednarodne 
aktivnosti 
posameznih 
profesorjev so 
spregledane, ker ni 
sistematičnega 
poročanja 

Nizko 
zaznavanje in 
odmevnost 
mednarodnih 
aktivnosti 
posameznih 
profesorjev 

Ažurna baza 
podatkov o 
mednarodnih 
aktivnostih.  

Vzpostavitev 
spletnega 
obrazca za 
poročanje 
mednarodnih 
(lahko tudi vseh 
zunanjih) 
aktivnosti. 

prodekan za 
mednarodno dejavnost, 
mednarodna pisarna, IT 

5.č Predstavitev 
Kariernih 
centrov UL in 
karierne 
svetovalke 
študentom prvih 
letnikov ob 
začetku 
študijskega leta. 

Študenti se ne 
poslužujejo 
storitev Kariernih 
centrov UL. 

 Študenti s 
pomočjo 
karierne 
svetovalke 
izberejo sebi 
primerno 
karierno pot in 
pridobivajo za 
to potrebne 
kompetence. 

Predstavitev 
Kariernih centrov 
UL in karierne 
svetovalke 
študentom prvih 
letnikov ob 
začetku 
študijskega leta. 

referat za študentske 
zadeve, karierna 
pisarna 
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5.č Spodbuda k 
vpisu izbirnega 
predmeta 
Tutorstvo. 

Premajhno število 
tutorjev, ki vodi v 
preobremenjenost 
tutorjev. 

 Povečanje 
števila tutorjev 

Spodbuda k vpisu 
izbirnega 
predmeta 
Tutorstvo. 

Izvajalci obveznih 
predmetov, ŠS AG  

5.č Študente 
vzpodbuditi k 
reševanju anket 
in jim zagotoviti 
njihovo 
anonimnost. 

Nizko število 
izpolnjenih 
študentskih anket v 
programu VIS. 

Nizko število 
izpolnjenih 
študentskih 
anket v 
programu VIS. 

Vsaj 60-
odstotna 
izpolnjenost 
anket. 

Študente 
vzpodbuditi k 
reševanju anket 
in jim zagotoviti 
njihovo 
anonimnost. 

Vodstvo AG, izvajalci 
predmetov, ŠS AG 

5.č Podaljšati 
uradne ure oz. 
jih prilagoditi na 
čas, v katerem 
študenti 
najpogosteje 
obiskujejo 
Referat za 
študentske 
zadeve. 

Uradne ure 
Referata za 
študentske zadeve 
študentom ne 
zadoščajo. 

Uradne ure 
Referata za 
študentske 
zadeve 
študentom ne 
zadoščajo. 

Referat za 
študentske 
zadeve ima 
uradne ure tako, 
da je na voljo 
največjemu 
deležu 
študentov. 

Podaljšati uradne 
ure oz. jih 
prilagoditi na čas, 
v katerem 
študenti 
najpogosteje 
obiskujejo 
Referat za 
študentske 
zadeve. 

Vodstvo AG UL 

5.č Izboljšava 
sistema 
rezervacij 
prostorov. 

Nezadovoljstvo 
študentov s 
sistemom 
rezervacij 
prostorov. 

 Optimizirano 
izkoriščanje 
prostorov. 

Vzpostavitev 
programa in 
pogosto 
optimiziranje 
sistema 
rezervacij 
prostorov. 

Vodstvo AG, ŠS AG 

 Na ŠP nimamo 
organiziranega 
praktičnega 
usposabljanja 
študentov kot 
samostojne 
učne enote 

     

5.e Usposabljanja, 
izobraževanje in 
karierni razvoj 
postane 
pomemben 
element letnega 
razgovora 

Usposabljanja, 
vseživljenjskega 
izobraževanja, 
izpopolnjevanja ni 
v obrazcu letni 
razgovor 

Za 
usposabljanje, 
dodatno 
izobraževanje, 
izpopolnjevanje 
ni vzpodbude v 
obliki kriterija 
evalvacije dela 
zaposlenega. 

Usposabljanje, 
izobraževanje in 
izpopolnjevanje 
postane eden 
od kriterijev za 
evalvacijo in 
točka letnega 
razgovora. 

Dodatek točke 
»usposabljanje, 
izobraževanje, 
izpopolnjevanje« 
v obrazec letni 
razgovor 

tajnik, dekan 
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5. Instrumentalna in pevska pedagogika – druga stopnja  

 
1. Splošni podatki ŠP 
 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 

Katja Porovne Silič, doc. 

Ime študijskega programa 

Instrumentalna in pevska pedagogika 

Stopnja študijskega programa 

druga stopnja 

Vrsta študijskega programa 

magistrski 

Način izvajanja študija 

redni, izredni 

Akreditacija 

 

Dodaten opis 

Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska 

stopnja) 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

Akademija za glasbo 

Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
 
Temeljni cilji 
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju svoje smeri ter 
delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, 
voditelji šolskih ansamblov itd.). 
Učni izid bo usposobljenost diplomantov za kakovostno samostojno pedagoško delo na področju svoje 
smeri študija. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ Sposobnost zbiranja analize in sinteze informacij  

▪ Sposobnost kritičnega razvijanja novih idej in argumentov (ustvarjalnost) 

▪ Sposobnost samo-motiviranja in samo-vodenja 

▪ Sposobnost samostojnega načrtovanja in dela 

▪ Sposobnost dinamičnega poslušanja (dvosmernost pretoka informacij 

▪ Sposobnost ustvarjalnega mišljenja 

▪ Sposobnost uporabe znanja v praksi 

▪ Sposobnost učinkovite uporabe domišljije in intuicije 

▪ Sposobnost fleksibilnega razmišljanja v različnih okoliščinah 

▪ Sposobnost čustvenega razumevanja 

▪ Sposobnost izražanja misli in čustev 

▪ Sposobnost tankočutnost v razlikovanju med čustveno in racionalno inteligenco 

▪ Sposobnost v samozavedanju in samoodločanju 

▪ Sposobnost razumevanja individualnih vrednot in vrednostnih sistemov 

▪ Sposobnost kritične samo-zavednosti 

▪ Sposobnost konstruktivne uporabe kritičnih sposobnosti pri komunikaciji 

▪ Sposobnost odziva na socialne, umetniške ali etične probleme povezane s svojim delom 

▪ Sposobnost samokritiko, kritiko, skupinsko komunikacijo in sporazumevanje 

▪ Sposobnost racionalne in čustvene analize 

▪ Sposobnost sinteze in oblikovanja celovitih sodb 

▪ Sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja 

▪ Sposobnost izražanja 

▪ organizacijske sposobnosti dela v skupini in vodenja skupinskega dela 

▪ Sposobnost umetniškega raziskovanja 

 
Predmetno specifične kompetence 

▪ Sposobnost poglobljenega umetniškega izražanja na glasbenem področju svoje smeri, 

▪ sposobnost poglobljene artikulacije glasbene domišljije, 

▪ sposobnost razumevanja glasbenih vsebin in oblik, 

▪ obvladovanje umetniške interpretacije na področju svoje smeri , 

▪ razumevanje vzročno-posledičnih procesov s področja tehnike svoje smeri, 

▪ poznavanje in uporaba stilne interpretacije vseh obdobij od renesanse dalje, 

▪ poglobljeno poznavanje in samostojna uporaba procesov študija različnih umetniških de,l 

▪ poznavanje in uporaba priprave umetniških nastopov, 

▪ orientacija v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini in literaturi, 

▪ vrednotenje glasbeno-umetniškega izražanja, 

▪ sposobnost posredovanja svojega glasbenega znanja strokovnemu in laičnemu občinstvu, 

▪ občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, 
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▪ poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, znanje o 

vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih, 

▪ poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 

dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela), 

▪ razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-

etničnih vprašanj, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobne glasbeno-didaktične filozofije in 

uveljavljenih glasbeno-didaktičnih konceptov na svojem področju, 

▪ poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih 

didaktičnih, pedagogško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v 

formalnih in neformalnih oblikah glasbenega izobraževanja na svojem področju, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov za svojo smer za področje 

osnovnega in srednješolskega glasbenega šolstva, 

▪ interdisciplinarno povezovanje vsebin, 

▪ razvoj akcijskega raziskovanja na področju uporabe didaktičnih gradiv in glasbenega 

repertoarja, 

▪ pedagoško vodenje učencev, dijakov pri individualnem delu in vodenje majhnih skupin, 

▪ organiziranje aktivnega in samostojnega vadenja, 

▪ samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na glasbenem področju svoje smeri, 

▪ prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in 

kulturno različnost, 

▪ oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega 

zastopnika glasbe, 

▪ uzaveščanje estetske občutljivosti za kakovostno zvočno okolje, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno strokovnih znanj, sposobnosti in 

spretnosti s svojega področja, vezanega na smer, 

▪ uzaveščanje fenomena glasbe in njene raznolike manifestivnosti, 

▪ poglobljeno razumevanje glasbe v njenih umetniških, znanstvenih in tehničnih domenah, 

▪ uzaveščanje glasbenega jezika ob dinamični in kreativni uporabi glasbene teorije, zgodovine in 

reproduktivnih področij, 

▪ poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno-teoretičnih in oblikovnih znanj, 

▪ razvoj slušnih in glasbeno-bralnih veščin ter glasbenega spomina, 

▪ poznavanje, razumevanje svetovne in slovenske glasbene zgodovine, 

▪ poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene 

literature, 

▪ razvoj širokih možnosti funkcionalne uporabe reproduktivnih predmetov pri glasbenih 

dejavnostih v formalnem izobraževanju in drugih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

▪ sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja, 

▪ razvoj muzikalne samostojnosti, 

▪ uzaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture, 

▪ poznavanje, razumevanje in uporaba različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov. 

 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremembe 
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

/ 
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Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Spremljanje doseganja ciljev in kompetenc diplomantov poteka preko spremljanja študentov 

tekom učnega procesa (individualni pouk, predavanja), preko njihovih instrumentalnih in 

pevskih nastopov, pedagoških nastopov, izpitov, diplomskih nalog in diplomskih nastopov in 

študentskih anket.  

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov.Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  

 
V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 

 
Študentska anketa po izpitu kaže, da študentje tega programa menijo v višjem odstotku od povprečja 

članice, da so pridobili pričakovane kompetence. Od šol. l. 2016/17 do 2020/21 se giblje med 4.2–4.6, 

medtem, ko se povprečje članice giblje med 4.1–4.3. 

  

Študijski program Instrumentalna in pevska pedagogika omogoča svojim študentom doseganje 

zastavljenih temeljnih ciljev, kot so usposabljanje diplomantov za kakovostno delovanje na glasbeno-

pedagoškem področju svoje smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju. Pridobljene 

splošne in predmetno specifične kompetence diplomantom zagotavljajo suverenost na njihovi poklicni 

pedagoški in umetniški poti. Diplomanti UL AG so visoko uspešni pri svojem delovanju, kar kaže 

uspešnost našega glasbenega šolstva.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo 
vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 
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3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

V študijskem letu 2020/21 ni bilo raziskav glede ustreznosti vsebine študijskega programa. Na podlagi 

visoke uspešnosti diplomantov UL AG na pedagoškem področju pa lahko sklepamo, da je vsebina 

študijskega programa ustrezna in da jim ponuja vse ustrezne kompetence za njihovo kasnejše 

profesionalno delo. 

