
 

 

 

 

 
NAVODILA ZA RAVNANJE Z INSTRUMENTI  

V LASTI AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

1. 

UL AG ima v lasti instrumente, ki so na voljo za potrebe študentov pri izvedbi študijskih procesov in umetniške 

dejavnosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev UL AG. 

 

2. 

Za izposojo in skrbno ravnanje z instrumenti skrbijo skrbniki instrumentov (v nadaljevanju: skrbniki). UL AG 
ima skrbnike za naslednje skupine instrumentov: 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. 

Senat UL AG ob začetku študijskega leta potrdi skrbnike instrumentov, ki jih predlagajo oddelki. Mandat skrbnika 

je eno študijsko leto. 

 

4. 

Skrbnik instrumentov skrbi za primerno hranjenje instrumentov, posreduje predloge za popravilo in v spletni 

aplikaciji vodi evidenco o servisih instrumentov. Evidenca mora biti sproti usklajena z računovodsko finančno 

službo UL AG. Vsi instrumenti morajo biti zavedeni v poslovne knjige UL AG in morajo imeti inventarno številko 

s črtno kodo. 

 

5. 

Postopek rezervacije in evidence izposoje se opravi prek aplikacije za izposojo instrumentov UL AG na naslovu 

https://izposoja.uni-lj.si/ s pomočjo UL identitete in pripadajočega gesla. Točen postopek izposoje definira 

Protokol izposoje glasbenih instrumentov UL AG. 

 

6. 

Prevzemnik je dolžan z instrumenti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob vrnitvi instrumenta je skrbnik 

dolžan preveriti, če je ta brezhibno delujoč oz. poskrbeti, da v primeru odkritih okvar, za popravilo instrumenta 

poskrbi prevzemnik. 

 

V Ljubljani, 27. 3. 2023 

Dekan UL AG 

Prof. Marko Vatovec 

- skrbnik za trobente 
- skrbnik za kitare in lutnje 
- skrbnik za jazz instrumente in opremo 
- skrbnik za tolkala 
- skrbnik za klarinete 
- skrbnik za pozavne 
- skrbnik za rogove 
- skrbnik za kontrabase 
- skrbnik za violine 

- skrbnik za kljunaste flavte, traverso flavte in čembalo 
- skrbnik za klavirje 
- skrbnik za fagote 
- skrbnik za orgle 
- skrbnik za orffov instrumentarij 
- skrbnik za saksofone 
- skrbnik za flavte 
- skrbnik za oboe in angleški rog 
- skrbnik za harfe 

https://izposoja.uni-lj.si/

