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A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 

1 PREDSTAVITEV AKADEMIJE ZA GLEDALIŠČE, RADIO,FILM IN 
TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI  

 
Predstavitev  
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (skrajšano ime: 
UL AGRFT) je javni zavod in je najmanjša od 26 članic Univerze v Ljubljani 
(skrajšano ime: UL, v nadaljevanju tudi: univerza). 
UL AGRFT (v nadaljevanju tudi: akademija) je edina visokošolska ustanova v 
Sloveniji, ki na univerzitetni ravni izobražuje za poklice v gledališču, filmu, radiu in 
televiziji. 
V pravnem prometu nastopa univerza kot pravna oseba v svojem imenu in svoj 
račun, članice univerze pa so zavodi brez pravne subjektivitete, ko v imenu in za 
račun izvajajo dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in 
nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva 
Republika Slovenija. Članice so hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe in nastopajo 
v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun pri izvajanju dejavnosti iz 16. 
člena Statuta UL, ko v skladu z določili Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
in Zakonom o visokem šolstvu s soglasjem ustanovitelja opravljajo tudi drugo 
izobraževalno, raziskovalno, umetniško, razvojno in svetovalno dejavnost oz. druge s 
tem povezane dejavnosti, ki so naštete v prilogi Statuta UL. 
 
Kratek opis razvoja 
Ustanovitelj Univerze v Ljubljani je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 
Začetki delovanja akademije segajo v leto 1945, natančneje 31. oktobra 1945, ko je 
Narodna vlada Slovenije z Uredbo ustanovila Akademijo za igralsko umetnost, prvo 
visoko gledališko šolo v Jugoslaviji, ki je z delom pričela v marcu 1946. Iz prostorov 
na Štefanovi v Ljubljani se je akademija leta 1949 preselila v del nacionaliziranega 
samostana na Nazorjevi ulici 3 (klet, pritličje, del 1. nadstropja). 
 
Prostorska problematika  
Na podlagi najemne pogodbe, sklenjene med Frančiškanskim samostanom Ljubljana 
Center, Univerzo v Ljubljani in UL AGRFT ima akademija za določen čas v najemu 
prostore, ki so bili v denacionalizacijskem postopku vrnjeni samostanu. V letu 2010 
so se nadaljevale nekatere aktivnosti za izgradnjo novih akademij na lokaciji med 
Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim nabrežjem. Načrt, da bi bilo v letu 2010 
izdano gradbeno dovoljenje, se žal ni uresničil. 
 
Predstavitev vodstva 
Dekan UL AGRFT je od 1.10.2009, po ponovnem imenovanju, prof. Aleš Valič. 
Od 1.10.2009 sta prodekana: prof. dr. Denis Poniž - prodekan za raziskovalno in 
umetniško dejavnost ter doc. Jan Zakonjšek - prodekan za študijske zadeve. 
Predstojniki oddelkov so:  

- za gledališče in radio: izr. prof. Tomaž Gubenšek, 
- za film in televizijo: doc. mag. Marko Naberšnik, 
- za dramaturgijo: doc. dr. Blaž Lukan. 
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Predstojnica Centra za teatrologijo in filmologijo je bila do 30.10.2010 doc. dr. 
Barbara Sušec Michieli, od 1.11.2010 pa je to funkcijo prevzel doc. dr. Blaž Lukan. 
Tajništvo od 1.11.2008 vodi Alenka Burger, univ. dipl. prav. 
 
Predstavitev pomembnejših organov 
Pomembnejši organi UL AGRFT so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in 
študentski svet.  
Dekan vodi, zastopa, predstavlja in odgovarja za zakonitost dela na UL AGRFT. 
Senat je najvišji strokovni organ UL AGRFT. 
Člani senata so imeli 10 rednih in 3 dopisne seje, na katerih so poleg tekočih zadev 
iz svoje pristojnosti obravnavali na, v zgodovini prvi skupni seji senatov vseh treh 
umetniških akademij UL, osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-
2020.  
Akademski zbor je imel v letu 2010 eno dopisno sejo. 
Upravni odbor je imel 18 rednih sej. Člani upravnega odbora so obravnavali zadeve 
iz svoje pristojnosti. 
Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov na akademiji. V 
imenu študentov podaja mnenja o napredovanju profesorjev, kontrolira izvajanje 
študentske ankete, sodeluje pri reševanju študijskih težav, se ukvarja s študentskimi 
pravicami in zastopa študente v organih akademije. 
 
Pregled dejavnosti 
UL AGRFT opravlja izobraževalno, umetniško in raziskovalno dejavnost na področju 
gledališča, radia, filma in televizije. 
V študijskem letu 2010/2011 smo na UL AGRFT vpisali že drugo generacijo 
študentov v nove, prenovljene, bolonjske študijske programe. Na 1. (dodiplomski) 
stopnji izvajamo naslednje univerzitetne študijske programe: dramska igra, gledališka 
režija, dramaturgija in scenske umetnosti ter film in televizija (s smermi: filmska in 
televizijska režija, filmsko in televizijsko snemanje ter filmska in televizijska montaža). 
Akreditirani študijski programi 2. stopnje so: dramska igra (s smermi: dramska igra, 
umetniška beseda, gledališko petje, igra z lutko), dramaturgija in scenske umetnosti 
(s smerema: zgodovina, teorija in kritika scenskih umetnosti ter dramaturgija in 
dramsko pisanje), oblike govora (s smerema: oblikovanje govorjenih besedil in 
govorno sporočanje), scensko oblikovanje (s smerema: scenografija in 
kostumografija), filmsko in televizijsko ustvarjanje (s smermi: filmska režija, 
televizijska režija, snemanje, montaža, scenaristika in produkcija) ter filmski in 
televizijski študiji. Te programe izvajamo glede na razpoložljive kadrovske in 
prostorske zmogljivosti. Programov 3. stopnje še nimamo akreditiranih. Priključitev k 
interdisciplinarnemu študijskemu programu Humanistika in družboslovje, katerega 
izvajanje koordinirata UL FDV in UL FF, pa nam je v letu 2010 zaustavilo 
(ne)delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu. 
UL AGRFT je tudi edini visokošolski zavod v Sloveniji, ki bo do konca študijskega leta 
2015/2016 omogočal dokončanje še starih: na dodiplomski stopnji štirih in 
podiplomski stopnji deset javno veljavnih študijskih programov za pridobitev ustrezne 
izobrazbe na področju gledališča, radia, filma in televizije. 
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Nagrade in priznanja 
Na predlog senata UL AGRFT je rektor Univerze v Ljubljani 17. maja 2010 podelil 
priznanje pomembnih umetniških del na področju gledališke in radijske umetnosti 
mag. Žanini Mirčevski ter na področju filmske in televizijske umetnosti Zoranu 
Hochstätterju, Mihi Mazziniju in Ani Lasić. 
 
Akademijske Prešernove nagrade so bile podeljene: študentom dramaturgije Urši 
Adamič, Roku Andresu, Terezi Gregorič, Evi Hribernik, Mojci Ketiš, Tei Kovše, Aleni 
Medič, Kaji Pregrat, Nini Šorak in Aniti Volčanjšek za skupni projekt dramaturških 
razprav »Dramatik Peter Božič«, Marini Gumzi za diplomsko nalogo z naslovom 
»Nepravilne meritve«, Nini Rakovec za vlogi Desiree in Antigone v diplomskih in 
gledaliških produkcijah 4. letnika »Bolezen mladosti« F. Brucknerja in »Antigona« 
Sofokleja ter Žigi Vircu za režijo televizijske drame »Naša demokracija«. 
 
Na mednarodnih in domačih festivalih so študentski filmi UL AGRFT prejeli naslednje 
odmevne nagrade: 
 
Nagrada Festival Nagrajenec Projekt/enota 
Honorable Mention in Narrative Next Reel International film festival Barbara Zemljič Lasje  

Najboljši kratki dokumentarni 
film 

6. Kinoki Festival Internacional de 
Cine Universitario 

Milan Urbajs Kralj Matjaž 

BHF-BANK Foundation Award 
for the Best Short Film 

goEast Festival of Central and 
Eastern European Film  

Rok Biček Lov na race 

Najlepszy film  7. Weigel Student Film Festival Rok Biček 

Dan v 
Benetkah 

Student¨ Competition, Shot 
Fiction Film, 2. Prize 

goEast Festival of Central and 
Eastern European Film  

Žiga Virc 

Nebo nad 
blokom 

Nomination Honorary Foreing 
Film Award 

37. Annual Student Academy 
awards Honorary Foreing Film 

Žiga Virc Trst je naš!  

Best DV SEE Film 

7. Naoussa International Film 
Festival 

Rok Biček 

Dan v 
Benetkah 

Kodakova nagrada za najboljši 
študentski film 

13. Festival slovenskega filma Mina Bergant Moški  

Vesna za najboljšo moško vlogo 13. Festival slovenskega filma Gojmir Lešnjak Trst je naš!  

Special Jury Diploma 

KINOPROBA 7. International 
Festival of Film Schools 

Slobodan 
Maksimović 

Agape 

Grand Prix 

17. International Film and 
Television School's Festival 
Mediaschool 2010 

Mina Bergant Moški  

In Memoriam Simó Sándor Prize 

ALTER-NATIVE 18. International 
Short Film Festival 

Milan Urbajs Kralj Matjaž 

Audience Award 

9. International Film&Video 
Festival of Beijing Film Academy 

Mina Bergant Moški  

Nagrada Televizije Slovenija za 
leto 2010 za režijo študijske TV-
oddaje iz produkcije študentov 
filmske in televizijske režije na 
AGRFT 

Nagrade RTV Slovenija Žiga Virc 

Naša 
demokracija 

    

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=217
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=396
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=396
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8928
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=216
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=216
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=463
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=463
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=13534
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=258
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=258
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=9327
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=259
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=530
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=9327
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=262
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=262
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=10362
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=261
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=261
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=469
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=469
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=10362
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=263
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=473
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=473
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=9327
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=264
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=264
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=551
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=11820
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=265
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=551
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=7489
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=272
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=572
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=572
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=421
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=421
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8346
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=270
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=543
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=543
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=543
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=11820
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=267
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=567
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=567
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=13534
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=271
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=11820
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=268
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=268
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=268
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=268
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=268
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=574
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=10362
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=10052
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=10052
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Nagrada za najboljši 
dokumentarni film 

3. Međunarodni festival 
studentskog filma 

Milan Urbajs Kralj Matjaž 

Prix Wallpaper Post 

33. Recontres Henri Langlois, 
International film schools Festival 

Rok Biček Lov na race 

 

2 Kratek opis gospodarskih, monetarnih, fiskalnih in drugih 
vplivov na delovanje javnega zavoda 

 
Zaradi narave študija UL AGRFT deluje in je vezana na relativno omejen slovenski 
kulturni prostor. To je eden od dejavnikov, ki vpliva na omejitev vpisa v prve letnike 
saj nam družbena odgovornost nalaga, da ne izobražujemo suficita umetniških in 
znanstvenih profilov, ki se po končanem študiju ne bi mogli zaposliti. 
 
Neustrezni prostori za izvajanje študijskega procesa nas sili v najem zunanjih 
kapacitet. Zaradi povečanega števila študentov, ki so posledica novih smeri študijskih 
programov, je stavba Nazorjeve ulice 3 vsako leto bolj utesnjujoča. 
 