 Mnogo študentov se sreča s poučevanjem že v času njihovega študija. Vsekakor jim je znanje, 

pridobljeno na tem študijskem področju (teoretično in praktično) v veliko pomoč pri nabiranju prvih 

izkušenj. Da so diplomanti UL AG uspešni pri svojem pedagoškem delu, jasno kažejo med drugim tudi 

uspehi njihovih učencev na javnih nastopih in drugih pomembnih prireditvah glasbenih šol in na 

tekmovanjih tako na nacionalni, kot tudi na mednarodni ravni.  

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Diplomanti UL AG se zaposlujejo v javnih in zasebnih glasbenih šolah, glasbenih gimnazijah in 

konservatorijih. Njihove možnosti za zaposlitev so ustrezne, večinoma dobre, nihajo pa glede na 

potrebe glasbenih šol, ki so pri določenih instrumentih večje, pri drugih pa manjše.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 

 
4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

V študijskem letu 2020/21 so na UL AG v splošni anketi študentje vseh smeri skupaj v povprečju 

najboljše ocenili dejavnike  

»Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet/akademij UL", "Strokovna podpora 

mednarodni mobilnosti je ustrezna.«, »Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini.« 

(4.3) 

Najslabše je ocenjen dejavnik »Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, 

učilnice, seminarji itd.).« (2.1)  

 

Na programu IPP so študentje najbolje ocenili naslednje dejavnike: 

»Gledano v celoti, sem s predmetom zadovoljen/a«, »Različni načini dela pri izvedbi predmeta 
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(predavanja, vaje, seminarji itd.) so usklajeni med seboj«, »Študijska literatura in viri (članki, 

elektronski viri, študijski primeri itd.) dobro pokrivajo vsebine predmeta«, »O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a«. »Sprotno preverjanje znanja pri izvedbi predmeta (v 

kakršnikoli obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta«, »Na spletu so objavljene vse potrebne informacije v zvezi s predmetom.« (4.9) 

 

Najnižje je bila ocenjena trditev »Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, 

učilnice, seminarji itd.)«. (1,5) 

  

Študentje IPP so v štud. letu 2020/21 v Anketah pred izpitom glede na zadovoljstvo, usklajenost, 

samostojnost, literaturo, obveščenost, informacije na spletu in preverjanje v povprečju program 

ocenili z 4.9. Za večino predmetov rezultati ankete zaradi nizke kvote dobljenih odgovorov niso 

razvidni.  

Najvišje ocenjeni predmeti, ocena 5.0: Orkester M1, Komorna igra M1, Polifona ritmična gibanja 

 

V povprečju je program glede na Ankete po izpitu prejel oceno (4.4) – glede na vsebine (4.5), jasnost 

(4.3) in ocenjevanje (4.4). Glede na pridobljene kompetence je bil ocenjen s (4.1), glede na 

ustreznost KT pa s (3.0). Za večino predmetov rezultati ankete zaradi nizke kvote dobljenih 

odgovorov niso razvidni.  

Najvišje ocenjeni predmet, ocena 4.7: Vodenje ansamblov v šoli (osnove dirigiranja) 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 
5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 
 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

 

 
 

RAZPIS: 

Število razpisanih mest za študijsko leto 2021/22 za študijski program Instrumentalna in pevska 

pedagogika je: 
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Državljani Republike Slovenije in EU: 30 za redni in 10 za izredni študij 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci: 2 redni, 2 izredni 

Vzporedni: 2 redni, 2 izredni 

Vpis po merilih za prehode: 3 redni, 2 izredni 

Število razpisanih mest je enako kot v prejšnjem šolskem letu. 

 

VPIS: 

Vpis v zadnjih letih ostaja podoben in nima velikih odstopanj. Giblje se med 42 in 47 študentov. V 

letu 2020/21 je vpisanih 45 študentov (43 rednih in 2 izredna).  

V prejšnjih letih je bilo število vpisanih naslednje: 

V šol. letu 2016/17 je bilo vpisanih 42 študentov (38 rednih in 4 izredna), 

v šol. letu 2017/18 je bilo vpisanih 46 študentov (44 rednih in 2 izredna), 

v šol. letu 2018/19 je bilo vpisanih 43 študentov (41 rednih in 2 izredna), 

v šol. letu 2019/20 je bilo vpisanih 47 študentov (45 rednih in 2 izredna). 

Število izrednih študentov od leta 2017/18 ostaja enako – 2. 

Spremljanje populacije študentov – Prehodnost  
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
 

Prehodnost je bila že v šol. letu 2019/20 višja kot v prejšnjih letih – 95,24 %. V prejšnjih letih se je 

odstotek prehodnosti gibal med 80 in 86 %: leta 2018/19 je znašal 85,71 %, leta 2017/18 – 80 %, leta 

2016/17 pa 82,6 %. 

V zadnjem šol. letu 2020/21 pa je prehodnost celo 100 %. Zvišanje prehodnosti v zadnjih dveh letih 

gre pripisati predvsem blažjim pogojem za prehod v višji letnik zaradi pandemije zaradi covida-19. Tako 

je tudi število študentov, ki niso vpisani v 1. ali 2. letnik, temveč letnik ponavljajo, precej višje kot 

običajno – 14.  

Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

 

 
 

V letu 2020 je diplomiralo 12 študentov, manj kot v prejšnjih letih, kar gre verjetno pripisati 

pandemiji zaradi covida-19. V letih od 2016 do 2019 je število diplomantov nihalo med 13 in 15, le l. 

2018 je bilo precej višje, ko jih je diplomiralo 20. 
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Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Število mest pri razpisu ostaja enako. Vpis v zadnjih letih ostaja podoben in nima velikih odstopanj. 

Največja odstopanja je opaziti pri prehodnosti študentov, ki je med šol. l. 2016/17 in 2018/19 sprva 

nihala med 80 in 85,7 %, nato se je v šol. letu 2019/20 povzpela na 95,24 %, v šol. letu 2020/21 pa celo 

na 100 %, kar gre pripisati predvsem blažjim pogojem za prehod v višji letnik zaradi pandemije zaradi 

covida-19. Pandemiji pa gre pripisati tudi nižje število diplomantov v letu 2020. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 

 
5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 

Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem s 

predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji 

itd.) so usklajeni med seboj. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in viri 

(članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) 

dobro pokrivajo vsebine predmeta. (Anketa 

PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 
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Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, 

seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so objavljene 

vse potrebne informacije v zvezi s predmetom. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile ustrezno 

zastopane vsebine predmeta (v okviru 

predavanj, samostojnega študija itd.). (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Spremljanje pedagoškega procesa in zagotavljanje kakovosti poteka preko študentskih anket, 

pogovorov visokošolskih učiteljev in sodelavcev z dekanom, razprav profesorjev na sestankih 

oddelkov in Katedre za glasbeno-pedagoške predmete o izvedbi posameznih predmetov in njihovem 

medpredmetnem povezovanju. 

Ocene študentov IPP v š. l. 20/21: 

Najvišja ocena (4.9): »Gledano v celoti, sem s predmetom zadovoljen«, »Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji itd.) so usklajeni med seboj«, »Študijska literatura in 
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viri (članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) dobro pokrivajo vsebine predmeta«, »O obveznostih 

pri predmetu sem pravočasno obveščen/a«, »Sprotno preverjanje znanja pri izvedbi predmeta (v 

kakršnikoli obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta«, 

»Na spletu so objavljene vse potrebne informacije v zvezi s predmetom« 

  

Način dela pri izvedbi predmeta me spodbuja k samostojnem u razmišljanju: povprečje programa se 

giblje med 4.8 in 4.9, povprečje članice je od 4.4 do 4.6 (izjema je š. l. 17/18 kjer je povprečje 

programa 4.0, članice pa 4.4). 

 

Najnižje ocenjeno (4.2): »Naloge so bile nedvoumne in jasne« 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Medpredmetno povezovanje poteka tako, da se obravnavane vsebine povezujejo znotraj 

posameznih predmetov, oziroma da se usvojene umetniške veščine pri pouku inštrumenta prenesejo 

v umetniško izražanje in koncertno delovanje v komornih zasedbah in orkestrih in umetniških 

projektih kot tudi pri konkretnih povezavah izvedenih vsebin pri specialnih didaktikah in njihovi 

neposredni uporabnosti v fazi pedagoške prakse. Medpredmetne povezave izstopajo na ravni 

obveznih in izbirnih predmetov, pri katerih se srečujejo študenti študijskih smeri različnih 

inštrumentalnih področij in petja, glasbeno-teoretske in glasbene pedagogike. Omenjeno 

prepletanje zahteva od nosilcev predmetov prilagajanje aktivnih oblik učenja in poučevanja.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Zaradi specifike glasbenega študija na Akademiji velik del pouka poteka individualno ali pa v manjših 

skupinah. To omogoča stalno sprotno spremljanje študentovega razvoja, njegovih potreb, zavzetosti 

za študij, pridobivanje njegovih kompetenc in preverjanje ustreznosti le-teh glede na pričakovane 

kompetence študentov. 

 

Preverjanje in ocenjevanje študentovega dela poteka na podlagi kolokvijev, zaključnih izpitov in 

diplome. Predvsem pri glavnem predmetu (instrument, petje) pa se skozi celo leto razvoj študenta na 

umetniškem področju spremlja tudi na internih in javnih nastopih, koncertih in tekmovanjih, ki mu 

omogočajo samorefleksijo.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

  

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
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Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet predvideno v 
študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar 
itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
Glede na rezultate ankete študentje IPP ocenjujejo, da so za predmet porabili nekaj več časa od 

predvidenega. Optimalna vrednost bi bila 3.0, saj kaže da so študentje porabili predvideno število ur. 

Študentje IPP so ocenili v zadnjih petih letih obremenitev med 3.1 in 3.4.in je bila njihova vrednost za 

0.2 točke višja od povprečja članice, razen v šolskem letu 2017/18, ko je bilo povprečje programa in 

članice enako (3.1).  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Študijski program IPP spodbuja na študenta osredinjeno učenje in poučevanje, ki podpira med drugim 

tudi študentovo aktivno sodelovanje v učnem procesu, spodbuja njegovo motivacijo in občutek 

avtonomije ob zagotavljanju ustreznih usmeritev, strokovne podpore učitelja in povratnih informacij, 

oziroma nasvetov, ki so povezani z učnim procesom. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Vsi zgoraj navedeni elementi pripomorejo k višji kakovosti učnega procesa in se kažejo v visoki 

uspešnosti študentov na umetniškem (nastopi, sodelovanja v koncertnih projektih, tekmovanjih) in 

pedagoškem področju (uspehi njihovih učencev, ko začnejo poučevati v glasbenih šolah). 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

 

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je 

ustrezna. 

 

Mednarodna pisarna UL AG nudi zelo dobro podporo študentom v zvezi z mednarodno mobilnostjo. 

Preko spletnih strani Akademije za glasbo jih redno obvešča o razpisih za mednarodne izmenjave. 

Opisani so postopki, potrebni za opravljanje izmenjave, nasveti, obvestila, predstavitve in podobno. 

 

Glede na rezultate ankete študentje IPP menijo, da imajo na voljo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. Njihove ocene zadnjih petih let se gibljejo med 3.6 in 4.8, in so višje od 

poprečja članice, ki je med 3.4 in 4.2. Menijo, da imajo dovolj zanimivih možnosti za mednarodno 

izmenjavo (ocene 3.8–4.7), da se spodbuja in podpira izmenjavo (3.6–5.0), da imajo možnost 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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opravljanja obveznih predmetov v tujini (3.8–4.8), da je priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno (3.4–4.7) in da je strokovna podpora mednarodni mobilnosti ustrezna (3.8–4.8). V 

veliki večini so ocene študentov IPP višje od povprečja članice. 

Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 

 

 
 

Iz leta v leto je opazna stalna rast zanimanja za študijski program pri tujih študentih. V letu 2017/18 so 

bili vpisani 3 tuji študentje, v letu 2018/19 je bilo vpisanih 7 tujih študentov, v letih 2019/20 in 2020/21, 

pa se je njihov delež še povečal. Vpisanih je bilo 11 tujih študentov.  

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija 
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Internacionalizacija študija je povezana z mednarodnimi izmenjavami študentov in z vključevanjem 

gostujočih profesorjev v okviru seminarjev, festivalov, poletne šole in drugih umetniških projektov in 

prireditev, s pomočjo katerih študenti pridobijo dodatna znanja. 

 V okviru katedre za glasbeno-pedagoške predmete bo potekal 14. 1. 2021 seminar priznanega prof. 

Paula Harrisa iz Velike Britanije. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Študijski program je z ostalimi evropskimi visokošolskimi programi kakovostno in vsebinsko primerljiv, 

ima pa tudi določene prednosti. Medtem ko se študij instrumenta v tujini mnogokrat loči na 

pedagoškega in umetniškega že na začetku, se to pri nas zgodi šele na drugi stopnji, kar lahko 

pripomore k višjim začetnim umetniškim kompetencam študentov Instrumentalne in pevske 

pedagogike. Študentje se udeležujejo v času študija mednarodnih tekmovanj, mednarodnih festivalov, 

seminarjev in mojstrskih tečajev v tujini, mojstrskih tečajev doma z gostujočimi profesorji, koncertirajo 

v tujini solistično, komorno, v okviru gostovanj v različnih projektih z orkestri ali zbori. Tako študij 

uspešno pripravi študente na delovanje v mednarodnem prostoru, kar kažejo tudi zaposlitve naših 

diplomantov v tujini.  
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 

Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Krepitev internacionalizacije ŠP IPP preko organizacije novih mednarodnih seminarjev, ki prinašajo 

nova znanja študentom in pedagogom. 

 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – V povezavi z izvajanjem študijskega 
procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa?(npr. 
tutorstvo, podpora pri naboru izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno 
prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem dobil/a 

pravočasno. 

 

Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z 

drugih fakultet/akademij UL. 

 

Med študijem sem spoznal ustrezno število 

zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem 

zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko 

obrnem. 
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Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 

 

Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima ustrezen 

odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela je ustrezna. 
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Dovolj je primernega prostora za individualno 

učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 

 

Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri 

iskanju literature. 

 

Rezultati kažejo, da so študentje IPP najvišje ocenili trditev »V splošnem sem s študijem zadovoljen« 

(4.0). 

Najnižje so ocenili trditev »Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice, 

seminarji itd.).« (1,5) 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Podporo pri naboru izbirnih predmetov, vključitvi v praktično, raziskovalno, umetniško delo in projekte 

študentom lahko nudijo njihovi profesorji in tudi ostali visokošolski učitelji. Prav tako jim nudijo 

podporo tudi študentje tutorji in izvoljeni predstavniki študentov Študentskega sveta UL AG.  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško 
delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom? (npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.) Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

/// 
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra izbira 

športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Študentje ocenjujejo izbiro športnih aktivnosti v zadnjih petih letih višje od povprečja članice, giblje pa 

se med 3.8 in 4.4. Zadovoljstvo delovanjem študentskega sveta pa je ocenjeno podobno kot pri 

povprečju članice. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Mnogo koristnih informacij študentom nudijo spletne strani AG. V šol. letu 2019/20 in 20/21 so na njih 

lahko našli tudi veliko informacij za pomoč v zvezi s covidom-19: smernice, navodila, obrazci, razne 

povezave za psihosocialno podporo in drugo.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Študentje študijskega programa Instrumentalna in pevska pedagogika imajo pouk glavnega predmeta 

individualno, tako da imajo stalen stik s svojim profesorjem, ki jim lahko pomaga pri raznih vprašanjih 

in težavah in jih po potrebi lahko usmeri naprej. Podporo jim lahko nudijo tudi ostali visokošolski 

učitelji in sodelavci, s katerimi ima stik v okviru študija. Prav tako jim nudijo podporo tudi študentje 

tutorji in izvoljeni predstavniki študentov Študentskega sveta UL AG. Na njih lahko naslavljajo različne 

potrebe, saj rešujejo probleme študentov, povezane s študijskim procesom.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 

 
 
5.d USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Praktično usposabljanje študentov 
Če imate na ŠP elemente praktičnega usposabljanja, ki niso organizirani kot samostojna učna enota, jih opišite pri točki 
»Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju« 
Praktično usposabljanje študentov – Organizacija  
Opišite, kako je organizirano praktično usposabljanje študentov. (npr. kdo poišče organizacijo, kako spremljate izvajanje 
prakse, kako pridobivate povratne informacije udeležencev, preverjate ustreznost vsebine oz. opredelitev načrta dela z 
mentorjem v delovni organizaciji itd.) 
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Imamo zadovoljivo ponudbo zunanjih institucij 

za opravljanje študijske prakse 

 

Deležen/na sem bil/a pomoči 

fakultete/akademije pri iskanju študijske 

prakse 

 

Dobil/a sem dovolj natančna navodila, kako 

opraviti študijsko prakso 

 

Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na 

fakulteti mi je dal/a koristne informacije pred 

prakso in koristne povratne informacije po 

praksi 

 

Način izvajanja študijske prakse je bil primeren 

 

Dolžina študijske prakse je primerna 

 

Sestavni del predmetov Instrumentalne in pevske pedagogike tudi praktičen pouk, oz. pedagoška 

praksa, kjer s profesorji in študenti IPP sodelujejo tudi zunanji sodelavci, učitelji mentorji in učenci v 

glasbenih šolah in konservatorijih. 

Študentje so bili glede na ankete s ponudbo, pomočjo, navodili, primernostjo in dolžino prakse 

zadovoljni.  

V lanskem letu je najvišjo oceno dobila ponudba in navodila (4.6), najnižjo pa dolžina (4.1). 
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Praktično usposabljanje študentov – Kompetence in učni izidi 
Kako preverjate kompetence in učne izide praktičnega usposabljanja študentov?  

 
S študijsko prakso sem lahko ustrezno dopolnil/a svoja strokovna znanja in spretnosti izbranega študija 

 
Vsebina in organizacija prakse je glede na pričakovane kompetence diplomanta po mnenju katedre 

ustrezna. Glede na mnenje katedre je tudi obseg (najmanj 2 učna nastopa in 20 ur hospitacij) ustrezen. 

Njegovo povečevanje bi pripeljalo do prevelike obremenitve zunanjih mentorjev, učiteljev na 

glasbenih šolah.  

Praktično usposabljanje študentov – Mentorji  
Kako poskrbite za strokovnost in usposobljenost mentorjev praktičnega usposabljanja? 

Mentor v zunanji instituciji mi je nudil ustrezno 

mentorsko podporo med študijsko prakso 

 

Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na 

fakulteti je učinkovito sodeloval/a z mentorjem 

v zunanji instituciji 

 

Kakovost mentorstva se meri s pomočjo študentskih anket. Podporo so študentje lani ocenili z 4.8, 

učinkovitost sodelovanja koordinatorja in mentorja pa s 4.6. 

Praktično usposabljanje študentov – Organizacije  
V katerih organizacijah so študentje študijskega programa v preteklem letu opravljali praktično usposabljanje? 

GŠ Emil Adamič, GŠ Koper, GŠ Laško, GŠ Moste Polje, GŠ Celje, GŠ Sežana, GŠ Sv. Stanislava, GŠ Velenje, 

GŠ Vič, KGBL, KGBM 
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Praktično usposabljanje študentov – Ustreznost zasnove in izvajanja 
Ocenite ustreznost zasnove in izvajanja praktičnega usposabljanja. 

Zasnova praktičnega usposabljanja študentov in izvajanja praktičnega usposabljanja sta ustrezna. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Vsebina in organizacija prakse je ustrezna in kakovostna. Študenti pridobijo znanje in kompetence za 

svojo pedagoško pot po zaključenem študiju. Pedagoška uspešnost diplomantov UL AG se kaže z 

uspehi njihovih učencev na glasbenih šolah (koncerti, tekmovanja ...). 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov. 

 
5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Na UL Akademiji za glasbo je dobro zagotovljeno za informiranost in pomoč v zvezi z usposabljanji in 

mobilnostmi. Spodbude prihajajo s strani vodstva in ostalih služb UL AG.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških 
kompetenc? (npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

/ 
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno 

sodelujejo pri izvedbi in podpori ŠP. 

Mednarodna pisarna UL AG nudi zelo dobro podporo zaposlenim v zvezi z mednarodno mobilnostjo. 

Preko spletne pošte in spletnih strani Akademije za glasbo jih redno izčrpno obvešča o razpisih za 

mednarodne izmenjave. Opisani so postopki, potrebni za opravljanje izmenjave, nasveti, obvestila, 

predstavitve in podobno. Osebno v mednarodni pisarni prejmejo vse potrebne informacije in pomoč 

pri koordinatorju. 

  

MEDNARODNA DEJAVNOST 

SMS +  6 (2020),  16 (2019)        

SMS -  14 (2020),  14 (2019) 

STA +  12 (2020),  29 (2019) 

STA -  5 (2020),  12 (2019) 

STT +   0 (2020),  16 (2019) 

STT -   0 (2020),  16 (2019) 

 

SMS +/- Dohodna/odhodna študentska mobilnost  

STA +/- Dohodna/odhodna mobilnost profesorji 

STT +/- Dohodna/odhodna mobilnost strokovne službe 

 

IZMENJAVE 2019/20  

Erasmus+ izmenjave za leto 2019/20  

Dohodna študentska mobilnost: 12→ 2020 / = 6  

Odhodna študentska mobilnost: 13 + 1X praksa → 2020 / = 14  

 

Dohodna mobilnost profesorji: 25 → 2020 / = 7 + gostujoči prof. = 5 / = 12  

Odhodna mobilnost profesorji: 6 → 2020 / = 5  

 

Dohodna mobilnost strokovne službe: 1    

 

BILATERALNE IZMENJAVE  

UL AG – Akademija za glasbo Univerze v Zagrebu   

Dohodna mobilnost profesorji: 1  

Odhodna mobilnost profesorji: 1  

 

SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME (SEMP)  

Dohodna mobilnost profesorji: 1  

 

CEEPUS  

Dohodna študentska mobilnost: 1  
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno-
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Za umetniško in znanstveno-raziskovalno delovanje profesorjev je pomembna zavzetost vsakega 

posameznika. V preteklih dveh šolskih letih so bile razmere za umetniško delovanje kot smo ga 

navajeni močno otežene zaradi covida-19. 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih in zadovoljstvo z organizacijsko strukturo pozitivno vpliva na 

izvedbo študijskega programa. Spremlja se s pomočjo anket, letnih razgovorov …  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Kadrovska struktura zaposlenih in sodelujočih za študijski program je ustrezna. Izvajalci so visoko 

usposobljeni in ustrezno habilitirani. 

 Razmerje med pedagoško obremenitvijo in umetniškim delovanjem je uravnoteženo.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

O možnostih za dodatna izobraževanja, seminarje, ki potekajo največkrat preko spleta, so zaposleni 

ustrezno informirani. Prav tako so obveščeni glede možnosti za mobilnost, vendar se zaradi pandemije 

covida-19 zanjo odločajo v manjšem številu. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 
6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki 
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

Priprava poročila vključuje pregled zapisnikov oddelčnih sestankov in Katedre za GP predmete in 

neformalne pogovore z nekaterimi visokošolskimi učitelji in vodjo Katedre za GP predmete kot tudi 

nekaterimi študenti programa.  
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Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Samoevalvacijska poročila pripravijo skrbniki programov, nato so obravnavani na senatu. 

Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: - organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna 
usklajevanja);  
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

/ 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Pogovor z vabljenimi učitelji-mentorji sodelujočih glasbenih 
šol o predvidenih možnostih zviševanja učnih nastopov. 
Možnosti izvajanja učnih ur v daljšem časovnem obdobju 
(npr. 5 učnih nastopov v mesecu in pol) z istim učencem.  

Ostaja na ravni predloga. Realizacija ni bila mogoča zaradi 
pandemije covida-19.  

Skrbnik programa IPP ali vodja katedre za GP opravi 
vsakoletno predstavitev programa IPP (na koncu prvega ali 
vsaj 2. semestra) 

Ostaja na ravni predloga. Realizacija ni bila mogoča zaradi 
pandemije covida-19.  

Priprava anketnega vprašalnika za preverjanje specifik 
izvajanja programa IPP pri študentih.  

Ostaja na ravni predloga.  

Zaposlene ustno soočiti s problematiko in organizacija 
obveznega predavanja za zaposlene. Jasne smernice in 
primeri dobrih praks. Razmislek na ravni oddelkov in 
razširjenega kolegija dekana o morebitni smiselnosti 
določenih sankcij za kršitelje. 

Ostaja na ravni predloga.  

Razprava v okviru Katedre GP o morebitnih spremembah 
učnih načrtov pedagoške prakse ter uskladitvi kontaktnih ur 
z realno izvedbo predmeta in sprejetje sklepov za razrešitev 
problemov. 

Ukrep je bil v celoti realiziran. Na seji senata junija 2021 UL 
AG je bil potrjen predlog Katedre za pedagoške predmete z 
junijskega sestanka Katedre v zvezi z vrednotenjem 
pedagoškega dela pri specialnih didaktikah in pedagoških 
praksah.  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

V okviru katedre za glasbeno-pedagoške je bil 14. 1. 2021 
organiziran seminar priznanega prof. Paula Harrisa iz Velike 
Britanije. 

Mednarodna sodelovanja zvišujejo kakovost pedagoškega 
procesa. 
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 PRILOŽNOSTI ZA 

IZBOLJŠAVE 
KLJUČNE 
SLABOSTI 

KLJUČNE 
NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ ČLANICE 

2. Za to področje ni 
predvidenih ukrepov. 

     

3. Za to področje ni 
predvidenih ukrepov. 

     

5.a Za to področje ni 
predvidenih ukrepov. 

     

5.c Krepitev 
internacionalizacije 
ŠP IPP preko 
organizacije novih 
mednarodnih 
seminarjev, ki 
prinašajo nova 
znanja študentom in 
pedagogom. 

  Krepitev 
internacionalizacije 
študijskega programa 
IPP. 

Organizacija letno 
vsaj enega 
mednarodnega 
seminarja. 

Katedra za 
glasbeno-
pedagoške 
predmete, 
prodekan za 
mednarodno 
dejavnost 

5.č Za to področje ni 
predvidenih ukrepov. 

     

5.d Za to področje ni 
predvidenih ukrepov. 
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6. Glasbeno-teoretska pedagogika – druga stopnja  

 
1. Splošni podatki ŠP 
 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 

David Veber doc. 

Ime študijskega programa 

Glasbeno-teoretska pedagogika 

Stopnja študijskega programa 

druga stopnja 

Vrsta študijskega programa 

magistrski 

Način izvajanja študija 

redni, izredni 

Akreditacija 

 

Dodaten opis 

Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

UL Akademija za glasbo 

Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 

 
Temeljni cilji 
Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju na področju 
osnovnega in srednjega glasbenega šolstva ter srednješolskega splošnega šolstva. 
Učni izid bo usposobljenost diplomantovi za samostojno poučevanje v osnovnem in srednjem 
glasbenem šolstvu ter za poučevanje srednji stopnji splošnih šol. Prav tako ga usposablja za 
samostojno načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega 
izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci. 
Program se glede kompetenc delno prekriva s programom Glasbena pedagogika. Razlikuje pa se v tem, 
da imajo diplomanti tega programa bistveno večji poudarek na glasbeno-teoretičnih znanjih, ki so 
potrebna za poučevanje glasbeno-teoretičnih predmetov na srednji stopnji glasbenega šolstva, 
diplomanti programa Glasbene pedagogike pa večji poudarek na predšolski vzgoji in osnovnošolskem 
splošnem glasbenem izobraževanju in vzgoji. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ Poglobljeno sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, fleksibilna 

uporaba znanja v praksi, 

▪ avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za 

kakovost, 

▪ splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in 

znanstvenih področij, 

▪ iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

izpopolnjevanja, 

▪ organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti, 

▪ občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, 

identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost, 

▪ informacijska pismenost, uporaba IKT v vzgoji in izobraževanju, 

▪ sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje, samokontrola izvajanja 

načrtov, 

▪ poznavanje in razumevanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju, 

▪ sposobnost za sodelovalno/timsko delo, 

▪ komuniciranje v tujem jeziku, 

▪ občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije, 

▪ poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika, 

▪ znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih, 

▪ poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, 

dokumentacijskih potreb, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela), 

▪ razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-

etničnih vprašanj. 

 
Predmetno specifične kompetence 

▪ Poglobljeno poznavanje glasbeno-teoretičnih znanj (solfeggio, harmonija, kontrapunkt, 

glasbena analiza, kompozicijske tehnike), 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobnega glasbeno-didaktične filozofije in 

uveljavljenih glasbeno-didaktičnih konceptov v srednjem in osnovnem glasbenem šolstvu ter 

srednjem splošnem šolstvu, 
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▪ poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih 

didaktičnih, pedagogoško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v 

formalnih in neformalnih oblikah glasbene vzgoje in izobraževanja, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov za področje osnovnošolske in 

srednješolske glasbene vzgoje ter za področje glasbene vzgoje v srednjih šolah, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikuluma za šolske pevske zbore, 

▪ interdisciplinarno povezovanje vsebin, 

▪ razvoj akcijskega raziskovanja na področju uporabe didaktičnih gradiv in glasbenega 

repertoarja, 

▪ pedagoško vodenje razreda, 

▪ organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

▪ samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na glasbenem področju, 

▪ samostojno vrednotenje poustvarjalne dejavnosti šolskih pevskih zborov, 

▪ prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in 

kulturno različnost, 

▪ oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega 

zastopnika glasbe, 

▪ uzaveščanje estetske občutljivosti za kakovostno zvočno okolje, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno-teoretičnih strokovnih znanj, 

sposobnosti in spretnosti s področja šolskega zborovodstva, 

▪ poglobljeno poznavanje repertoarja za šolske pevske zbore in orkestre, 

▪ sposobnost umetniškega izražanja na zborovskem in/ali orkestrskem področju, 

▪ uzaveščanje fenomena glasbe in njene raznolike manifestivnosti, 

▪ poglobljeno razumevanje glasbe v njenih umetniških, znanstvenih in tehničnih domenah, 

▪ uzaveščanje glasbenega jezika ob dinamični in kreativni uporabi glasbene teorije, zgodovine in 

reproduktivnih področij, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba glasbeno-teoretičnih in oblikovnih znanj, 

▪ razvoj slušnih in glasbeno-bralnih veščin ter glasbenega spomina, 

▪ poznavanje, razumevanje svetovne in slovenske glasbene zgodovine, 

▪ poznavanje, razumevanje in vrednotenje glasbenih del iz svetovne in slovenske glasbene 

literature, 

▪ razvoj širokih možnosti funkcionalne uporabe reproduktivnih predmetov pri glasbenih 

dejavnostih v formalnem izobraževanju in drugih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

▪ sposobnost individualnega in skupinskega muziciranja, 

▪ razvoj muzikalne samostojnosti, 

▪ uzaveščanje vrednot slovenske in svetovne glasbene kulture, poznavanje, razumevanje in 

uporaba različnih metod evalvacije glasbenih dosežkov. 

 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremembe  
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

/ 
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Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Študijski program Glasbeno-teoretska pedagogika podpira in oblikuje razvoj kompetenc na področjih 

glasbene teorije, glasbene pedagogike, glasbene produkcije in reprodukcije in glasbene zgodovine. 

Študijski program vključuje tri smeri: Kompozicija in glasbena teorija, Dirigiranje (Zborovsko dirigiranje) 

in Sakralna glasba. Temeljni cilji študijskega programa so, da študenti pridobivajo in usvajajo 

kompetence za umetniško in koncertno delovanje ter pedagoško-didaktične kompetence za 

samostojno poučevanje glasbeno-teoretičnih predmetov v srednjem in osnovnem glasbenem šolstvu 

ter na srednješolski ravni splošnega izobraževanja. Horizontalne medpredmetne povezave potekajo 

tudi z ostalimi magistrskimi programi AG, zlasti s programoma Glasbena umetnost in Glasbena 

pedagogika. Z vidika vertikalnih medpredmetnih povezav je program povezan s prvostopenjskim 

programom Glasbena umetnost – smeri Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, 

Zborovsko dirigiranje in Sakralna glasba ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in 

družboslovje, smer Kompozicija in glasbena teorija. 

Predmetniki posameznih smeri široko zasnovanega študijskega programa vključujejo predmete 

povezane z ustvarjalno dejavnostjo, umetniškim izražanjem in koncertnim delovanjem, sočasno tudi 

sklop pedagoško-psiholoških predmetov, specialnih didaktik s pedagoškimi praksami. Tako oblikovani 

predmetnik študijskega programa podpira pridobivanje in usvajanje temeljnih kompetenc na različnih 

glasbenih področjih za nadaljnjo poklicno udejstvovanje. Pridobljene kompetence odpirajo široke 

možnosti zaposlitve, od umetniškega ustvarjalnega do koncertnega poustvarjalnega delovanja kot tudi 

delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, obenem program podpira možnosti neposrednega 

sodelovanje z okoljem. Neposredno sodelovanje z okoljem poteka že v času študijskega procesa, in 

sicer v tesni povezavi z nacionalno pomembnimi slovenskimi kulturnimi in glasbenimi hrami, in sicer v 

smeri umetniškega ustvarjalnega kot tudi koncertnega poustvarjalnega delovanja, sočasno tudi v 

okvirih splošnega in glasbenega šolstva. Zaposlitvene možnosti in potrebe v slovenskem okolju, ki 

izkazujejo prisotnost ponudbe delovnih mest, opravičujejo obstoj in neobhodno prisotnost študijskega 

programa, še posebej z vidika glasbene ustvarjalne dejavnosti kot temeljna dejavnost pri razvoju 

slovenske glasbene dediščine. 
 

Sodelovanje z okoljem, ki poteka v povezavi s študijskim procesom, podpira vzajemni prenos izkušenj, 

potreb in znanj med partnerskimi ustanovami. Vzajemna interakcija tako omogoča kakovostno zanko 

morebitnih potrebnih dopolnitev, sprememb in izboljšav posameznih smeri znotraj študijskega 

programa kot tudi pri že ustaljenih praksah bodočih delodajalcev. Dejavnik sodelovanja z okoljem igra 

ključno vlogo pri kakovostni podpori oblikovanja specifičnih poklicnih kompetenc na področju 

umetniškega ustvarjalnega izražanja, koncertnega poustvarjalnega delovanja in na področju procesov 

poučevanja in učenja na nižji in srednji ravni v glasbenem šolstvu ter splošni srednješolski ravni. 

