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PROTOKOL IZPOSOJE GLASBENIH INSTRUMENTOV 

AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

1. Študentje 

a. Študent se prijavi v spletno aplikacijo za izposojo instrumentov UL AG na naslovu 

https://izposoja.uni-lj.si/. Za vpis uporabi svojo UL identiteto in pripadajoče geslo. 

b. Študent s seznama izbere instrument, katerega si želi izposoditi. V okence vnese datum in navede razlog 

izposoje. Najkrajši rok za rezervacijo je en dan pred želenim datumom izposoje.  

c. Ob prevzemu instrumenta se mora v aplikacijo vpisati skrbnik. Študent nato v namensko okence iz 

skrbnikovega računa vnese svoje univerzitetno geslo in s tem potrdi prevzem instrumenta. 

d. Obvestila o instrumentih, pripravljenih za prevzem in opomnike glede vračila prejme študent izključno na 

univerzitetni ePoštni naslov.  

e. Vračilo instrumenta se opravi v prisotnosti skrbnika, ki preveri, če je instrument v prvotnem stanju in v 

aplikaciji potrdi vračilo. 

 

 

2. Skrbniki 

a. Ko študent v aplikaciji opravi rezervacijo instrumenta, dobi skrbnik ePošto na službeni ePoštni naslov.  

b. Skrbnik se prijavi v spletno aplikacijo za izposojo instrumentov UL AG na naslovu 

https://izposoja.uni-lj.si/. Za vpis uporabi svojo UL identiteto in pripadajoče geslo. 

c. Skrbnik v zavihku Rezervacije pregleda naveden razlog izposoje. V kolikor presodi, da je razlog 

rezervacije neustrezen, jo lahko zavrne z pritiskom na gumb Zavrni rezervacijo. 

d. Ob prevzemu instrumenta se mora v aplikacijo vpisati skrbnik. Študent nato v namensko okence vnese 

svoje univerzitetno geslo in s tem potrdi prevzem instrumenta. 

e. Ob vračilu instrumenta ga skrbnik pregleda instrument. Če je le ta v enakem stanju, kot ob izposoji, v 

aplikaciji klikne gumb Vrnjeno. 

 

 

3. Splošno 

 

a. Vsi skrbniki imajo administrativni dostop do aplikacije. 

b. Skrbniki v aplikacijo vpišejo in posodabljajo lokacijo hrambe vsakega instrumenta. 

c. Skrbniki v aplikacijo naložijo do 10 fotografij vsakega instrumenta, katere po potrebi posodabljajo. 

d. Skrbniki v opombe vpisujejo datume servisov instrumentov in opis dela. 

 
 

Seznam skrbnikov instrumentov: 

 

Instrumenti: Skrbnik: 

Trobente izr. prof. Jure Gradišnik  

Kitare prof. Andrej Grafenauer  

Jazz instrumenti in oprema doc. Matej Hotko  

Tolkala izr. prof. Simon Klavžar  

Klarineti prof. Jože Kotar  

Pozavne prof. Dušan Kranjc  

Rogovi prof. Boštjan Lipovšek  

Kontrabasi prof. Zoran Markovič  

Violine prof. Vasilij Meljnikov  
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Kljunaste flavte, traverso flavte in 
čembalo 

prof. Egon Mihajlovič  

Fagoti izr. prof. Zoran Mitev  

Klavirji prof. Vladimir Mlinarič  

Orgle prof. dr. Mario Perestegi  

Orffov instrumentarij str. svet. mag. Bernarda Rakar  

Saksofoni prof. Miha Rogina  

Flavte prof. dr. Karolina Šantl Zupan  

Oboe in angleški rog prof. Matej Šarc  

Harfe prof. Mojca Vajgl  

 