Poleg prostorske stiske je še vedno najbolj pereč problem nestabilno in neurejeno 
sistemsko financiranje UL AGRFT. V letu 2010 UL AGRFT izkazuje pozitiven finančni 
rezultat. Zaradi sprejetih varčevalnih in protikriznih ukrepov Vlade RS je bil končen 
obseg finančnih sredstev vprašljiv dobršen del fiskalnega leta. Sprememba 
obstoječega načina financiranja akademij je odprto vprašanje. Vodstvo akademije in 
univerze nima konstruktivnega sogovornika na Ministrstvu za visoko šolstvo znanost 
in tehnologijo in Ministrstvu za kulturo za reševanje te problematike. 
 
 

B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA  
(DOSEŽENI CILJI IN REZULTATI)  

1 USMERITVE IN CILJI AKADEMIJE 
 
Poslanstvo UL AGRFT 
Poslanstvo Akademije za gledališče, radio, film in televizijo je: 

· izvajanje univerzitetnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov za 
temeljne umetniške poklice s področij gledališča, radia, filma in televizije, 

· izvajanje umetniške dejavnosti na področjih gledališča, radia, filma in 
televizije kot neločljive sestavine izobraževanja za umetniške poklice, 

· izvajanje raziskovalne dejavnosti na področju gledaliških, radijskih, 
televizijskih in filmskih ved. 

 
Zaradi neustrezne visokošolske in kulturne politike, ki ne zagotavlja ustreznih 
finančnih, prostorskih, tehničnih in kadrovskih pogojev, AGRFT svojega poslanstva 
ne more izpolnjevati v polnem obsegu. Zaradi kriterijev, ki pri delitvi finančnih 
sredstev ne upoštevajo dejanskih in namenskih potreb za izvajanje umetniške 
dejavnosti, je izvajanje le te odvisno predvsem od osebnega angažmaja učiteljev, 
študentov ter prispevkov zunanjih ustanov. Neustrezne sistemske rešitve na področju 
raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, zlasti neurejenega sistema raziskovalnih področij 

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=269
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=269
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=575
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=575
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=13534
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?NAG=273
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=550
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=550
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?OID=9327
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
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in polj pri ARRS, AGRFT le s težavo in v minimalnem obsegu izvaja raziskovalno 
dejavnost na svojem področju. Akademija se zaveda vloge, ki jo ima kot 
izobraževalna ustanova na državni ravni. Z vključitvijo Slovenije v bolonjski proces, 
se je akademija lotila prenove obstoječih programov prve in druge stopnje, da bo 
ostala tudi v prihodnje najpomembnejša in najkvalitetnejša izobraževalna institucija 
na področjih gledališča, radia, filma in televizije. Z umetniškim snovanjem mora slediti 
najsodobnejšim ustvarjalnim tokovom in hkrati prenašati na študente najžlahtnejše 
izkušnje iz preteklosti. Na področju gledaliških, radijskih, televizijskih in filmskih ved 
mora okrepiti svoj položaj v domačem in mednarodnem raziskovalnem prostoru. 
 

2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
UL AGRFT deluje v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in drugimi zakonskimi 
in podzakonskimi predpisi s področja visokega šolstva: Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani, Pravil UL AGRFT ter internih 
pravilnikov in sklepov organov upravljanja UL AGRFT. 
Na delovanje UL AGRFT vplivajo tudi določila Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti ter ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o Filmskem skladu RS, Zakona o 
Slovenskem Filmskem centru, javni agenciji RS. 
UL AGRFT je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o 
javnih financah, Zakona o računovodstvu in drugi zakonski in podzakonski predpisi, 
ki urejajo to področje: Pravilnik o računovodstvu UL in Računovodska pravila UL 
AGRFT. 
 

3 CILJI  

3.1 Dolgoročni cilji 
 
Najpomembnejši dolgoročni cilj UL AGRFT je pridobitev novih prostorov, ki bodo 
omogočili kvalitetnejše delo in razvoj vseh dejavnosti, ki jih UL AGRFT izvaja. Selitev 
v novogradnjo – projekt »Treh akademij« se iz objektivnih razlogov odmika od 
predvidenega datuma. 
 
Na področju umetniške dejavnosti v okviru obstoječih prostorskih, kadrovskih in 
finančnih zmožnosti pripravljamo vse potrebno, da bomo lahko na novi lokaciji 
umetniško dejavnost razvili v polnem obsegu. 
 
Cilji na področju raziskovalne dejavnosti so hitrejši razvoj raziskovanja na UL 
AGRFT, pridobitev več sredstev za raziskovanje, novi raziskovalni programi in 
močnejša povezava z zunanjimi raziskovalci. 
 
Eden najpomembnejših ciljev je povečati mednarodno dejavnost UL AGRFT s 
podpisi dodatnih sporazumov o izmenjavi naših umetniških in znanstvenih kadrov, 
študentov in profesorjev in z gostovanji naših umetniških produkcij v tujini in tujih pri 
nas. 
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3.2 Kratkoročni cilji 
 
Cilj na področju študijske dejavnosti je uspešno in kvalitetno izvajanje obstoječih 
programov 1. in 2. stopnje ter akreditacija novih drugostopenjskih ter programa 3. 
stopnje v skladu z bolonjsko reformo. 
Želimo povečati tudi sodelovanje študentov pri mednarodnih projektih in sodelovanje 
mednarodnih strokovnjakov v študijskem procesu. 
 

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2010  

4.1 Izobraževalna dejavnost 
 
V letu 2010 smo akreditirali manjše spremembe vseh prvostopenjskih in enega 
drugostopenjskega programa, ki so se kazale kot pomanjkljivosti v prvem letu 
izvajanja programov. Kljub pospešenim aktivnostim za akreditacijo programa 3. 
stopnje, tega cilja nismo realizirali. Administrativne ovire pri akreditacijah novih 
programov so nam ta cilj oddaljile še za kakšno leto. 
 
Študijski proces na AGRFT je potekal v skladu s programom dela in letnimi načrti 
dela oddelkov in Centra za teatrologijo in filmologijo. 
 
Oddelek za gledališče in radio 
Na koncu zimskega in letnega semestra študijskega leta 2009/2010 so študenti pod 
mentorskim vodstvom profesorjev pripravili zaključne produkcije dramske igre in 
gledališke režije: 
 
Zimski semester: 
 
1. letnik 
Improvizacije 
 
2. letnik 
Matjaž Zupančič – Hodnik 
 
3. letnik 
Pedro Calderon de la Barca – Življenje 
je sen 
 
4. letnik 
Ferdinand Bruckner – Bolezen 
mladosti 
Samuel Beckett – Konec igre 
 

Poletni semester: 
 
1. letnik 
Improvizacije 
 
2. letnik 
Lutz Hübner – Marjetka, str. 89 
 
3. letnik 
J. B. P. Molière – George Dandin  
 
 
4. letnik 
Sofoklej – Antigona  
 
2. stopnja  
Friedrich Schiller – Marija Stuart 

 
Na 45. Borštnikovem srečanju v Mariboru so v času od 15. do 24. oktobra 2010 
študenti dramske igre, gledališke režije in dramaturgije odigrali Molièrovega Georga 
Dandina, Schillerjevo Marijo Stuart, Hubnerjevo Marjetko, str. 89, produkcijo Teorija 
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ima talent in priredili Večer kratkih zgodb Edgarja Alana Poeja. Prvič pa je 
Borštnikovo srečanje gostoljubje izkazovalo ves teden srečanja vsem letnikom 
dramske igre, gledališke režije in dramaturgije – akademija je tako izvajanje rednega 
študija za ves teden preselila v Maribor. 
 
Oddelek za film in televizijo  
V študijskem letu 2009/10 je FTV oddelek realiziral vse predvidene študijske igrane in 
dokumentarne filme.  
 
AGRFT je na podlagi pogodbe med Filmskim skladom RS, AGRFT, RTV Slovenijo in 
FS Viba filmom v študijskem letu 2009/2010 realizirala naslednje projekte: 
 
DVA KRATKA DOKUMENTARNA FILMA ŠTUDENTOV II. LETNIKA FTV REŽIJE: 
Maja PRELOG – Generacija Južne Afrike 
Tosja FLAKER BERCE – Klemen Klemen 
 
DVA KRATKA IGRANA FILMA ŠTUDENTOV III. LETNIKA FTV REŽIJE: 
Jaka ŠULIGOJ – Klinci 
Milan URBAJS – Za zaprtimi očmi 
 
KRATKI IGRANI FILM ŠTUDENTA IV. LETNIKA FTV REŽIJE: 
Boris BEZIČ – Veter v meni 
 
DVE KRATKI TELEVIZIJSKI DRAMI ŠTUDENTOV III. LETNIKA FTV REŽIJE:  
Milan URBAJS – Župnikov konjiček 
Jaka ŠULIGOJ – Obletnica 
 
KRATKA TELEVIZIJSKA DRAMA ŠTUDENTA IV. LETNIKA FTV REŽIJE:  
Boris BEZIČ – Beli zajec 

 
PRAKTIČNE VAJE ŠTUDENTOV FTV REŽIJE: 
2 TELEVIZIJSKA IGRANA MONOLGA – Milan URBAJS (Klic v sili) in Jaka ŠULIGOJ 
(Bojim se zaspati) 
1 GLASBENI KONCERT – Boris BEZIČ (Ensemble 4 saxess in Trio Evtera)  
1 GLASBENO PLESNA PREDSTAVA – Boris BEZIČ (Postaja) 
2 GLASBENI TOČKI – Jaka ŠULIGOJ in Milan URBAJS (tehnika RA in studio RTV 
Slovenija) 
TV VAJA – KOLAŽ – Milan URBAJS in Jaka ŠULIGOJ 
TV VAJA – DR. SAVIČ -  Milan URBAJS in Jaka ŠULIGOJ 
 
KRATKI IGRANI FILM PODIPLOMSKE ŠTUDENTKE FILMSKE REŽIJE: 
Alma LAPAJNE – Obisk 
 
Finančna sredstva za izvedbo filmskih in televizijskih produkcij je v znesku 120.000 
EUR pokril Filmski sklad RS, preostalih 19.822 EUR pa smo črpali iz sredstev MVZT 
za študijsko dejavnost (sredstva »specifik«). Od leta 2007 namreč Univerza v 
Ljubljani ne priznava več posebnega statusa študijskim dejavnostim, ki so značilne 
za umetniške akademije in ne namenja posebej »specifik« za sofinanciranje 
študijskih produkcij. 
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Akademija ima z RTV Slovenija podpisano pogodbo, ki omogoča uporabo 
produkcijskih kapacitet RTV Slovenije. RTV Slovenija nam je omogočila uporabo 
studijskih kapacitet, sodelavcev in reportažnega avtomobila. Sodelovanje je bilo 
ključnega pomena za ohranitev tehnološkega in produkcijskega standarda javnih 
produkcij (televizijske oddaje, televizijske igrane drame). 
 