Posamezne smeri študijskega programa se v stalni interakciji s trgom dela nenehno dopolnjujejo, 

izboljšujejo in prilagajajo spremembam in potrebam na področju zaposlovanja, kar se posledično 

odraža v stalnih prilagoditvah procesov učenja in poučevanja tekom izobraževanja. Vse smeri 

študijskega programa tako v veliki meri podpirajo oblikovanje specifičnih in generičnih kompetenc, ki 

omogočajo uspešen vstop na trg dela in zaposlovanja.  
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Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  

 
V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? (Anketa PO izpitu) 

 
 

Pridobljene kompetence odpirajo široke možnosti zaposlitve, od umetniškega ustvarjalnega do 

koncertnega poustvarjalnega delovanja kot tudi delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, 

obenem program podpira možnosti neposrednega sodelovanje z okoljem. Neposredno sodelovanje z 

okoljem poteka že v času študijskega procesa, in sicer v tesni povezavi z nacionalno pomembnimi 

slovenskimi kulturnimi in glasbenimi hrami, in sicer v smeri umetniškega ustvarjalnega kot tudi 

koncertnega poustvarjalnega delovanja, sočasno tudi v okvirih splošnega in glasbenega šolstva. 

Zaposlitvene možnosti in potrebe v slovenskem okolju, ki izkazujejo prisotnost ponudbe delovnih 

mest, opravičujejo obstoj in neobhodno prisotnost študijskega programa, še posebej z vidika glasbene 

ustvarjalne dejavnosti kot temeljna dejavnost pri razvoju slovenske glasbene dediščine. 

Sodelovanje z okoljem, ki poteka v povezavi s študijskim procesom, podpira vzajemni prenos izkušenj, 

potreb in znanj med partnerskimi ustanovami. Vzajemna interakcija tako omogoča kakovostno zanko 

morebitnih potrebnih dopolnitev, sprememb in izboljšav posameznih smeri znotraj študijskega 

programa kot tudi pri že ustaljenih praksah bodočih delodajalcev. Dejavnik sodelovanja z okoljem igra 

ključno vlogo pri kakovostni podpori oblikovanja specifičnih poklicnih kompetenc na področju 

umetniškega ustvarjalnega izražanja, koncertnega poustvarjalnega delovanja in na področju procesov 

poučevanja in učenja na nižji in srednji ravni v glasbenem šolstvu ter splošni srednješolski ravni. 

Posamezne smeri študijskega programa se v stalni interakciji s trgom dela nenehno dopolnjujejo, 

izboljšujejo in prilagajajo spremembam in potrebam na področju zaposlovanja, kar se posledično 

odraža v stalnih prilagoditvah procesov učenja in poučevanja tekom izobraževanja. Vse smeri 

študijskega programa tako v veliki meri podpirajo oblikovanje specifičnih in generičnih kompetenc, ki 

omogočajo uspešen vstop na trg dela in zaposlovanja.  
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo 
vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 

3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Vsak profesor je strokovnjak na svojem področju in skrbi, da so študenti redno seznanjeni z aktualnim. 

Profesorji so vsi zelo aktivni na umetniškem področju in preko tega v program vnašajo vedno 

najaktualnejše v umetnosti, glasbeni teoriji in pedagogiki.  

Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Smo v stalnem stiku z vsemi pomembnimi umetniškimi in izobraževalnimi inštitucijami, tako da sproti 

reflektiramo potrebe. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 

4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Analiza rezultatov kaže, da so v povprečju sodelovali 4 študenti. Iz povprečja agregiranih ocen sedmih 

komponent posameznih predmetov je razvidno nekoliko nižje vrednotenje, pred izpitom, pri 

predmetu Pedagogika in andragogika (3.4), in po izpitu, pri predmetu Specialna glasbena didaktika – 

Glasba v srednjem šolstvu (3.3). Potrebno je poudariti da so ocene študentov pri slednji rubriki 

razvidne le pri nekaterih predmetih. 

Glede na število porabljenih ur (predvidenih KT) so študenti ocenili, da so porabljene ure močno 

odstopale navzgor od predvidenih pri Zboru M1 (4.4), Kompozicija PED-M1(3.9), Specialni glasbeni 

didaktiki – Nauk o glasbi in Solfeggio (3.8). Predmeta Zbor in Kompozicija vključujeta dejavnosti in 

naloge, ki zahtevajo mnogo vaje in urjenja, prav tako Specialna Glasbena didaktika – nauk o glasbi in 

Solfeggio vključuje urjenje nekaterih veščin v daljšem časovnem obdobju, ki so ključne za kakovostno 

izvajanje pedagoške prakse in kasnejše poklicno delo. Gotovo študenti občutijo veliko obremenitev 
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zaradi ostalih študijskih obveznosti, ki potekajo sočasno v študijskem letu. 

Povprečja ocen agregiranih komponent na nivoju obveznih študijskih praks izkazujejo zadovoljstvo 

študentov pri Pedagoška praksa – Glasba v srednjem šolstvu (4.2) in Pedagoška praksa – Nauk o glasbi 

in solfeggio (4.7) 

Rezultati anketnih vprašalnikov kažejo na izjemno nizko število enot sodelujočih študentov. Tako iz 

rezultatov težko objektivno presodimo o prednostih/slabostih študijskega programa, glede na 

povratne informacije študentov. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 

5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP 
 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

 

 
 

Število študentov ustreza potrebam na trgu, tako da so zgornje številke zadovoljive. Potrebno bi bilo 

vzpodbujanje študentov v smeri Cerkvena glasba, da bi se jih več odločilo za študij glasbeno-teoretske 

pedagogike.  

Spremljanje populacije študentov – Prehodnost  
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte prehodnost. 

 

 
 

Prehodnost je velika, kar kaže na veliko motivacijo študentov.  

Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 
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Število diplomantov je v glavnem podobno vsako leto, leto 2018 je izjema.  

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Trendi so, da študenti zaključijo študij v predvidenem času in z visokimi povprečnimi ocenami, kar 

kaže na veliko motiviranost. 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA 
POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Več vpisa v ŠP. 

 

5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 

Strinjanje s trditvijo: Gledano v celoti, sem s 

predmetom zadovoljen/a. (Anketa PRED 

izpitom)  

 

Strinjanje s trditvijo: Različni načini dela pri 

izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji 

itd.) so usklajeni med seboj. (Anketa PRED 

izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Študijska literatura in viri 

(članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) 

dobro pokrivajo vsebine predmeta. (Anketa 

PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: O obveznostih pri 

predmetu sem pravočasno obveščen/a. 

(Anketa PRED izpitom) 
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Strinjanje s trditvijo: Sprotno preverjanje 

znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli 

obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, 

seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na 

naravo predmeta. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Na spletu so objavljene 

vse potrebne informacije v zvezi s predmetom. 

(Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: Način dela pri izvedbi 

predmeta me spodbuja k samostojnem u 

razmišljanju. (Anketa PRED izpitom) 

 

Strinjanje s trditvijo: V nalogah so bile ustrezno 

zastopane vsebine predmeta (v okviru 

predavanj, samostojnega študija itd.). (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Kriteriji ocenjevanja in 

preverjanja znanja so bili upoštevani. (Anketa 

PO izpitu) 

 

Strinjanje s trditvijo: Naloge so bile 

nedvoumne in jasne. (Anketa PO izpitu) 

 

Predvsem s sledenjem rezultatov študijskih anket in z izboljšanjem komunikacije med profesorji in 

študenti.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Na ravni katedre za glasbeno teorijo se profesorji različnih predmetov povezujemo med sabo.  
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Z vnašanjem več praktičnih vsebin pri glasbeno teoretičnih predmetih.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov 
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

 
Ocenite, ali ste za predmet porabili od #ktmin# do #ktmax# ur, kot je za ta predmet predvideno v 
študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar 
itd. in vse oblike samostojnega dela)? (Anketa PO izpitu) 

 
Kreditne točke ustrezajo obremenjenosti študentov.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Zaradi manjšega števila študentov in individualnega pouka je to jedro študija. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Vsi ti elementi pomenijo individualen pristop profesorja do vsakega študenta.  

  

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
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Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Kvalitetnejša dirigentska praksa.  

Poučevanje na daljavo. 

 

5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Na voljo imamo dovolj informacij o možnih 

mednarodnih izmenjavah. 

 

Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za 

mednarodno izmenjavo. 

 

Spodbuja in podpira se izmenjavo. 

 

Imam možnost opravljanja obveznih 

predmetov v tujini. 

 

  

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti 

(ECTS) je ustrezno. 

 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je 

ustrezna. 

 

Z vključevanjem v mednarodne delavnice, tekmovanja in študijske izmenjave.  

Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 

 

 
 

Tuji študentje so vključeni v delo in življenje na akademiji preko umetniških projektov. Učinki so 

predvsem mednarodno povezovanje študentov in širjenje mreže bodočih sodelavcev.  

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija  
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Akademija organizira poletno mednarodno šolo, veliko je mednarodnih tednov na vse oddelkih, 

profesorji pripravljajo mednarodne projekte v katere so vključeni tudi študenti.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Izmenjava izkušenj s praksami v tujini , mednarodne izmenjave, mednarodno sodelovanje z več 

evropskimi akademijami.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/ 
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5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – V povezavi z izvajanjem študijskega 
procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa?(npr. tutorstvo, podpora pri naboru 
izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

V splošnem sem s študijem zadovoljen. 

 

Informacije o študijskem procesu sem dobil/a 

pravočasno. 

 

Z brezžičnim omrežjem sem 

zadovoljen/zadovoljna. 

 

Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z 

drugih fakultet/akademij UL. 

 

Med študijem sem spoznal ustrezno število 

zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem 

zunanjih izvajalcev na seminarje itd.). 

 

Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko 

obrnem. 
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Vem, na koga se lahko obrnem za karierno 

svetovanje. 

 

Uradne ure študentskega referata so 

primerne. 

 

Osebje študentskega referata je odzivno in 

učinkovito. 

 

Osebje študentskega referata ima ustrezen 

odnos do študentov. 

 

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela so ustrezni. 

 

Oprema za predavanja, vaje in druge oblike 

pedagoškega dela je ustrezna. 

 

Dovolj je primernega prostora za individualno 

učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.). 

 

Obseg literature je ustrezen. 
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Dostopnost literature je ustrezna. 

 

Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri 

iskanju literature. 

 

Tutorstvo je v letošnjem letu dobro zaživelo, akademija nudi velik nabor izbirnih predmetov tudi na 

drugih članicah UL. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter 
projekte, povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v 
temeljne in aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite 
število študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Predvsem z vključevanjem v umetniške projekte (orkester, zbor, komorni ansambli, Studio za novo 

glasbo, operna delavnica). 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane 
s študijskim programom? (npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.) Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

Predvsem z vključevanjem v umetniške projekte (orkester, zbor, komorni ansambli, Studio za novo 

glasbo, operna delavnic 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

V okviru študija mi je omogočena dobra izbira 

športnih aktivnosti. 

 

Z delovanjem študentskega sveta sem 

zadovoljen. 

 

Šport, alumni.  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
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Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Na novo je vzpostavljen sistem študentskega zaupnika.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Dobra mednarodna aktivnost in veliko projektov omogoča študentom zelo aktiven študij, ne samo v 

teoriji ampak tudi v praksi.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/ 

 

5.d USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Praktično usposabljanje študentov 
Če imate na ŠP elemente praktičnega usposabljanja, ki niso organizirani kot samostojna učna enota, jih opišite pri točki 
»Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju«. 

 
Praktično usposabljanje študentov – Organizacija  
Opišite, kako je organizirano praktično usposabljanje študentov. (npr. kdo poišče organizacijo, kako spremljate izvajanje 
prakse, kako pridobivate povratne informacije udeležencev, preverjate ustreznost vsebine oz. opredelitev načrta dela z 
mentorjem v delovni organizaciji itd.) 