Akademija je imela tudi v letu 2010 sklenjeno pogodbo o sodelovanju tudi s Filmskim 
studiem Viba Film. Ta nam je tudi v preteklem letu nudil pomoč pri najemu tehničnih 
kapacitet (studio, kamera, osvetljava) in podporo pri izvajanju postprodukcije 
študijskih igranih filmov (montaža slike). Zaradi naraščajočega števila študentov smo 
v začetku študijskega leta 2010/2011 v prostorih Viba Filma najeli režijsko sobo, ki 
lajša delo študentov in pedagogov. 
 
V letu 2010 smo v skladu z načrtom izvedli Grossmanov natečaj. Grossmanovo 
nagrado za najboljši scenarij »Lulat!« je prejela Sara Kern, študentka 2. letnika 
filmske in televizijske režije.  
 
V začetku leta sta, za vse študente na oddelku za film in televizijo, gostujoča izredna 
profesorja iz sarajevske Akademije scenskih umjetnosti, Pjer Žalica in Srđan Vuletić, 
pripravila petdnevno delavnico z naslovom »Film v treh kadrih«.  
 
Oddelek za dramaturgijo 
Študentje dramaturgije so pod mentorstvom red. prof. dr. Denisa Poniža in doc. dr. 
Barbare Orel v sodelovanju z ostalimi študenti AGRFT v letu 2010 pripravili dve 
številki gledališkega lista Oderuh. V oktobru 2010 so sodelovali pri pripravi Biltena na 
45. Borštnikovem srečanju v Mariboru. 
 
Pod mentorstvom prof. dr. Denisa Poniža so študentje dramaturgije pripravili zbornik 
Dramatik Peter Božič, za katerega so prejeli akademijsko skupinsko Prešernovo 
nagrado. V zimskem semestru študijskega leta 2010/2011 je pričel predavati na 
doktorskem študijskem programu, ki ga izvajata Filozofska fakulteta in  Umjetnička 
akademija Osijek, z naslovom »Književnost i kulturni identitet«. Poleg mentorstev pri 
diplomah na dodiplomskem študiju, je bil mentor tudi pri doktorski disertaciji Maje 
Lapornik Pelikan.  
Doc. dr. Blaž Lukan je bil, poleg mentorstev pri zaključku dodiplomskega študija, 
mentor doktorski študentki Ivanki Apostolovi (Institutum Studiorum Humanitatis), ki je 
uspešno zagovarjala doktorski disertacijo z naslovom Slovenska gledališka 
antropologija. Vodil je tudi Kritiške delavnice za študente AGRFT in zunanje 
interesente. 
 
Pedagoško delo doc. dr. Barbare Sušec Michieli je bilo v letu 2010 moteno zaradi 
daljše bolezni. Kljub temu pa je delovala kot mentorica dvema mladima 
raziskovalkama, Maji Šorli in Evi Vrtačič ter kot mentorica podiplomske študentke 
Anje Bajda.  
 
V poletnem semestru študijskega leta 2009/2010 so pri izvedbi programa na katedri 
gostovali prof. dr. Hans Van Maanen iz Univerze v Groningenu (Nizozemska), prof. 
dr. Shannon Bell iz Univerze v Yorku (Velika Britanija) in prof. dr. Nadja Zgonik z 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. V zimskem 
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semestru študijskega leta 2010/2011 so študijske vsebine iz zgodovine gledališča in 
zgodovine slovenske drame in gledališča študentom predstavljala gostujoča 
strokovnjaka doc. dr. Gašper Troha in mag. Aldo Milohnič.  
 
Doc. dr. Barbara Orel je poleg mentorstva pri izdaji gledališkega lista Oderuh 
mentorsko delo opravljala tudi na podiplomskem študiju magistrski študentki Ani 
Kržišnik. 
 
Center za teatrologijo in filmologijo 
Center za teatrologijo in filmologijo (CTF) je v letu 2010 izvajal knjižnično, arhivsko in 
informacijsko – dokumentacijsko dejavnost za pedagoške in raziskovalne potrebe 
AGRFT ter zunanje uporabnike. Deloval je tudi na področju varovanja gledališke in 
filmske kulturne dediščine. 
 
STANJE GRADIVA V CENTRU ZA TEATROLOGIJO IN FILMOLOGIJO  
(obdobje od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010) 
 

Knjige 725 
Periodika 123 
Tipkopisi 44 
Diplomske in seminarske naloge 189 
Katalogi 1 
Plošče, kasete/fonoteka, CD 15 
Ikonoteka/slikovno gradivo/digitalne foto. 6.917 
Drobni tisk, zapuščine, dokumenti, izrezki 218 
Neknjižno gradivo 1 
Letaki, programi, skice, makete 5 
Filmi, videokasete 1.690 
Skupaj prirastka: 9.928 enot 

 
Knjižnični fond se je v letu 2010 povečal za 735 enot. V čitalnici z desetimi sedeži 
smo imeli približno 4500 obiskov, na dom smo izposodili 18.256 knjig ter 2.300 
čitalniških enot. 
 
Zaradi porodniške odsotnosti Bojane Bajec delo vodje knjižnice od sredine avgusta 
2010 opravlja mag. Andreja Vide Hladnik. 
 
Katalog gradiva, ki ga nabavlja in hrani knjižnica UL AGRFT, je uporabnikom javno 
dostopen prek COBISS-a. V maju 2010 smo prešli na nov program COBISS3. V 
katalog smo v študijskem letu 2009/10 poleg novitet vnašali tudi starejše knjižno 
gradivo – tipkopise. 
Knjižnica sodeluje pri izdelavi baze CONOR in ureja bibliografije za pedagoške 
delavce in diplomante. 
 
Tako kot na začetku vsakega študijskega leta, je bilo v oktobru 2010 organizirano 
informacijsko opismenjevanje za študente, ki je vključevalo predstavitev uporabe 
podatkovnih zbirk s praktičnim iskanjem, predstavitev digitalne knjižnice UL, knjižnice 
AGRFT ter predstavitev e-Kumbe.  
 
Delavci CTF so se izobraževali in se udeležili načrtovanih posvetovanj in 
izpopolnjevanj (Učinkovita uporaba portala Digitalne knjižnice Slovenije, 
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Izpopolnjevalni tečaj iz katalogizacije, Predstavitev in uporaba elektronske izdaje 
tabel UDK, Predstavitev novosti v programski opremi Cobiss, Obvezni izvod, 
Izpopolnjevalni tečaj iz katalogizacije, nadaljevalni tečaj francoščine, COBISS3, 
Novosti v knjižničarstvu, novosti v programski opremi COBISS/OPAC, Slovenske 
digitalne kulturne vsebine, posvetovanje Prost dostop do dosežkov slovenskih 
znanstvenikov). 
 
CTF je v letu 2010 na razpisu ARRS pridobil sredstva za sofinanciranje nabave tuje 
znanstvene literature, lastna sredstva pa je ustvaril tudi s članarinami. Tesno 
sodelovanje je potekalo z Gledališčem Glej pri razstavi ob 40-letnici Gleja v 
Slovenskem gledališkem muzeju, idejno in avtorsko sodelovanje pri predstavitvi  
pedagoga in igralca Kristijana Mucka, z muzejem novejše zgodovine pri digitalizaciji 
Partizanske zbirke ter vnos digitaliziranega gradiva v e-Kumbo, sodelovanje s 
Festivalom Borštnikovo srečanje, Slovensko kinoteko, Mohorjevo družbo, itn. 
 
Delavci CTF so strokovno podpirali tudi delo raziskovalne skupine ter urejali spletne 
strani Akademije. Gledališki in filmski arhiv je zagotovil modernejšo in varnejšo 
hrambo digitalnega arhiva z nabavo dislociranega NAS strežnika. 
 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 
Programska skupina UL AGRFT je pod vodstvom doc. dr. Barbare Sušec Michieli v 
letu 2010 nadaljevala z izvajanjem raziskovalnega programa “Gledališke in 
medumetnostne raziskave”, ki je bil pri ARRS izbran za financiranje v obdobju 2009-
2011. V programski skupini so kot raziskovalci v letu 2010 sodelovali vodja programa 
doc. dr. Barbara Sušec Michieli, red. prof. dr. Denis Poniž, doc. dr. Blaž Lukan, doc. 
dr. Katarina Podbevšek, doc. dr. Barbara Orel, izr. prof. dr. Nadja Zgonik, izr. prof. dr. 
Darja Koter ter mlade raziskovalke Eva Vrtačič, Anja Bajda (do septembra 2010) in 
Maja Šorli (na porodniškem dopustu do avgusta 2010). 
 
Raziskovalci so v letu 2010 dosegli pomemben napredek pri objavah, ki jih indeksira 
A&HCI in ERIH, kategorija A (3 znanstveni članki avtoric izr. prof. dr. Darja Koter in 
doc. dr. Barbare Sušec Michieli). Hkrati se je povečalo skupno število objavljenih 
člankov v znanstvenih revijah s seznama ARRS in v drugih publikacijah (11 
znanstvenih člankov). Aktivno so se udeleževali tudi relevantnih znanstvenih srečanj 
v Sloveniji in tujini. Poleg individualnih objav je skupina v letu 2010 pripravila za tisk 
monografijo “Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja” (uredniki 
Barbara Sušec Michieli, Blaž Lukan in Maja Šorli, založnika UL AGRFT in SGM) ter 
sodelovala pri obsežnem projektu digitalizacije arhiva partizanskega gledališča. 
Pripravljen je bi tudi načrt za zaključno publikacijo programa z delovnim naslovom 
“Hibridni prostori umetnosti”. 
 
Programska skupina je septembra 2010 organizirala znanstveno konferenco 
“Gledališki sistemi v manjših evropskih državah”, ki je obsegala srečanje projektne 
skupine STEP (Project on European Theatre Systems) in konferenco na temo 
“Cultural Space And Identity In A Post-Socialist Context”, sofinancirano s strani 
ARRS. Na konferenci je sodelovalo več kot trideset udeležencev iz Nizozemske, 
Danske, Švice, Madžarske, Češke, Makedonije, Irske, Kanade, ZDA, Japonske in 
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Slovenije. V letu 2011 bodo organizatorji skušali izbrane prispevke ponuditi v objavo 
relevantnim mednarodnim revijam. 
 
Doc. dr. Barbara Sušec Michieli je bila do septembra 2010 tudi članica znanstvenega 
sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS. 
 
Znanstvene objave  
Poleg pedagoškega dela so bili raziskovalci dejavni tudi z objavami znanstvenih 
člankov in publikacij. 
 
Prof. dr. Denis Poniž je izdal monografijo Cenzura in avtocenzura v slovenski 
dramatiki in gledališču 1945-1990, Prvi del: obdobje 1945-1964. Ostali njegovi 
pomembnejši znanstveni prispevki pa so: Pokrajinska determiniranost v poeziji 
Ljubke Šorli (v znanstveni monografiji ob stoletnici pesničinega rojstva), Primož 
Trubar v slovenski dramatiki (v publikaciji Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici 
Trubarjevega rojstva), Postsocialistični in tranzicijski smeh - slovenska komedija po 
letu 1991, izbrani primeri (v publikaciji Sodobna slovenska književnost: 1980-2010). 
 
Doc. dr. Blaž Lukan je objavil naslednje pomembnejše znanstvene prispevke: Poklic: 
performer v zbirki Dialogi, Omerzujeve lutke in njihova performativnost (v publikaciji 
Avtomati, lutke, igralci), Izbris gledalca: poskus inskripcije (v publikaciji Ne: Via 
Negativa 2002-2008 iz zbirke Transformacije) 
 
Doc. dr. Barbara Sušec Michieli je objavila znanstveni članek z naslovom “A 
Transnational Community of Scholars: The Theatre Historiography Working Group in 
IFTR/FIRT” (v publikaciji Theatre Research Int, 3/2010). 
 
Doc. dr. Barbara Orel je med pomembnejšimi znanstvenimi prispevki objavila 
naslednje: In the Basement of Block Four. Experimental Theatre of the 1970s in the 
Student Residence Halls of Ljubljana, Pozorište i zajednica u informatičkom društvu: 
između futurističke vizije i elektronske zajednice ter Ženska perspektiva: prispevek 
ljubljanske alternative osemdesetih. 
 

4.3 Umetniška dejavnost 
 
Tudi v letu 2010 so študentje dramske igre, gledališke režije ter dramaturgije 
sodelovali s predstavami v okviru Borštnikovega srečanja.  
 
V okviru Tedna Univerze (29. november - 3. december 2010), je potekala 
predstavitev umetniškega ustvarjanja na UL AGRFT. Študentje 4. letnika dramske 
igre, gledališke režije in dramaturgije so uprizorili igro George Dandin, J. B. P. 
Molièra, študentje filmske in televizijske režije pa so predstavili kratke filme: 
Samoupravni organ v režiji Žige Virca, Moški v režiji Mine Bergant ter Kralj Matjaž v 
režiji Milana Urbajsa. 
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Oddelek za film in televizijo je s študentskimi projekti sodeloval na domačih festivalih 
in kulturnih prireditvah: 
 
Dnevi etnografskega filma Ljubljana (Slovenija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

13. Festival slovenskega filma Portorož (Slovenija) 
 
Darilo / Present, The (2010) 
 

Študentje poleg obveznega študijskega programa razvijajo individualno kreativnost 
skozi t. i. »B« produkcije, ki jih študentje v veliki meri financirajo sami. V letu 2010 so 
se uprizorile naslednje: »Teorija ima talent« (pri predmetu Teorija režije), »Večer treh 
kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja« ter produkcijo »Janez Janša: Boga ni. Vse je 
dovoljeno.« V okviru »B« produkcij filmskega oddelka je študentka dramaturgije 
izvedla dokumentarni film. 
 
Izvedli smo tudi gostovanje v Psihiatrični kliniki Polje, s produkcijo Matjaža Zupančiča 
»Hodnik« 
 

4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektih  
UL AGRFT je tudi v letu 2010 nadaljevala s članstvom v mednarodnih organizacijah: 
»ELIA« (pomaga pri uvajanju bolonjske deklaracije, združuje in obvešča o novostih 
na področju pedagogije umetniških smeri), »CILECT« (mednarodno združenje 
filmskih šol) in njene evropske asociacije GEECT ter »FIRT/IFTR« (International 
Federation for Theatre Research). Akademija tudi uspešno sodeluje v evropskem 
programu izmenjav “VŽU-Erasmus”. 
 
Udeležbe na mednarodnih srečanjih  
Red. prof. dr. Denis Poniž je sodeloval na mednarodnih znanstvenih konferencah v 
Londonu, Pragi, Banski Bystrici, Osijeku, Podgorici, Nikoziji in Dublinu. 
 
Doc. dr. Barbara Orel je bila članica žirije za podelitev nagrad na bienalu 
črnogorskega gledališča v Podgorici in članica raziskovalne skupine The Theatrical 
Event working group, International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT). 
Udeležila se je mednarodnega kongresa (IFTR World Congress) v Münchnu ter 
mednarodnega simpozija o ženskah - performerkah v Vzhodni Evropi, v Ljubljani. 
 
Doc. dr. Blaž Lukan je sodeloval na strokovnih pogovorih in mednarodnih 
konferencah na TSD v Kranju in FBS v Mariboru. Bil je tudi član v mednarodni 
strokovni žiriji za izbor najboljšega črnogorskega dramskega besedila v organizaciji 
CNP Podgorica. Organiziral je predavanja Cecilie Prenz o argentinskem gledališču in 
predstavitev delovanja iniciative in festivala PreGlej! ter dejavnosti zavoda Maska. 
Izvedel je tudi izobraževalno pot v Pariz.  
 
Tudi pedagogi oddelka za gledališče in radio so se udeležili v kar lepem številu nekaj 
odmevnih mednarodnih srečanj. Omenimo pomembnejše: prof. Matjaž Zupančič se 
je s študenti udeležil Dionizijevega festivala gledaliških akademij v Đakovu ter skupaj 

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=534
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=551
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9537
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z doc. Borisom Ostanom še mednarodnega festivala evropskih gledaliških akademij v 
Istanbulu.  
 
Izr. prof. Tomaž Gubenšek je vodil skupino študentov na predstavitvi gledaliških in 
filmskih produkcij akademije na festivalu Skomrahi v Skopju. 
 
Prof. Jožica Avbelj se je z dvema študentoma dramske igre udeležila mednarodnega 
delovnega srečanja učiteljev igre Olive, ki je bilo tokrat v Milanu. 
 
Izjemno uspešna in odmevna je bila predstavitev akademije v Peruju, na svetovnem 
festivalu gledaliških šol v organizaciji mednarodnega gledališkega inštituta pod 
okriljem UNESCA. Štirje študenti dramske so pod mentorstvom doc. Branka Šturbeja 
pripravil za festival posebno produkcijo Eugena Ionesca »Plešasta pevka«, dekan 
prof. Aleš Valič pa se je v istem času udeležil svetovne konference direktorjev 
gledaliških šol. 
 
Pomembnejše udeležbe mednarodnih dogodkov so opravili pedagogi oddelka za film 
in televizijo v Wiesbadnu, kjer se je doc. Martin Srebotnjak s še tremi študenti na 
povabilo organizatorja, uspešno udeležil filmskega festivala »goEast«. 
 
Doc. Jan Zakonjšek in izr. prof. Igor Koršič sta se v Barceloni udeležila kongresa 
Cilect, svetovnega združenja filmskih šol, katerega polnopravna članica je tudi 
AGRFT. 
 
Mednarodne izmenjave in druge mednarodne aktivnosti 
V oktobru 2010 smo zaposlili strokovno sodelavko, mag. Darjo Markoja  in s tem 
realizirali zastavljeni cilj  - vzpostaviti službo za mednarodno sodelovanje AGRFT.   
 
Prek programa VŽU-ERASMUS so v začetku koledarskega leta na AGRFT zaključili 
izmenjavo Ana Onofre iz Univerze v Lizboni, Portugalska, Ewelina Smereczynska in 
Agnieszka Kopiewska (Univerza v Poznanu, Poljska). V zimskem semestru 
20010/2011 pa je na izmenjavo prišla Lenka Hajdučkova iz JAMU iz Brna. V 
poletnem semestru 2009/2010 je izmenjavo na Univerzi v Warwicku opravil Žiga Virc, 
v zimskem semestru 2010/2011 pa sta na izmenjavo odšli Eva Hribernik na Freie 
Universität Berlin in Urša Adamič na Universiteit Antwerpen.  
 
Izr. prof. Miran Zupanič se je v okviru sobotnega leta poglobljeno pedagoško 
izpopolnjeval na sarajevski Akademiji scenskih umjetnosti. Doc. dr. Blaž Lukan je v 
okviru izmenjave pedagoškega kadra izvedel dve predavanji na Divadelní fakulta 
JAMU v Brnu na Češkem.   
 
UL AGRFT je realizirala velik del mednarodnih aktivnosti: sodelovanje na 
mednarodnih gledaliških festivalih, mednarodnih filmskih festivalih in posvetih, 
predavanjih in srečanjih v tujini.  
 
Gostovanja Oddelka za gledališče in radio 
Študenti Oddelka za gledališče in radio so pod mentorstvom pedagogov aktivno 
sodelovali na naslednjih mednarodnih festivalih:  
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· gostovanje v Istanbulu na Festivalu evropskih gledaliških akademij v okviru 
prireditev »Istanbul – evropska prestolnica kulture« s produkcijo  
Matjaža Zupančiča – Hodnik 

· gostovanje v Osijeku na mednarodnem festivalu Dionizijev festival s 
produkcijo  
Matjaža Zupančiča – Hodnik 

· gostovanje v Peruju na svetovnem festivalu gledaliških akademij v organizaciji 
UNESCO s posebno produkcijo 
Eugena Ionesca – Plešasta pevka 

· gostovanje v Skopju na mednarodnem festivalu gledaliških akademij 
Skomrahi 
s produkcijo J. B. P. Molièra – George Dandin 

· gostovanje v Beogradu na mednarodnem  festivalu FIST »Open stejdž« 
s produkcijo J. B. P. Molièra – George Dandin, 
kjer je nagrado za najboljšo moško vlogo prejel Jernej Čampelj  

· gostovanje na mednarodnem delovnem festivalu mediteranskih gledaliških šol 
OLIVE v Milanu  

 
Oddelek za film in televizijo  
Študenti so s svojimi študijskimi deli (filmi in televizijske drame – javne produkcije) 
sodelovali na domačih in tujih filmskih festivalih, prireditvah in svoja dela predstavljali 
v Slovenski Kinoteki, Kinodvoru ter v rednem programu TV Slovenija.  
 
V letu 2010 je oddelek za film in televizijo UL AGRFT sodeloval v tekmovalnem ali 
spremljevalnem programu na številnih festivalih v tujini: 
 
21. Trieste Film Festival Trst (Italija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

  Lov na race / Duck Hunting (2010)  

  
Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

 
Next Reel International film festival 

 
 
Sigapur (Singapur) 

 
Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010) 

  Lasje / Hair Extensions (2010)  

  
Nebo nad blokom / Sky Above the 
Town (2010)  

  Sestrična / The Cousin (2010) 

60. Internationale Filmfestspiele Berlin Berlin (Nemčija) Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

6. Kinoki Festival Internacional de Cine 
Universitario 

Ciudad de Mexico 
(Mehika) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

Akbank Short Film Festival Istanbul (Turčija) Nebo nad blokom / Sky Above the 
Town (2010)  

Diagonale 2010 Festival of Austrian Film Graz (Avstrija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

Mediawave 2010 International Film and 
Music Festival 

Györ (Madžarska) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

One Country One Film International Film 
Festival 

Apchat (Francija) Klepet s Piko / A Chat with Pika 
(2010)  

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=462
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=396
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8928
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8926
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=459
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=463
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=463
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=454
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=465
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=477
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=477
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=455
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=455
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8353
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8353
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5. Cilect Prize Sofija (Bolgarija) Darilo / Present, The (2010) 

goEast Festival of Central and Eastern 
European Film 

Wiesbaden (Nemčija) Dotik / The Touch (2010)  

  
Janez Janša: projekt / Janez 
Janša: the project (2010)  

  Lov na race / Duck Hunting (2010)  

  
Nebo nad blokom / Sky Above the 
Town (2010)  

  
Vodni čut / Sense Of a Water 
(2010)  

7. Weigel Student Film Festival Katovice (Poljska) Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

Unvited Film Festival 

Issy-Les_MLX 
(Francija) Vučko / Wolfy (2010)  

X ENCONTROS DE VIANA – CINEMA E 
VÍDEO 

Viana do Castelo 
(Portugalska) Che Sara / Che Sara (2010)  