Imamo zadovoljivo ponudbo zunanjih institucij 

za opravljanje študijske prakse 

 

Deležen/na sem bil/a pomoči 

fakultete/akademije pri iskanju študijske 

prakse 
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Dobil/a sem dovolj natančna navodila, kako 

opraviti študijsko prakso 

 

Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na 

fakulteti mi je dal/a koristne informacije pred 

prakso in koristne povratne informacije po 

praksi 

 

Način izvajanja študijske prakse je bil primeren 

 

Dolžina študijske prakse je primerna 

 

 
Praktično usposabljanje študentov – Kompetence in učni izidi 
Kako preverjate kompetence in učne izide praktičnega usposabljanja študentov?  

 
S študijsko prakso sem lahko ustrezno dopolnil/a svoja strokovna znanja in spretnosti izbranega študija 

 
 
Praktično usposabljanje študentov – Mentorji  
Kako poskrbite za strokovnost in usposobljenost mentorjev praktičnega usposabljanja? 
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Mentor v zunanji instituciji mi je nudil 

ustrezno mentorsko podporo med študijsko 

prakso 

 

Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na 

fakulteti je učinkovito sodeloval/a z 

mentorjem v zunanji instituciji 

 

 
Praktično usposabljanje študentov – Organizacije  
V katerih organizacijah so študentje študijskega programa v preteklem letu opravljali praktično usposabljanje? 

/// 

Praktično usposabljanje študentov – Ustreznost zasnove in izvajanja 
Ocenite ustreznost zasnove in izvajanja praktičnega usposabljanja. 

/// 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

/// 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 

 

5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Stalen razvoj na svojem področju, mednarodne aktivnosti in povezovanje.  
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških kompetenc? 
(npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

Vzpodbujanje k izobraževanju na področju visokošolske didaktike in uporabe IKT v učnem procesu.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno sodelujejo 
pri izvedbi in podpori ŠP. 

Mednarodne mobilnosti zaradi epidemiološkega stanja ni bilo veliko.  

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno-
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Menim, da ja. Akademija vsakemu omogoči sobotno leto in podpira ideje, ki vodijo k napredku 

(spletna izdaja glasbeno pedagoškega zbornika). 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Profesorji med seboj sodelujemo in se povezujemo (redno srečevanje v okviru kateder). 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Kadrovska struktura je ustrezna.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Stalno izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev prispeva k bolj kvalitetnemu študiju 

(aktivnost zaposlenih na svojih področjih) 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

/// 
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6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki 
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega 
uresničevanja ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne 
sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

VŠ učitelje, predstojnike oddelkov, študente, ankete.  

Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga 
obravnavali itd.). 

Posvetoval sem se s kolegico, ki je to delala pred mano in sledil njenim nasvetom.  

Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: 
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

/// 
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Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

Posodobitev Protokola UL AG o izvedbi magistrskega dela z 
novim Pravilnikom UL AG o izvedbi magistrskega dela. 

Uskladitev najave magistrske naloge in magistrskega 
koncerta.  

UL AG je pripravila ponudbo študijskih programov na 
drugostopenjskem magistrskem študiju za tuje študente.  

Obstoječi učni načrti so prevedeni v angleški jezik, objavljena 
je promocijska knjižica v tujem jeziku, kar spodbuja višji vpis 
tujih študentov.  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Sprememba pravilnika, ki omogoča dvig omejitve za 10 
kreditnih točk na magistrskem študiju.  

Možnost izbora več različnih izbirnih predmetov glede na 
interes študentov, ter osvajanje in poglabljanje kompetenc 
za kasnejše profesionalno delo.  
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 PRILOŽNOSTI ZA 
IZBOLJŠAVE 

KLJUČNE 
SLABOSTI 

KLJUČNE 
NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ ČLANICE 

5.a Več vpisa v ŠP. Študenti oddelka 
sakralne glasbe 
se ne vpisujejo 
na 2-stopenjski 
študij. 

Manj ustrezna 
struktura 
predmetnika za 
drugostopenjski 
magistrski študij.  

Potreba po 
spremembi 
predmetnika. 
Vključitev 
predmeta 
kompozicijske 
tehnike namesto 
vokalne tehnike.  

Vključitev 
predloga 
spremembe 
predmetnika v 
akcijski delovni 
načrt UL AG.  

Predstojnik oddelka 
sakralne glasbe, 
prodekan za 
študijske zadeve, 
skrbnik programa 
GTP. 

5.b Kvalitetnejša 
dirigentska 
praksa.  

Na oddelku za 
dirigiranje je bila 
zaznana potreba 
po kvalitetnejši 
dirigentski praksi.  

V tujini imajo 
študentje možnost 
vaditi na 
inštrumentalnih in 
vokalnih ansamblih, 
ki so namensko 
sestavljena za pouk 
dirigiranja. 

Oblikovati 
ansamble UL AG, 
ki bodo 
namensko 
sestavljeni za 
pouk dirigiranja.  

Začetek 
pogovorov med 
predstojnikom 
oddelka, 
visokošolskimi 
učitelji in 
vodstvom UL AG.  

Predstojnik oddelka 
za dirigiranje, 
skrbnik programa 
GTP. 

5.b Poučevanje na 
daljavo. 

Nižja stopnja 
realizacije učnih 
vsebin, povezane 
z izvajalsko 
prakso, ob 
podpori IKT.  

Učinki Covida: 
nevarnost nizko 
razvitih poklicnih 
kompetenc za 
poklicno delo.  

Iskanje ustreznih 
rešitev pri delu 
na daljavo z IKT, 
ki bo podprla 
ustrezno vodenje 
študentov.  

Začetek 
pogovorov med 
predstojniki 
oddelkov, 
visokošolskimi 
učitelji in 
vodstvom UL AG.  

Predstojniki, 
vodstvo, skrbnik 
programa GTP. 
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7. Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe – izpopolnjevanje  

 

1. Splošni podatki ŠP
 
Podatki o skrbniku/ci študijskega programa 

Andrej Grafenauer redni profesor 

Ime študijskega programa 

Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe 

Stopnja študijskega programa 

Izpopolnjevanje 

Vrsta študijskega programa 

Izpopolnjevanje 

Način izvajanja študija 

Drugo 

Akreditacija 

 

Dodaten opis 

Sedma raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje 

Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa 

UL Akademija za glasbo 

Študijsko leto 

2020/2021 
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2. Temeljni cilji ŠP in pričakovane kompetence diplomantov 
 
Temeljni cilji 
Cilj programa za izpopolnjevanje je omogočiti diplomantom 2. stopenjskih študijskih programov na 
področju glasbe (glasbene umetnosti), da pridobijo pedagoško-andragoško usposobljenost in jo 
integrirajo s strokovnim znanjem, ki so ga pridobili v njihovem predhodnem umetniškem študiju, kar 
jim bo omogočalo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v nižjih in srednjih glasbenih šolah ter pri 
poučevanju glasbe v splošnem osnovnem in srednjem šolstvu. Pri doseganju tega cilja se povezujejo 
vede in znanja s področja vzgoje in izobraževanja (psihologija, pedagogika, andragogika, splošna 
didaktika) ter predmetnih oz. specialnih didaktik, s pedagoško prakso pa pridobijo študenti vpogled v 
praktične pedagoške situacije. 
 
Splošne kompetence diplomanta 

▪ obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega 
procesa, 

▪ upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev pri spodbujanju uspešnega 
učenja, 

▪ učinkovito izvajanje individualizacije in diferenciacije vzgojno-izobraževalnega dela, 
▪ vzpostavljanje optimalnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in strategij, ki 

vzpodbujajo miselno aktivnost učencev in temu ustrezno načrtovanje ciljev, preverjanje in 
ocenjevanje, 

▪ razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje z razvijanjem strategij samostojnega 
učenja, 

▪ uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku in razvijanje informacijske 
pismenosti pri učencih, 

▪ sposobnost samokritičnega premisleka o lastnem delu in njegovega vrednotenja, 
▪ izboljšanje kakovosti svojega dela s samoevalvacijo in nadaljnjim izobraževanjem in 

usposabljanjem, 
▪ usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih, namenjenih 

izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, 
▪ dobro poznavanje svojega poklica in predpisov, ki urejajo delovanje šole, 

uspešno načrtovanje in upravljanje časa, 
▪ obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, 

spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa, 
▪ sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov, 

učinkovito komuniciranje z udeleženci izobraževanja, 
▪ vodenje razreda/skupine, 
▪ oblikovanje spodbudnega in varnega učnega okolja, 
▪ razvijanje socialnih veščin učencev ter skrb za socialno vključenost vseh učencev, 
▪ spoprijemanje z disciplinskimi težavami in konflikti v razredu. 

 
Predmetno specifične kompetence 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba sodobne glasbeno-didaktične filozofije in 
uveljavljenih glasbeno-didaktičnih konceptov v splošnem in glasbenem šolstvu, 

▪ poglobljeno poznavanje vsebine in specialne didaktike (specialnih didaktik) svojega predmetno 
specifičnega področja, 

▪ sposobnost posredovanja svojega glasbenega znanja strokovnemu in laičnemu občinstvu, 
▪ poglobljeno razumevanje in aplikativna uporaba splošnih kurikularnih teorij ter občih 

didaktičnih, pedagoško-andragoških in psiholoških znanj, sposobnosti in spretnosti v formalnih 
in neformalnih oblikah glasbenega izobraževanja na svojem predmetno specifičnem področju, 

▪ poglobljeno poznavanje, razumevanje in uporaba kurikulumov na svojem predmetno 
specifičnem področju v osnovnem in srednjem glasbenem šolstvu, 
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▪ interdisciplinarno povezovanje vsebin, 
▪ pedagoško vodenje učencev in dijakov pri individualnem delu in v skupinah, 
▪ samostojno vrednotenje dosežkov učencev/dijakov na svojem glasbenem predmetno 

specifičnem področju, 
▪ prilagajanje glasbenih dejavnosti in učno vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno in 

kulturno različnost, 
▪ oblikovanje poklicne samopodobe bodočega učitelja kot dinamičnega in kreativnega 

zastopnika glasbe. 
 
Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremembe 
Navedite vzroke za spremembe v opredelitvi temeljnih ciljev ŠP in pričakovanih kompetenc diplomantov. Vpišite le v primeru, 
da je do sprememb prišlo v zadnjem letu (npr. podaljšanje akreditacije ŠP, prenova ŠP). 

Ni sprememb 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Spremljanje doseganja 
ciljev in kompetenc 
Opišite, kako spremljate doseganje ciljev in kompetenc na ravni ŠP. 

Preko študentskih anket in na sestankih katedre za glasbeno pedagoške predmete 

Temeljni cilji študijskega programa in pričakovane kompetence diplomantov – Ocena doseganja ciljev 
in kompetenc 
Na kratko ocenite doseganje temeljnih ciljev ŠP in kompetenc diplomantov. Oceno utemeljite npr. z mnenji diplomantov, 
delodajalcev, študentov, zaposljivostjo, kakovostjo zaključnih in projektnih del, znanstvenih objav ipd.  

Študijski program nudi ustrezne kompetence diplomantom za poučevanje v glasbenem šolstvu. 