  
Koza je preživela / But the Goat 
Survived (2010) 

  Pepelca / Cinders (2010) 

  

Zakaj jih nisem vse postrelil? / 
Way Didn't I Shoot Them All? 
(2010)  

6. Asterfest, mednarodni, festival kratkega in 
dokumentarnega filma 

Strumica 
(Makedonija) Agape / Agape (2010) 

  
Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

  
Klepet s Piko / A Chat with Pika 
(2010)  

  Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

  
Nebo nad blokom / Sky Above the 
Town (2010)  

  Sestrična / The Cousin (2010) 

  
Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

  Vučko / Wolfy (2010)  

6. International Film Festival of Students 
Teheran 

Teheran (Iran) Sestrična / The Cousin (2010) 

13. International Student Film Festival Tel 
Aviv 

Tel Aviv (Izrael) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

  Lov na race / Duck Hunting (2010)  

  Moški / Real Man, A (2010) 

37. Annual Student Academy awards 
Honorary Foreing Film 

Beverly Hills (ZDA) Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

8. International Film Festival Tofifest Toruń (Poljska) Lov na race / Duck Hunting (2010)  

K3: Internazional Kurzfilmfestival Villach  Villach (Avstrija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

Crystal Palace - International Film Festival 
2010  

London (Velika 
Britanija) Sestrična / The Cousin (2010) 

2. Tranzyt Documentary Film Festival  Poznan (Poljska) Družina / The Family (2010) 

34th Open Air Filmfest Weiterstadt  Weiterstadt (Nemčija) Lov na race / Duck Hunting (2010)  

7. European Film Festival “Integration You 
and Me”  

Koszalin (Poljska) Družina / The Family (2010) 

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=468
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9537
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=466
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9557
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8932
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8932
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8930
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8930
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=530
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=511
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8356
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=533
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=533
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=5650
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=1548
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=1548
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=2776
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=883
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=883
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=883
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=528
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=528
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8346
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8353
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8353
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8926
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8356
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=476
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=476
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8926
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=472
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=472
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=469
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=469
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=545
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=542
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=547
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=547
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8926
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=559
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8345
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=555
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=558
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=558
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8345
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5. Pentedattilo Film Festival Pentedattilo (Italija) Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

Fresh Wave 2010 - International Film 
Festival 

Hong Kong (Hong 
Kong) Agape / Agape (2010) 

7. Naoussa International Film Festival Naoussa (Grčija) Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

  Sestrična / The Cousin (2010) 

BEGINNING, 9. Open St.Petersburg 
Student Film Festival 

Saint Petersburg 
(Rusija) Darilo / Present, The (2010) 

32. cinemed Festival international du cinéma 
méditerranéen de Montpellier 

Montpellier (Francija) Lov na race / Duck Hunting (2010)  

10th Cortopotere Short Film Festival  Bergamo (Italija) Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

Cortopotere ShortFilmFestival X edition Bergamo (Italija) Lov na race / Duck Hunting (2010)  

Skomrahi 2010 Skopje (Makedonija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

  Moški / Real Man, A (2010) 

  
Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

ALTER-NATIVE 18. International Short Film 
Festival 

Targu-Mures 
(Romunija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

Sheffield Film Festival 

Sheffield (Velika 
Britanija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

9. International Film&Video Festival of 
Beijing Film Academy 

Peking (Kitajska) Moški / Real Man, A (2010) 

Slovenski filmski teden v BIH Sarajevo (BiH) Sretan put Nedime / Good Luck 
Nedim (2010) 

  
To je Slovenija / This is Slovenia 
(2010)  

  
Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

  Vučko / Wolfy (2010)  

Festival International du Documentaire 
Étudiant 

Saint-Ouen (Francija) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

17. International Film Festival Etiuda&Anima 
2010  

Krakow (Poljska) Kralj Matjaž / King Mathias (2010)  

  Lov na race / Duck Hunting (2010)  

  Moški / Real Man, A (2010) 

  
Trst je naš! / Trieste is Ours 
(2010)  

33. Recontres Henri Langlois, International 
film schools Festival 

Poitiers (Francija) Lov na race / Duck Hunting (2010)  

4. International Student Short Film Festival 
FICMEC 2010 

Beirut (Libanon) Dan v Benetkah / Day in Venice 
(2010)  

  
Nebo nad blokom / Sky Above the 
Town (2010)  

  
Vasi pod vodo / Villages Under 
Water (2010) 

 
 

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=557
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=541
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=541
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8346
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=473
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8926
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=519
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=519
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9537
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=563
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=563
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=564
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=573
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=567
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=567
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=531
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=561
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=7601
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=7601
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8355
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8355
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8356
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=566
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=566
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=546
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=546
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9556
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9538
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9540
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=550
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=550
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9539
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=520
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?FES=520
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8931
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=8929
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9558
http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp?PID=9558
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4.5 Založniška dejavnost  
 
V letu 2008 smo pričeli z izdajanjem znanstvene revije Amfiteater, ki je v slovenskem 
merilu prva znanstvena revija za gledališče in scenske umetnosti in sledi akademski 
praksi objavljanja recenziranih prispevkov.  
 
Zaradi težav financiranja založniške dejavnosti, je revija v letu 2010 prešla na spletno 
objavo. Tako je bila ena številka elektronska, drugo pa je izdala revija Maska, 
časopis za scenske umetnosti, kot skupno številko. 

4.6 Upravne naloge  
 
Tajništvo UL AGRFT je opravljalo strokovno-administrativne in tehnične naloge, ki 
zadevajo članico, na naslednjih področjih: izobraževalnem, raziskovalnem razvojnem 
in umetniškem, kadrovskem, pravnem in splošnem. V okviru gospodarskih nalog je 
koordiniralo postopke v zvezi z načrtovanjem razvoja, upravljanja s premoženjem ter 
finančno-računovodskih nalog. Skrbelo je za vzdrževanje skupnih podatkovnih baz 
ter sodelovalo s službami univerze. 
 

5 PODATKI O ŠTUDENTIH  
 
V študijskem letu 2010/2011 je na dodiplomskem študiju vpisanih 96 študentov in 21 
absolventov, skupaj torej 117 študentov. Bistvenih odstopanj v številu študentov na 
ravni celotne akademije ni. Je pa opaziti bistveno povečanje študentov na programih, 
ki jih izvaja oddelek za film in televizijo – z novimi bolonjskimi programi se je 
povečalo tudi število vpisanih študentov v 1. letnik (pretekla leta po približno 4, v leto 
2009/2010 kar 13, v leto 2010/2011 pa 11). 
 
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik študija je razmeroma visoka (87,5%) in posebni 
ukrepi na tem področju niso potrebni. Razlog v rahlo višjem odstotku, glede na leto 
2009, je tudi v tem, da sta 2 študenta študij opustila. 
 
V letu 2010 je diplomiralo 17 študentov dodiplomskega študija, 5 študentov po starih, 
magistrskih programih. V letu 2010 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo ena 
kandidatka.  
 
Število študentov: 

Dodiplomski študijski programi v letu 
2008/09 

v letu 
2009/10 

v letu
2010/11

Dramska igra (B*) 
Dramska igra in umetniška beseda 

/ 
30 

11 
20 

21
14

Gledališka režija (B) 
Gledališka in radijska režija 

/ 
10 

3 
7 

4
4

Film in televizija (B) 
Filmska in televizijska režija 

/ 
11 

13 
7 

22
6

Dramaturgija in scenske umetnosti (B)  
Dramaturgija 

/ 
20 

6 
13 

14
11

Skupaj število študentov 71 80 96
* Bolonjski programi 
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Število absolventov: 
Dodiplomski študijski programi v letu 

2008/09 
v letu 

2009/10 
v letu

2010/11
absolventi 29 27 21
Skupaj število študentov  100 107 117

 
 
 
Število diplomantov (dodiplomski): 

v letu 
2008 

v letu 
2009 

v letu 
2010 

25 21 17 
 
 
Število študentov na podiplomski stopnji se zadnjih nekaj let zmanjšuje. Razlog je v 
tem, da se končujejo stari podiplomski programi. Zadnje vpisno leto je bilo 
2008/2009, novi podiplomski programi pa se še ne izvajajo v celoti zaradi kadrovskih 
in prostorskih omejitev. Drugi razloga pa je v tem, da med kandidati, ki bi se želeli 
vpisati na magistrske bolonjske programe, še ni veliko takšnih z zaključeno prvo 
stopnjo, vsi ostali (z zaključenimi univerzitetnimi starimi programi – že doseženo 7. 
stopnjo izobrazbe) pa bi morali plačati šolnino, oz. nimajo interesa, saj se jim stopnja 
izobrazbe ne bi zvišala. 
 
Podiplomski študijski programi  v letu 

2008/09 
v letu 

2009/10 
v letu 

2010/11
2. stopenjski (B*) 
magistrski 

 
10 

9 
4 

11 (+ 3 abs.)
(2 abs.)

doktorski 2 0 1
* Bolonjski programi 
 
 
Število diplom na podiplomski stopnji v letu 

2008 
v letu 
2009 

v letu
 2010

magistrski študij 3 1 5
doktorski študij 0 0 1

 
 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
Študijski proces je bil kljub prostorskim in sistemskim težavam v celoti izveden, 
zastavljeni cilji iz programa dela UL AGRFT pa v letu 2010 realizirani. 
 
 

7 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN NEPRIČAKOVANIH 
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA 

Pri izvajanju programa dela v letu 2010 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih 
posledic pri izvajanju progama dela. 
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8 POROČILO O INSTITUCIONALNI SAMOEVALVACIJI  
 
OPIS AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA 
KAKOVOSTI 

 
· sestava in delovanje komisije, zadolžene za kakovost 

 
Komisijo za samoevalvacijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v 
študijskem letu 2010/20010 sestavljajo: Tomaž Gubenšek, izr. prof. (predsednik), 
Alenka Burger, univ. dipl. prav. (tajnik) in Oskar Kranjc (predstavnik študentov, 
predsednik ŠS). Komisija je delovala na dveh nivojih – na sestankih, kjer smo 
oblikovali glavne smernice našega delovanja in s pomočjo elektronskega 
sodelovanja, kjer smo obdelovali posamezna vprašanja. 
 

· priprava dokumentov za sistem kakovosti ter instrumentov in 
kazalcev kakovosti  

 
Tekočo problematiko s področja samoevalvacije so med letom obravnavali oddelki in 
katedre na Akademiji, Upravni odbor, Senat Akademije, Komisija za študijske zadeve 
in drugi organi znotraj Akademije. Pobude, ki so prihajale, je Komisija za 
samoevalvacijo pregledala in jih po potrebi vključila v samoevalvacijsko poročilo. 
 

· izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu, izvajanje drugih 
anket ter analiz 

 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo redno izvaja anketiranje študentov, 
ker le-to predstavlja izhodišče za ugotavljanje morebitnih težav, ki bi se lahko pojavile 
znotraj pedagoškega delovanja. Poleg tega ima Akademija dobro razvit model 
komuniciranja znotraj pedagoško-delovnih skupin, kjer je imajo študenti možnost, da 
se o težavah neposredno pogovorijo s pedagogi, prav tako, pa poskušamo 
vprašanja, ki se pojavljajo, reševati s pomočjo mediacij (pomoči neprizadetega 
pedagoga ali druge strokovne osebe). V letu 2010 nismo zabeležili nobenih 
izstopajočih težav v komunikaciji med študenti in pedagoškimi oz. tudi 
nepedagoškimi delavci, seveda pa želimo kot kratkoročni in daljnoročni cilj doseči 
komunikacijo v smeri odprtega dialoga. 
 