Diplomanti dobijo ustrezne kompetence z absolviranjem pedagoških predmetov pedagogike in 

andragogike, obče glasbene didaktike, psihologije, specialne didaktike in pedagoške prakse, ki so 

obvezni predmeti  programa.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika doseganja 
TEMELJNJIH CILJEV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec). Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite 
"Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov 

 
 

3. Ustreznost vsebine ŠP in njegovih učnih enot 
 
Ustreznost vsebine – Razvoj stroke oz. področja 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo razvoj stroke oz. področja. (vključite najaktualnejše 
raziskave oz. umetniške dosežke s področja ŠP)Utemeljite ali podkrepite s temeljnimi usmeritvami ali konkretnimi primeri. 

Za razvoj skrbimo z načrtovanimi skupnimi predavanji, ki jih izvajamo na programih Instrumentalna in 

pevska pedagogika in Glasbeno-teoretska pedagogika, z organizacijo pedagoške prakse v sodelovanju 

s slovenskimi javnimi glasbenimi šolami in z vabljenjem zunanjih strokovnjakov. Program je tudi sicer 

vsebinsko povezan z magistrskimi programi IPP, GTP in GP.  
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Ustreznost vsebine – Potrebe diplomantov in delovnih organizacij 
Kako skrbite, da vsebine ŠP in njegovih učnih enot primerno odražajo potrebe diplomantov in njihovih delovnih organizacij. 
V priponki so dostopni podatki o zaposljivosti diplomantov za vaš program iz baze eVŠ (za obdobje 2016–2020). 

Program lahko vpišejo diplomanti umetniških magistrskih programov in z njim dobijo ustrezne 

kompetence za pedagoško delovanje v javnem šolstvu. Z diplomanti  torej skrbimo za ustrezno 

kadrovsko zasedbo v javnem glasbenem šolstvu.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika USTREZNOSTI 
VSEBINE? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov 

 

4. Prednosti in pomanjkljivosti ŠP glede na rezultate študentskih anket in primerljivih 
mehanizmov 
 
Prednosti in pomanjkljivosti ŠP – Opis  
Na kratko povzemite ključne prednosti in pomanjkljivosti ŠP, ki izhajajo iz rezultatov študentskih anket* ali drugih primerljivih 
mehanizmov. (npr. pogovori in srečanja s študenti ali njihovimi predstavniki, dodatne ankete itd.)  
Posamezni rezultati iz študentskih anket so prikazani v ostalih točkah samoevalvacije. 
*Pri 1. in 2. stopnji študija: anketa o predmetih in izvajalcih, anketa o splošnih vidikih študijskega procesa, anketa o obvezni 
študijski praksi. Pri 3. stopnji študija: anketa po prvem in drugem letniku študija. 

Gre za izpopolnjevalni program, ki ga vpišejo večinoma diplomanti Akademije za glasbo Univerze v 

Ljubljani, ki ves program ali del programa že absolvirajo z izbirnimi predmeti na predhodnih umetniških 

programih, tako da gre včasih samo za formalno priznavanje kompletno izvedenega programa, včasih 

pa tudi za izvedbo posameznih predmetov. Zaradi majhnega števila kandidatov pri posameznih 

predmetih so le ti vključeni k  predmetom, ki sicer že potekajo na rednem študiju, kar je prednost tako 

za kakovostno izvedbo kot tudi  z vidika racionalizacije.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI ŠP GLEDE NA REZULTATE ŠTUDENTSKIH ANKET ALI DRUGIH PRIMERLJIVIH MEHANIZMOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Za to področje ni predvidenih ukrepov 

 

5.a USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje populacije študentov na ravni ŠP
 
Spremljanje populacije študentov – Razpis, vpis 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte razpis, vpis. 

Ker gre za specifičen program, kjer je včasih potrebno zaradi predhodno priznanih predmetov izvesti 

le posamezen predmet, je vpis možen večkrat letno, glede na število potencialnih kandidatov in pa 

tudi njihovo predhodno kvalifikacijo. Število razpisnih mest se tako maksimalno prilagaja potrebam 

študentov in ne vidim kakšne potrebe po spremembah.  
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Spremljanje populacije študentov – Prehodnost  
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  

Pri tem upoštevajte prehodnost. 

Gre za enoletni program, tako da prehodnost ni pomembna. Tako rekoč vsi vpisani program zaključijo. 

Redko je kakšna izjema, in to izključno zaradi njenih osebnih razlogov. 

 

Spremljanje populacije študentov – Zaključek študija 
Opišite spremljanje populacije študentov na ravni ŠP in podajte svoj pogled na predstavljene kazalnike.  
Pri tem upoštevajte zaključek študija. 

Tako rekoč vsi študentje končajo program v predvidenem roku. ni nobene potrebe po spremembah. 

morda bi lahko poenostavili postopek priznavanja izpitov, ki so bili predhodno opravljeni na Akademiji 

za glasbo, ki bil lahko avtomatiziran.  

 

Ocena oz. vrednotenje 
Na splošno podajte oceno izvajanja ŠP v luči zgornjih kazalnikov.  
Oceno utemeljite z navedbami trendov kazalnikov, mnenji, ugotovitvami. 

Program poteka uspešno, izboljšave so v veliki meri odvisne od izboljšav na magistrskih programih IPP 

, GTP in GP, saj je program vsebinsko in po kakovosti identičen njihovemu pedagoškemu delu.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z 
vidika SPREMLJANJA POPULACIJE ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Čim boljše informiranje študentov o razpisu. Boljše informiranje študentov UL AG o vsebini in 

kompetencah programa PAI že med študijem. 

 
 
5.b USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
pedagoškega procesa 
 
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na ravni posameznih predmetov oz. 
učnih enot 
Kako spremljate in zagotavljate kakovost pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov oz. učnih enot? 

Spremljamo z anketami študentov 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Medpredmetno povezovanje 
Kako zagotavljate povezovanje med posameznimi predmeti oz. učnimi enotami (medpredmetno povezovanje)? 

Spremljamo in zagotavljamo s komunikacijo med izvajalci in študenti, s komunikacijo med 

izvajalci na sestankih Katedre za glasbeno pedagoške predmete, z razpravami in 

izmenjavami strokovnih vsebin, z organizacijo skupnih predavanj za vse študente z zunanjimi 

izvajalci in podobno.  
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Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Prilagoditev načinov učenja in 
poučevanja ter preverjanja znanja pričakovanim kompetencam 
Ali načine učenja in poučevanja ter preverjanja znanja prilagajate pričakovanim kompetencam? Če da, kako? 

Prilagajamo, s sledenjem stroki. V lanskem letu npr. z izobraževanjem na področju študija na daljavo.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Obremenitev študentov  
Kako spremljate in zagotavljate ustrezno obremenitev študentov glede na ovrednotenje po ECTS*? 
*Če rezultati študentske ankete pri predmetu pokažejo bistveno odstopanje od predvidene obremenitve s KT po ECTS, 
predlagamo, da dodatno ugotovite ustreznost ovrednotenja predmeta. Pri tem vam je lahko v pomoč naslednji pristop: 
»STUDENT WORKLOAD, TEACHING METHODS AND LEARNING OUTCOMES: THE TUNING APPROACH«.  
Pri interpretaciji rezultatov iz študentskih anket bodite pozorni. Ocene porabe ur so merjene na lestvici 1-5, vendar optimalna 
vrednost ni 5.0, ampak 3.0. Gre za odgovore na vprašanje, ali so študenti (glede na kreditne točke) porabili predvideno število 
ur, in sicer: (1) veliko manj, (2) nekoliko manj, (3) predvideno, (4) nekoliko več, (5) veliko več. 

Vrednotenje ECTS je vedno odvisno od številnih dejavnikov, saj vsaka sprememba potegne verižno 

reakcijo. Sicer vrednotenje spremljamo preko študentskih anket. Jasno je tudi, da so študentje različni 

in nekateri za isti predmet porabijo več časa kot drugi, tako da so tudi v anketah mnenja študentov 

včasih različna. V primeru odstopanja skušamo  z manjšimi spremembami izvedbe prilagoditi vsebino 

posameznih predmetov.  

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa – Na študenta osredinjeno učenje in 
poučevanje 
Ali spodbujate na študenta osredinjeno učenje in poučevanje*? Če da, kako?  
*Za opredelitev pojma glejte točko 1.3 v dokumentu 1 ali dokument 2. 

Da, skupine so majhne, tako da je mogoča maksimalna individualizacija in individualen pristop pri 

večini predmetov. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti).  

Učinki so pozitivni.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PEDAGOŠKEGA PROCESA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Individualizacija je že velika, tako da je mogoča zelo osredinjena izmenjava znanja, komunikacije in 

vseh informacij 

 
5.c USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Podpora za internacionalizacijo študija 
 
Podpora za internacionalizacijo študija – Domači študenti 
Kako spodbujate domače študente ŠP za vključevanje in njihovo delovanje v mednarodnem prostoru (vključite tudi vidike 
internacionalizacije doma*)? 
* Za opredelitev pojma glejte dokument. 

Ker gre za enoleten program, kak posebna internacionalizacija ni mogoča. Sicer vabimo mednarodno 

priznane tuje strokovnjake. Program vpisujejo tudi nekateri študentje , ki so svoj magistrski študij 

končali v tujini.  

http://www.unideusto.org/tuningeu/workload-a-ects/179-student-workload-teaching-methods-and-learning-outcomes-the-tuning-approach.html
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/11/Slovenski-prevod-ESG-2015.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/student-centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance%20report.pdf
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Internacionalizacija-kurikuluma_NET.pdf
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Podpora za internacionalizacijo študija – Tuji študenti 
Kako vključujete tuje študente v ŠP? Opišite vidike vključevanja tako študentov na programih mobilnosti (Erasmus) kot tujih 
študentov, ki so vpisani v ŠP. 

V program se vključujejo tudi študentje, ki so svoje magistrske programe končali na tujih univerzah. 

ker gre za enoletni program se mobilnost študentov večinoma ne izvaja.  

Podpora za internacionalizacijo študija – Internacionalizacija  
Kako spremljate in krepite internacionalizacijo ŠP? (npr. število gostujočih profesorjev, ekspertov iz zunanjega okolja/tujine, 
strokovne ekskurzije v tujino, mednarodne poletne šole, dogodki za promocijo študija/ŠP v tujini) Izvzeta je mobilnost osebja. 

Ker je program povezan s programi GP, IPP in GTP , so tudi gostujoči profesorji na teh programih 

hkrati del internacionalizacije programa PAI. 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Internacionalizacija v vsakem primeru izboljšuje izvedbo programa. V lanskem letu je bila zaradi 

epidemije seveda okrnjena oziroma v veliki meri žal neizvedljiva.  

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PODPORE ZA 
INTERNACIONALIZACIJO ŠTUDIJA? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Dodatna organizacija skupnih predavanj specialnih didaktih naših izvajalcev in vabljenje vrhunskih 

tujih predavateljev.  

 
5.č USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri 
študiju 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – V povezavi z izvajanjem študijskega procesa 
Kakšne vrste podpore zagotavljate študentom v povezavi z izvajanjem študijskega procesa?(npr. tutorstvo, podpora pri naboru 
izbirnih predmetov, naslavljanje različnih potreb študentov, individualno prilagajanje, različni načini ocenjevanja itd.) 

Navedeno zgoraj. 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Praktično, strokovno, raziskovalno oz. 
umetniško delo 
Velja za 1. in 2. stopnjo: Kako vključujete študente v praktično, strokovno, raziskovalno, razvojno in umetniško delo ter projekte, 
povezane s študijskim programom? (npr. projektne naloge v delovnem okolju (ŠIPK*, PKP**), vključitev študentov v temeljne in 
aplikativne raziskave, izobraževalne in umetniške projekte; razen praktičnega usposabljanja, ki je že del ŠP)Ocenite število 
študentov, vključenih v raziskovalno in razvojno delo oz. umetniške projekte zunaj predpisanega kurikula. 
* Študentski inovativni projekti za družbeno korist. 
** Program Po kreativni poti do znanja. 