· morebitne zunanje evalvacije in akreditacije 
 
V letu 2010 Akademija ni načrtovala zunanjih evalvacij in akreditacij. 
 

· dodatne ugotovitve in zaključek  
 

Leto 2010 je bilo posvečeno nadaljevanju in izboljševanju izvajanja prenovljenih 
študijskih programov, saj lahko novi programi kvalitetno in uspešno zaživijo samo ob 
sprotnem preverjanju vseh, ki sodelujejo pri izvajanju. Prav tako pa poskušamo 
ohranjati in razvijati komunikacijo vseh, ki sodelujejo pri pedagoškem delu na 
AGRFT, saj lahko samo s takšnim načinom ponudimo kvalitetno in strokovno 
izobrazbo vsem, ki študirajo pri nas. 
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Akademija si želi bolj homogenega sodelovanja s strokovnimi službami rektorata UL. 
Pri nekaterih službah bi si želeli hitrejšo odzivnost in večjo strokovnost. 
 

9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE 
PREDPISALO PRISTOJNO MINISTRSTVO TER UKREPI ZA 
IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA 

 
UL AGRFT izvaja javno službo na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. 
 
Celotni prihodki izobraževalne dejavnosti doseženi v letu 2010 znašajo 3.186.016 
EUR in predstavljajo 95,9% deleža celotnih prihodkov za izvajanje javne službe. 
Celotni prihodki raziskovalne dejavnosti znašajo 135.902 EUR in predstavljajo 4,1% 
delež celotnih prihodkov javne službe. Celotni odhodki izobraževalne dejavnosti 
znašajo 2.839.549 EUR in predstavljajo 95,4% delež celotnih odhodkov javne službe. 
Celotni prihodki raziskovalne dejavnosti so enaki celotnim odhodkom. 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni izid. Presežek prihodkov nad 
odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša 345.961 EUR. 
 
Presežek za leto 2010 izhaja iz več razlogov. Poslovanje akademije je racionalizirano 
do skrajnosti na vseh segmentih poslovanja, najbolj pa pri zaposlovanju. Vodstvo je v 
konsenzu z organi in zaposlenimi v zadnjih letih glede pridobivanja novih kadrov 
ravnalo skrajno previdno. Vodila nas je skrb, da bi po slabih izkušnjah iz preteklosti 
hitro spravili našo ustanovo v finančne težave. Glede na finančno stanje in kadrovske 
potrebe zaradi izvajanja bolonjskih programov, tudi drugostopenjskih, smo v oktobru 
2010 začeli z obračanjem trenda. Dodaten razlog za presežek je menjava kadra 
zaradi upokojevanja, kar pomeni nižje stroške dela. Tudi ta trend bo v prihodnje 
obrnil krivuljo stroškov navzgor. 
 
Poudarjamo torej, da bodo sredstva iz naslova presežka potrebna za kadrovske 
okrepitve in za izvajanje drugostopenjskih programov, za katere naši zaposleni 
pedagogi do zdaj niso dobivali dodatnih plačil kljub dejstvu, da so prekomerno 
obremenjeni že z izvajanjem študija na prvi stopnji. Dodatno bomo morali pridobiti 
tudi zunanje sodelavce. 
 
Del sredstev presežka bomo morali porabiti za nakup opreme, ki je sicer financiran v 
res minimalnem znesku. Z obstoječo opremo kakovostnega študijskega procesa ne 
moremo več izvajati.  
 
Zaradi vse uspešnejšega dela naših oddelkov  bomo lahko intenzivirali mednarodno 
dejavnost, ki na nekaterih področjih umetniški akademiji povzroči veliko stroškov. Del 
presežka bomo namenili temu. 
 
Pri vseh načinih porabe presežka bomo predvsem skrbeli za dodaten dvig kakovosti 
na pedagoškem, umetniškem in znanstvenem področju delovanja akademije. 
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10 DRUGA POJASNILA 
 
Kadri in habilitacije 
Na dan 31.12.2010 je bilo na UL AGRFT zaposlenih 64 oseb. Struktura zaposlenih, 
po sistemiziranih delovnih mestih,  je razvidna iz naslednje razpredelnice:  
 
 
 
ASISTENT 

ASISTENT 1 
ASISTENT Z MAGISTERIJEM 3 
ASISTENT Z DOKTORATOM 1 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ 

DOCENT 16 
IZREDNI PROFESOR 9 
REDNI PROFESOR 9 

MLADI RAZISKOVALEC   1 
MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM 
DOKTORSKEM ŠTUDIJU   1 
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC   2 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2   2 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-II   3 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III   1 
POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2   1 
TAJNIK ČLANICE VII/2   1 
VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE   1 
VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI)   4 
TEHNIČNI DELAVEC III   4 
TEHNIČNI DELAVEC IV-I  1 
TEHNIŠKI SODELAVEC VI   2* 
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1   2 
SKUPAJ:  65 
 
* vključeno je tudi na 31.12.2010 trenutno nezasedeno delovno mesto (odhoda sodelavke v pokoj)  
 
plačna skupina D 
plačna skupina H 
plačna skupina J 
 
 
V letu 2010 je senat UL AGRFT izvolil 2 izredna profesorja, 2 docenta in 3 asistente. 
Senat Univerze v Ljubljani je v letu 2010 izvolil 2 redna profesorja. 
 
Delež rednih profesorjev med visokošolskimi učitelji UL AGRFT je po stanju na dan 
31.12.2002 znašal 46,66% (14 rednih profesorjev), 31.12.2010 ta delež znaša 26,5% 
(9 rednih profesorjev). V letu 2010 sta se upokojila ena redna profesorica in en 
izredni profesor ter tehnična delavka. 
 
Sredstva za znanstveno raziskovalno in umetniško delo v letu 2010 
V skladu z univerzitetnimi merili za določanje obsega sredstev za znanstveno 
raziskovalno in umetniško delo za leto 2010 je bilo do teh sredstev na UL AGRFT 
upravičenih 35 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Sredstva so bila porabljena v 
skladu s programom porabe sredstev za leto 2010 in sprejetimi sklepi UO UL AGRFT 
(o spremembi prvotne namembnosti porabe, ki jih potrdi tudi senat). Delež 68% smo 
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namenili skupnim potrebam UL AGRFT za nemoteno delovanje študijskega procesa, 
preostali del so visokošolski učitelji in sodelavci porabili za lastno znanstveno 
raziskovalno in umetniško delo. 
Od celotnega zneska je bilo 83% sredstev za znanstveno raziskovalno in umetniško 
delo porabljenih za nakup opreme visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 17% pa je 
bilo porabljenih za službene poti, storitve in nabavo strokovne literature. 
 
Poročilo o investicijskih vlaganjih (nabavi opreme) 
UL AGRFT je v letu 2010 nabavila neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v skupni višini 82.143 EUR. Od tega je bilo porabljenega za 
računalniško opremo 0,2% (154 EUR), opremo 48,5% (39.804 EUR) in drobni 
inventar 51,3% (42.185 EUR). 
 
UL AGRFT je za opremo iz sredstev MVZT v letu 2010 porabila 51.117 EUR. Zaradi 
premajhnih sredstev za posodabljanje in nadomestitev opreme ima UL AGRFT za 
študijski proces zelo staro in neustrezno opremo, ki se še vedno uporablja. Večji del 
šolskih učil in pohištva v predavalnicah bi bilo nujno zamenjati oziroma posodobiti. 
Ker so se v letu 2010 nadaljevali uvedeni novi bolonjski programi, smo za ta namen 
iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2009 porabili 7.745 EUR za nakup opreme, 
nujno potrebne za izvajanje študijskega procesa. 
 
 
 
11 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo UL 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema 
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 
100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in 
zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa 
tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji 
poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na 
nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost 
nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja 
obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega 
nadzora javnih financ na UL AGRFT. 
 
Oceno podajam na podlagi: samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 
študijske dejavnosti, raziskovalne dejavnosti, finančne funkcije, računovodske 
funkcije, kadrovske funkcije, informacijskih sistemov, knjižnične dejavnosti in izvedbe 
postopkov javnega naročanja. 
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Na UL AGRFT je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje 
doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 
a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, 
določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 
a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in 
kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik 
izbere eno od naslednjih možnosti):  
a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od 
naslednjih možnosti):  
a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, 
pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  
a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za 
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik 
izbere eno od naslednjih možnosti):  
 
a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo 
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 
Kongresni trg 12, Ljubljana 
Matična številka: 5085063000 
 
V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne 
izboljšave:  
Prenova in posodobitev Računovodskih pravil UL AGRFT, upoštevanje 
vzpostavljenih registrov tveganj na področju nabave blaga in storitev, na področju 
upravljanja s kadri in na področju službenih poti.  

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna 
tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri: 
Nadzor porabe javnih financ obvladujemo v precejšnji meri. Tveganje za finančno 
delovanje UL AGRFT je še vedno veliko predvsem zaradi sistema financiranja, ki 
bistveno premalo upošteva posebne zahteve študija na področju umetnosti. 
To vodi do skrajno racionalne porabe finančnih sredstev in upamo, da bo takšno 
situacijo izboljšala Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih 
zavodov. 
 
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dekan UL AGRFT, 
prof. Aleš Valič 
 
Podpis: ………………………… 
 
Datum podpisa predstojnika: 18. februar 2011  



UNIVERZA V LJUBLJANI 
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 
 
 

 26

 
 
Letno poročilo je sprejel Upravni odbor UL AGRFT na 25. redni seji dne 24.2.2011. 
 
Odgovorne osebe: 
 
Dekan UL AGRFT: prof. Aleš Valič 
 
Tajnik UL AGRFT: Alenka Burger  
 
 
V Ljubljani, 28. februarja 2011 
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1 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1.1 Računovodske usmeritve 
 
1.1.1. Akademija se uvršča med pravne osebe javnega prava, določene uporabnike 

enotnega kontnega načrta. Računovodske izkaze sestavlja po načelu 
obračunskega obdobja za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu in kot 
posredni uporabnik proračuna istočasno tudi po načelu denarnega toka. 

 
1.1.2. Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov so: 

· Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10), 

· Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01, 10/06 in 8/07), 

· Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02), 
· Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09 in 58/10), 
· Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08 in 58/10, popr. 60/10), 

· Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 
112/09 in 58/10), 

· Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06, 138/06, 
120/07, 48/09 in 112/09 in 58/10), 

· drugi računovodski predpisi in Slovenski računovodski standardi, ki veljajo za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

· Pravilnik o računovodstvu Univerze v Ljubljani ter 
· Računovodska pravila UL AGRFT. 

 
1.1.2. Postavke v računovodskih izkazih vrednotimo po Zakonu o računovodstvu ter 

drugih izvedbenih predpisih. Slovenski računovodski standardi se uporabljajo 
pri računovodskem obravnavanju bilančnih postavk, če z zakonom o 
računovodstvu in izvedbenimi predpisi ni določeno drugače. 

 
1.1.4. Akademija s 1. 1. 2007 ni več zavezanka za DDV, je pa zavezanka za davek  

od dohodkov pravnih oseb. Akademija ne vodi ločenega knjigovodstva za 
javno službo in tržno dejavnost.  

 
1.1.5. V letu 2011 smo imeli le prihodke in odhodke za izvajanje javne službe. 

Prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu nismo imeli, zato 
nismo določili sodil za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter 
dejavnost prodaje blaga in storitev. 
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1.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

1.2.1 Bilanca stanja 
 
SREDSTVA 

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
 
Tabela št. 1: Premoženjske pravice, nepremičnine, oprema in druga opredmetena OS 
Vrsta Nabavna  Povečanje  Zmanjšanje  Popravek  Sedanja  
  vrednost nabav.vred. nabav.vred. vrednosti vrednost 
Računalniški programi 25.566 154 0 12.715 13.005 
            
Nepremičnine 14.835 0 0 0 14.835 
            
Oprema in dru.opred.OS skupaj: 851.298 81.989 45.810 774.262 113.215 
Oprema  397.125 39.804 32.725 292.768 111.436 
Drobni inventar 452.394 42.185 13.085 481.494 0 
Druga opredmetena osnovna sred. 1.779 0 0 0 1.779 
            
SKUPAJ: 891.699 82.143 45.810 786.977 141.055 
 
Nabavna vrednost računalniških programov se je v letu 2010 povečala za 1%, Delež 
računalniških programov v sredstvih znaša 1%. Premoženjske pravice so odpisane 
49%. 
 
Delež nepremičnin v sredstvih znaša 1%. Nabavna vrednost nepremičnin v višini 
14.835 EUR predstavlja gradbeni objekt treh akademij v gradnji. Zaradi odločbe o 
denacionalizaciji premoženja Frančiškanskega samostana Ljubljana – stavbe na 
Nazorjevi ulici 3 v Ljubljani, smo od leta 2008 dalje najemniki stavbe. 
 
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 
2010 povečala za 10%. Večji del opreme je bil nabavljen iz sredstev MVZT IRD 
2010. Vsa oprema skupaj je odpisana 87%. Drobni inventar je odpisan 100%, ker se 
odpiše enkratno v celoti ob nabavi, ostala oprema pa 72%. Umetnine se ne 
odpisujejo. Zaradi premajhnih sredstev za posodabljanje in nadomestitev opreme 
ima akademija za študijski proces veliko stare in neustrezne opreme, ki se še vedno 
uporablja. Večji del šolskih učil in pohištva v predavalnicah bi bilo nujno zamenjati 
oziroma posodobiti. Delež opreme v sredstvih znaša 8%. 
 
V letu 2010 je bila predčasno poplačana terjatev iz prodaje stanovanja po 
stanovanjskem zakonu. V letu 2009 smo jo izkazovali med dolgoročnimi terjatvami. 
 
B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve 
 
V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim maksimumom, ki znaša 
100 EUR. 
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Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša 972.836 EUR. 
Akademija ima vsa denarna sredstva na podračunu pri Upravi RS za javna plačila. 
Na podračunu je tudi znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije, ki se je 
pokrivala iz prihodkov, v višini 2.532 EUR. 
 
Akademija na dan 31. 12. 2010 nima neporavnanih kratkoročnih terjatev do kupcev. 
 
Dani predujmi v višini 5.138 EUR se nanašajo na dana predujma za tujo periodiko. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 294.177 EUR 
so izkazane terjatve do Univerze v Ljubljani in terjatve iz naslova obresti na 
podračunu UJP za mesec december 2010. Terjatve so usklajene z izpisom odprtih 
postavk. Sredstva so bila nakazana dne 3., 4., 5., 11. in 18. januarja 2011. 
 
Druge kratkoročne terjatve v višini 5.148 EUR predstavljajo: 

· terjatev v višini 617 EUR za preveč vplačane akontacije davka od dohodkov 
pravnih oseb v letu 2010 in 

· terjatev do ZZZS v višini 4.531 EUR, za nadomestila plače zaradi nezmožnosti 
za delo zaradi bolezni nad 30 dni, poškodbe izven dela in nege otroka. 
Terjatev je bila poravnana dne 26. 1. 2011. 

 
Aktivne časovne razmejitve v višini 2.403 EUR izkazujejo kratkoročno odložene 
odhodke. Oblikovane so za vnaprej zaračunano naročnino za strokovno literaturo za 
leto 2011, telefonske naročnine za januar 2011 in druge kratkoročno odložene 
odhodke: 

· stroške najema strežniških licenc za čas od 1. 1. 2011 do 8. 7. 2011 ter 
· stroške toplotne energije za čas od 1. 1. 2011 do 18. 1. 2011. 

 
C) Zaloge 
 
Vrednost zalog proizvodov (starih revij Amfiteater št. 1 in 2) na dan 31. 12. 2010 
znaša 17.104 EUR. Zaloge vrednotimo po neposrednih proizvodnih stroških. V letu 
2010 nismo izdali novih revij. 
 
UL AGRFT nima zalog materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga. 
 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
 
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 162.624 EUR izkazujejo obveznosti za 
čiste plače in nadomestila plač, obveznosti za prispevke in davke iz kosmatih plač in 
nadomestil plač, prehrano med delom, nadomestilo za prevoz iz in na delo, jubilejno 
nagrado, odpravnino ob upokojitvi in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za mesec december 2010. Obveznosti so poravnane dne 4. 1. 2011. 
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2010 izkazujemo v višini 
6.089 EUR in so neporavnane, ker do konca leta 2010 niso zapadle v plačilo. UL 
AGRFT na dan 31. 12. 2010 nima neporavnanih že zapadlih obveznosti. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 32.421 EUR izkazujejo 
obveznosti za prispevke na plače, obveznosti iz prejemkov po pogodbah o 
avtorskem delu, obveznosti za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in 
obveznost za odtegljaje od plač za mesec december 2010. Vse obveznosti so 
plačane ob izplačilu plač dne 4. 1. 2011. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v skupni višini 
1.628 EUR izkazujejo: 

· obveznost do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 174 EUR, 
· obveznost do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 1.059 EUR in 
· obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 395 EUR, 

ki na dan 31. 12. 2010 še niso zapadle in so v letu 2011 poravnane pravočasno. 
 
Odstotek kratkoročnih obveznosti v kratkoročnih sredstvih znaša 16%. 
 
Pasivne časovne razmejitve v višini 26.636 EUR izkazujejo kratkoročno odložene 
prihodke. Kratkoročno odloženi prihodki v višini 26.636 EUR so namenska sredstva, 
prejeta za pokrivanje določenih stroškov ali odhodkov leta 2010, ki pa še niso nastali. 
Oblikovani so za raziskovalno dejavnost: 

  4.590 EUR za mlado raziskovalko Majo Šorli, 
  4.014 EUR za mlado raziskovalko Evo Vrtačič in 
18.032 EUR za raziskovalni program. 

 
Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 12%. 
 
 
 
E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 705 EUR na dan 1. 1. 2010, so se v 
letu 2010 zmanjšale za 235 EUR zaradi nadomeščanja stroškov amortizacije za 
tekoče leto. Stanje dolgoročnih rezervacij na dan 31. 12. 2010 znaša 470 EUR. 
Dolgoročne rezervacije so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 
programske opreme nabavljene iz sredstev donacij v naslednjih dveh letih. 
 
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša 143.116 EUR. 
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Tabela št. 2: Stanje sklada premoženja UL AGRFT 
 
Stanje na dan 31. 12. 2009 oziroma 1. 1. 2010 149.507 EUR 
Prenos presežka prihodkov nad odhodki v letu 2009 
za nakup osnovnih sredstev – opreme in DI 

7.745 EUR 

Sredstva MVZT za nadomestitev opreme v letu 2010 2.872 EUR 
Sredstva MVZT za opremo 2010 po sklepu rektorja 4.300 EUR 
Sredstva MVZT IRD za opremo v letu 2010 43.945 EUR 
  
Zmanjšanje amortizacije v breme sklada premoženja -  65.253 EUR 
  
Stanje 31. 12. 2010 143.116 EUR 

 
 
Nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki na dan 1. 1. 2010 je znašal 726.761 
EUR. V letu 2010 se je presežek prihodkov nad odhodki leta 2009 v višini 7.745 EUR 
razporedil za nakup opreme. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 
2010 je 345.961 EUR in povečuje nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki. 
Stanje nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2010 znaša 
1.064.977 EUR. 
 
Stanje na dan 31. 12. 2010, smo z Ministrstvom za finance, Direktoratom za javno 
računovodstvo uskladili na podlagi izpisa stanja premoženja prenesenega v last 
drugim osebam javnega prava, v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja 
terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. V skladu s 6. členom 
pravilnika in dopisom MF smo zaradi neskladnosti, z dopisom dne 28. 1. 2011, 
posredovali obrazložitve in navedli svoje stanje izkazano v poslovnih knjigah. 
Opozorili smo jih, da še niso narejeni izkazi poslovanja oziroma še ni znan dokončen 
poslovni izid za leto 2010. Podatke o presežku prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka leta 2010 bomo ministrstvu posredovali takoj po 
sprejemu letnega poročila za leto 2010. 
 
Dejansko stanje stvarnega in finančnega premoženja akademije smo ugotovili s 
popisom na dan 31. 12. 2010. Uskladili smo dejansko stanje s knjigovodsko vodenim 
stanjem sredstev, terjatev in obveznosti, da smo tako zagotovili realne podatke v 
računovodskih izkazih. S popisom smo zajeli vsa sredstva v vseh pojavnih oblikah ne 
glede na to, kje se nahajajo in ali je šlo za lastna ali tuja sredstva, ki so se v času 
popisa nahajala na akademiji. 
 
Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev s predlogi o odpisih 
sredstev je obravnaval Upravni odbor UL AGRFT dne 28. 1. 2011. 
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Tabela št. 3: Povzetek obrazca Bilanca stanja UL AGRFT na dan 31.12.2010 
 

Zap. Naziv 2010 2009 Indeks 10/09 
št.         

          
  SREDSTVA       
          
A DOLGOROČNA SREDSTVA IN        
  SREDSTVA V UPRAVLJANJU 141.055 148.377 95,1 
B KRATKOROČNA SREDSTVA 1.279.802 941.115 136,0 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 0 282 0,0 

14 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 294.177 252.137 116,7 

19 Aktivne časovne razmejitve 2.403 5.659 42,5 
C ZALOGE 17.104 17.172 99,6 
  AKTIVA SKUPAJ 1.437.951 1.106.664 129,9 
  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DEL/0! 
          
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       
          
D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 229.398 229.691 99,9 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 6.089 5.383 113,1 
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 32.421 36.829 88,0 
29 Pasivne časovne razmejitve 26.636 28.177 94,5 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  1.208.563 876.973 137,8 
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 470 705 66,7 
93 Dolgoročne rezervacije 0 0 #DEL/0! 

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 1.064.977 726.761 146,5 
9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0   
   PASIVA SKUPAJ 1.437.961 1.106.664 129,9 
  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DEL/0! 
          