Študente vključujemo v praktično in strokovno delo s kakovostno izvedbo pedagoške prakse, pisnih 

pedagoških priprav, seminarskih nalog, reflektiranja ipd. Ker gre za enoletni izpopolnjevalni študijski 

program, je to vključevanje podobno, kot na programih IPP GTP in GP, vendar jasno v okrnjeni obliki, 

saj je program krajši.  
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Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Znanstveno, raziskovalno oz. umetniško delo 
Velja za 3. stopnjo: Kako vključujete študente v znanstveno, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo in projekte, povezane s 
študijskim programom? (npr. vključitev študentov v temeljne in aplikativne raziskave, raziskovalne programe, umetniške 
projekte itd.) Ocenite število študentov, vključenih v raziskovalne in razvojne oz. umetniške projekte. 

Vsi študentje so vključeni v izvedbo pedagoške prakse.  

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Aktivnosti ob študiju 
Katere aktivnosti še ponujate študentom ob študiju?(npr. šport, pevski zbori, alumni, študentska društva itd.) 

Podobno kot za ostale programe na UL AG 

Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju – Posebna pomoč 
Ali je študentom omogočena/dostopna posebna pomoč glede na dodatne potrebe?(npr. pomoč v duševni stiski itd.) 

Enako kot za celo UL AG 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Enako kot za celo UL AG 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika ZAGOTAVLJANJA 
PODPORE, SPODBUJANJA ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Z novimi prostori bo najbrž laže organizirati tudi obštudijsko dejavnost, lažja bo dostopnost 

knjižničnega gradiva ipd. 

 
5.d USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Praktično usposabljanje študentov 
Če imate na ŠP elemente praktičnega usposabljanja, ki niso organizirani kot samostojna učna enota, jih opišite pri točki 
»Zagotavljanje podpore, spodbujanje študentov pri študiju«. 

 
Praktično usposabljanje študentov – Organizacija 
Opišite, kako je organizirano praktično usposabljanje študentov. (npr. kdo poišče organizacijo, kako spremljate izvajanje prakse, 
kako pridobivate povratne informacije udeležencev, preverjate ustreznost vsebine oz. opredelitev načrta dela z mentorjem v 
delovni organizaciji itd.) 

Študente praktično usposabljamo s hospitacijami in praktičnimi izvedbami pouka. Za izvedbo 

poiščemo kakovostne mentorje na različnih glasbenih šolah in zavodih po celi Sloveniji, tako da je 

izvedba praktičnega usposabljanja zelo razpršena. Učitelji mentorji morajo imeti najmanj naziv 

mentorja. Komunikacija med izvajalci pedagoške prakse in učitelji mentorji je stalna.   

Praktično usposabljanje študentov – Kompetence in učni izidi 
Kako preverjate kompetence in učne izide praktičnega usposabljanja študentov?  

Kompetence preverjamo na izpitih in preverjanjih znanja, z anketami in tudi v strokovnih združenjih 

glasbenih pedagogov, s članstvom UL AG v Zvezi glasbenih šol Slovenije ipd., kjer dobivamo povratne 

informacije o kakovosti pedagoškega izobraževanja in kompetencah diplomantov.  
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Praktično usposabljanje študentov – Mentorji  
Kako poskrbite za strokovnost in usposobljenost mentorjev praktičnega usposabljanja? 

S spremljanjem uspešnega dela učiteljev mentorjev in institucij, na katerih so zaposleni.  

Praktično usposabljanje študentov – Organizacije  
V katerih organizacijah so študentje študijskega programa v preteklem letu opravljali praktično usposabljanje? 

KGBL Ljubljana, KGBL Maribor, GŠ Emil Adamič, GŠ Koper, GŠ Laško Radeče, GŠ Moste Polje, GŠ Celje, 

GŠ Sežana, GŠ sv. Stanislava, GŠ Velenje, GŠ Ljubljana Vič ... 

Praktično usposabljanje študentov – Ustreznost zasnove in izvajanja 
Ocenite ustreznost zasnove in izvajanja praktičnega usposabljanja. 

Zasnova je ustrezna, prav tako izvajanje. 

Morda bi lahko bilo več hospitacij ali učnih nastopov, a je zaradi individualnega pristopa in omejitev 

učiteljev mentorjev, ki morajo za izvedbo pedagoške prakse žrtvovati svoje delo, nerealno pričakovati 

povečevanje obsega pedagoške prakse.  

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP. 
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Program se uspešno izvaja. brez pripomb 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV? 
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Stalna skrb za spremljanje učiteljev mentorjev in izbira najbolj ustreznih. Dodatna razpršenost, da 
študentje del prakse opravijo na svojih matičnih glasbenih šolah, kar je pomembno za regionalno 
kakovost.  

 
5.e USPEŠNOST IN UČINKOVITOST ŠTUDIJA: Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in 
sodelujočih 
Navedite aktivnosti, ki so vezane na ŠP. 

 
Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Karierni razvoj 
ter seznam VŠ učiteljev in sodelavcev 
Kako skrbite za karierni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki izvajajo ŠP?  
Za namen distribucije Ankete o različnih vidikih učenja in poučevanja, ki smo jo pripravili za visokošolske učitelje, vas prosimo, 
da navedete visokošolske učitelje in sodelavce, ki v največjem delu njihove pedagoške obremenitve poučujejo na vašem 
programu. Prosimo, vpišite vsakega posameznika v novo vrstico in podatke ločite s podpičji: Ime; Priimek; Naziv; mail. 
Dodatno: Upravičenost vpisovanja z vidika varovanja osebnih podatkov bomo preučili. Iz tega razloga vam seznama 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaenkrat ni potrebno vpisovati. 

Ker je program povezan z ostalimi pedagoškimi magistrskimi programi (GTP, IPP; GP) in so tudi 

izvajalci enaki, je spodbujanje razvoja zaposlenih in sodelujočih identično. 
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Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Usposabljanja za 
pridobitev pedagoških kompetenc 
V kolikšni meri so se visokošolski učitelji in sodelavci ŠP usposabljali na področju pridobivanja dodatnih pedagoških kompetenc? 
(npr. inovativnega učenja in poučevanja, didaktike, odličnosti, mentoriranja)  
Navedite število vključitev posameznika v usposabljanja ter opišite obliko vključitve. (npr. konference s področja učenja in 
poučevanja, neposredne oblike usposabljanja, druge oblike izobraževanj) 

Enako, kot velja za programe IPP GP in GTP, saj so izvajalci isti 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Mednarodna 
mobilnost 
Navedite obseg mednarodne mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev, ki neposredno sodelujejo 
pri izvedbi in podpori ŠP. 

Glej programe IPP, GTP in GP 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Znanstveno-
raziskovalno delo in razvojno delo 
Ali imajo visokošolski učitelji ustrezne možnosti za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo? Kako jih pri tem podpira 
fakulteta/akademija? 

Enako kot za programe IPP, GP in GTP 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Organizacijska 
klima 
Kako skrbite za organizacijsko klimo na ŠP? (Upoštevajte tudi izsledke iz merjenja zadovoljstva, letnih razgovorov itd.) 

Enako kot za programe IPP, GP in GTP 

Spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih in sodelujočih, ki izvajajo, podpirajo ŠP – Kadrovska 
struktura 
Ali ocenjujete kadrovsko strukturo kot ustrezno in kako vpliva na izvedbo ŠP? 

Enako kot za programe IPP, GP in GTP 

Ocena oz. vrednotenje 
Ocenite učinke zgoraj navedenih elementov/aktivnosti na kakovost ŠP.  
Oceno, če je le mogoče, podprite (npr. z navedbo učinka, z ugotovitvami, povratnimi informacijami, primeri uspešnega 
vpeljevanja aktivnosti). 

Enako kot za programe IPP, GP in GTP 

Priložnosti za izboljšave 
Kje vidite priložnosti za izboljšave oz. na kakšen način menite, da bi bilo smiselno naslavljati izzive ŠP z vidika SPODBUJANJA 
STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH IN SODELUJOČIH?  
Zapisano bo prikazano v tabeli s predlogi izboljšav (drugi stolpec).  
Če priložnosti za izboljšave trenutno ne vidite, prosimo vpišite "Za to področje ni predvidenih ukrepov." 

Verjetno skrb za dodaten kader, pomlajevanje, redne zaposlitve 
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6. Spremljanje in razvoj ŠP ter priprava samoevalvacijskega poročila 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Deležniki  
Katere deležnike in na kakšen način ste vključili v pogovore, razvoj ŠP, načrtovanje ukrepov, spremljanje njihovega uresničevanja 
ter pripravo samoevalvacijskih poročil? (npr. VŠ učitelje in sodelavce, mentorje, študente, alumne, strokovne sodelavce, zunanje 
sodelavce, delodajalce - tudi v povezavi s praktičnim usposabljanjem, druge deležnike/širše okolje) 

Izvajalce predmetov, študentske ankete, študente pri predmetu Specialna didaktika kitare, 

kontrabasa, harfe 

 
Priprava samoevalvacijskega poročila – Postopek priprave 
Na kratko opišite postopek priprave samoevalvacijskega poročila (Kdo ga je pripravil, kako ste ga obravnavali itd.). 

Pripravil prof. Andrej Grafenauer  

 
Samo za skupne ŠP: Način priprave in organizacija 
Če gre za skupni ŠP, opišite: 
- organizacijo skupnega konzorcija (npr. odbor, sodelovanje in koordinacija, formalna usklajevanja); 
- način spremljanja/evalvacije izvajanja ŠP v okviru konzorcija (nivoji evalvacije - npr. interna/zunanja, načini poročanja itd.). 

Ni 

 
Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav 
 

UKREPI IZ PREDHODNE SAMOEVALVACIJE OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE 

/// /// 

  
KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uvedba skupnih predavanj  Dodatno znanje. 
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 PRILOŽNOSTI ZA 

IZBOLJŠAVE 
KLJUČNE 
SLABOSTI 

KLJUČNE 
NEVARNOSTI 

CILJ (I) PREDLOGI 
UKREPOV** 

ODGOVORNOST 
ZNOTRAJ ČLANICE 

2. Za to področje ni 
predvidenih 
ukrepov 

     

3. Za to področje ni 
predvidenih 
ukrepov 

     

4. Za to področje ni 
predvidenih 
ukrepov 

     

5.a Čim boljše 
informiranje 
študentov o 
razpisu. Boljše 
informiranje 
študentov UL AG o 
vsebini in 
kompetencah 
programa PAI že 
med študijem. 

     

5.b Individualizacija je 
že velika, tako da 
je mogoča zelo 
osredinjena 
izmenjava znanja, 
komunikacije in 
vseh informacij 

     

5.c Dodatna 
organizacija 
skupnih predavanj 
specialnih didaktih 
naših izvajalcev in 
vabljenje 
vrhunskih tujih 
predavateljev  

     

5.č Z novimi prostori 
bo najbrž laže 
organizirati tudi 
obštudijsko 
dejavnost, lažja bo 
dostopnost 
knjižničnega 
gradiva ipd. 

     

5.d Stalna skrb za 
spremljanje 
učiteljev 
mentorjev in izbira 
najbolj ustreznih. 
Dodatna 
razpršenost, da 
študentje del 
prakse opravičijo 
na svojih matičnih 
glasbenih šolah, 
kar je pomembno 
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za regionalno 
kakovost.  

5.e Verjetno skrb za 
dodaten kader, 
pomlajevanje, 
redne zaposlitve 
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