  Pasivne časovne razmejitve skupaj: 26.636 
        

1 Programske skupine po pog. z ARRS 18.032 
2 Raziskovalni projekti po pog. z ARRS   
3 Mladi raziskovalci po pog. z ARRS  8.604 
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Priloga: PREGLED STANJA IN GIBANJA NEOPREDMETENIH 
              SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
 
 
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju 
 
Na neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih v upravljanju so 
izkazane dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi) ter pridobljena 
oprema in drobni inventar iz naslova donacij. 
 
Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic, opreme in drobnega inventarja 
iz donacij na dan 1. 1. 2010 znaša 7.089 EUR in se je v letu 2010 zmanjšala za 
odpisano video kamero v višini 1.043 EUR. Popravek vrednosti na dan 1. 1. 2010 v 
višini 6.384 EUR se je zmanjšal za odpisano video kamero v višini 1.043 EUR in 
povečal zaradi obračunane amortizacije v višini 235 EUR. Neodpisana vrednost 
znaša 470 EUR. 
 
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti 
 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
lasti na dan 1. 1. 2010 znaša 884.610 EUR. V letu 2010 se je povečala za 82.143 
EUR in zmanjšala zaradi odtujene odpisane neuporabne opreme za 44.767 EUR. 
 
Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
lasti na dan 1. 1. 2010 znaša 737.275 EUR in se je v letu 2010 zmanjšal za 44.767 
EUR zaradi odtujitve odpisane neuporabne opreme ter povečal za obračunano 
amortizacijo v višini 88.893 EUR. 
 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v 
lasti znaša 140.585 EUR. 
 
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem  
     najemu 
 
Akademija v letu 2010 ni imela neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev v finančnem najemu. 
 
Nekatera pojasnila so podana tudi pri bilanci stanja, točka A) Dolgoročna sredstva in 
sredstva v upravljanju. Vire sredstev uporabljenih za vlaganja navajamo na strani št. 
23. 
 
 
Priloga: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
               POSOJIL 
 
Akademija nima dolgoročnih finančnih naložb ter dolgoročno danih posojil in 
depozitov. 
 



UNIVERZA V LJUBLJANI 
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 

 36

 

1.2.2  Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Akademija je v letu 2010 ustvarila prihodke in odhodke za izvajanje javne službe na 
področju izobraževalne dejavnosti in raziskovalne dejavnosti. Celotni prihodki 
izobraževalne dejavnosti znašajo 3.186.016 EUR in predstavljajo 96% delež celotnih 
prihodkov javne službe. Celotni odhodki izobraževalne dejavnosti znašajo 2.839.549 
EUR in predstavljajo 95% delež celotnih odhodkov javne službe. Pri izobraževalni 
dejavnosti razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni izid – presežek 
prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov v višini 
345.961 EUR. Celotni prihodki raziskovalne dejavnosti znašajo 135.902 EUR in 
predstavljajo 4% delež celotnih prihodkov javne službe. Pri raziskovalni dejavnosti so 
celotni prihodki enaki celotnim odhodkom. 
 
Tabela št. 4: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 

Javna služba - nacionalni program 
  Izobraževalna  Delež Raziskovalna  Delež  SKUPAJ Delež 
  dejavnost v % dejavnost v %   v % 
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA 3.183.400 95,8% 135.902 4,1% 3.319.302 99,9% 
Prihodki iz sredstev javnih financ 3.159.795 95,1% 135.902 4,1% 3.295.697 99,2% 
Drugi prihodki od prodaje proiz.in storitev 23.673 0,7% 0 0,0% 23.673 0,7% 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov -68 0,0% 0 0,0% -68 0,0% 
B. FINANČNI PRIHODKI 2.108 0,1% 0 0,0% 2.108 0,1% 
C. DRUGI PRIHODKI 508 0,0% 0 0,0% 508 0,0% 
Č. PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
D. CELOTNI PRIHODKI 3.186.016 95,9% 135.902 4,1% 3.321.918 100,0% 
              
E. STROŠKI MATERIALA, STORITEV 581.792 19,6% 36.197 1,2% 617.989 20,8% 
Stroški materiala 79.731 2,7% 301 0,0% 80.032 2,7% 
Stroški storitev 502.061 16,9% 35.896 1,2% 537.957 18,1% 
F. STROŠKI DELA 2.211.812 74,3% 92.437 3,1% 2.304.249 77,4% 
Plače in nadomestila plač 1.748.191 58,7% 75.209 2,5% 1.823.400 61,2% 
Prispevki za socialno varnost delodajal. 284.504 9,6% 12.109 0,4% 296.613 10,0% 
Drugi stroški dela  179.117 6,0% 5.119 0,2% 184.236 6,2% 
G. AMORTIZACIJA 16.558 0,6% 7.083 0,2% 23.641 0,8% 
H. REZERVACIJE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
J. DRUGI STROŠKI 27.835 0,9% 185 0,0% 28.020 0,9% 
K. FINANČNI ODHODKI 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
L. DRUGI ODHODKI 1.552 0,1% 0 0,0% 1.552 0,1% 
M. PREVREDNOTOVALNI POSL.ODH. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
N. CELOTNI ODHODKI 2.839.549 95,4% 135.902 4,6% 2.975.451 100,0% 
              
O. PRESEŽEK PRIHODKOV 346.467 100,0% 0 0,0% 346.467 100,0% 
              
Davek od dohodka pravnih oseb 506 100,0% 0 0,0% 506 100,0% 
              
Presežek prihodkov obračun.obdobja              
z upoštevanjem davka od dohodka 345.961 100,0% 0 0,0% 345.961 100,0% 
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Tabela št. 5: Doseženi prihodki in odhodki 
 

  Leto 2010 Leto 2009 Indeks  Delež v % Delež v % 
      10/09 2010 2009 
            

PRIHODKI OD POSLOVANJA 3.319.302 3.465.988 96 99,9% 100,0% 
Prih.od prod.proiz.in stor.-jav.finance 3.295.697 3.420.357 96 99,2% 98,6% 
Prih.od prod.proiz.in stor.-drugi prih.JS 23.673 49.668 48 0,7% 1,4% 
Prih.od prod.blaga in storitev na trgu 0 0   0,0% 0,0% 
Poveč.oz.zmanj.vred.zalog proizvodov -68 -4.037 2 0,0% -0,1% 
FINANČNI PRIHODKI 2.108 1.721 122 0,1% 0,0% 
DRUGI PRIHODKI 508 0   0,0% 0,0% 
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 0   0,0% 0,0% 
CELOTNI PRIHODKI: 3.321.918 3.467.709 96 100,0% 100,0% 
            
STROŠKI MATER. IN STORITEV 617.989 592.872 104 20,8% 19,8% 
Stroški materiala 80.032 87.452 92 2,7% 2,9% 
Stroški storitev 537.957 505.420 106 18,1% 16,9% 
STROŠKI DELA 2.304.249 2.326.719 99 77,4% 77,9% 
AMORTIZACIJA 23.641 46.905 50 0,8% 1,6% 
REZERVACIJE 0 0   0,0% 0,0% 
DRUGI STROŠKI 28.020 18.475 152 0,9% 0,6% 
FINANČNI ODHODKI 0 64 0 0,0% 0,0% 
DRUGI ODHODKI 1.552 716 217 0,1% 0,0% 
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 0   0,0% 0,0% 
CELOTNI ODHODKI: 2.975.451 2.985.751 100 100,0% 100,0% 
            
PRESEŽEK PRIHODKOV 346.467 481.959 72     
PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0     
            
Davek od dohodka pravnih oseb 506 1.286 39     
            
Presežek prihodkov obrač.obdobja            
z upoštevanjem davka od dohodka 345.961 480.673 72     
            
Povprečno število zaposlenih 63 65 97     
Število zaposlenih na podlagi ur 58 59 98     
Število mesecev poslovanja 12 12 100     
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ANALIZA PRIHODKOV 
 
A) Prihodki od poslovanja 
 
Prihodki od poslovanja v letu 2010 znašajo 3.319.302 EUR in so za 4% nižji od 
doseženih v letu 2009. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne 
službe iz sredstev javnih financ predstavljajo 99,2% delež v celotnih prihodkih in so 
za 4% nižji od doseženih v letu 2009. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev za 
izvajanje javne službe iz drugih sredstev predstavljajo 0,7% delež v celotnih 
prihodkih in so za 52% nižji od doseženih v letu 2009. Razlog je predvsem ukinitev 
starih magistrskih programov in s tem prihodkov iz naslova šolnin. 
 
B) Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki znašajo 2.108 EUR, kar predstavlja 0,1% delež v celotnih 
prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za sredstva na podračunu pri 
UJP. So za 22% višji od doseženih v letu 2009. 
 
C) Drugi prihodki 
 
Drugi prihodki, priznani bonus Zavarovalnice Triglav, znašajo 508 EUR. 
 
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 
 
V letu 2010 nismo imeli prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. 
 
D) CELOTNI PRIHODKI 
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2010 znašajo 3.321.918 EUR in so za 4% nižji od 
doseženih v letu 2009. Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 57.274 EUR. 
 
 
ANALIZA ODHODKOV 
 
E) Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Stroški blaga, materiala in storitev so za 4% višji kot v letu 2009. Delež stroškov 
blaga, materiala in storitev v celotnih odhodkih znaša 20,8%. 
 
Tabela št. 6: Stroški materiala in storitev v celotnih odhodkih 

  Realizacija Realizacija Indeks  Struktura Struktura 

  
2010 

V EUR 
2009 

V EUR real.10/09 real.2010 real.2009 
Stroški materiala 
in storitev 617.989 592.872 104 20,8% 19,8% 
Stroški materiala 80.032 87.452 92 2,7% 2,9% 
Stroški storitev 537.957 505.420 106 18,1% 16,9% 

Celotni odhodki 2.975.451 2.985.751 100 100,0% 100,0% 
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F) Stroški dela 
 
Stroški dela znašajo 2.304.249 EUR in predstavljajo 77,4% v strukturi vseh 
odhodkov. Stroški dela na zaposlenega znašajo 39.728 EUR. 
 
Povprečno število zaposlenih v letu 2010 je 63 delavcev in je za 3% nižje kot v 
preteklem letu. Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 64 delavcev, od tega 59 
delavcev v rednem delovnem razmerju in 5 zunanjih delavcev v dopolnilnem 
petinskem delovnem razmerju. Dodatno je 5 naših redno zaposlenih delavcev pri nas 
tudi v dopolnilnem delovnem razmerju. 
 
Povprečna bruto plača na zaposlenega znaša 2.620 EUR in se je v primerjavi s 
preteklim letom ko je znašala 2.606 EUR povečala za 0,5%. Povprečna bruto plača 
za delovna mesta plačne podskupine D1 znaša 3.215 EUR in povprečna bruto plača 
plačne skupine J znaša 1.622 EUR. Podatki so izračunani iz dejanskih delovnih ur. 
 
V preteklem letu je bilo izplačano 692 EUR regresa za letni dopust na delavca. 
Izplačane so bile tri jubilejne nagrade. V letu 2010 so se upokojili trije delavci. 
Izplačane odpravnine znašajo 30.663 EUR bruto. 
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 je 58 delavcev in je 
za 1,7% manjše kot v letu 2009. 
 
Nadomestila plače zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodb in 
nege v breme akademije so bila izplačana za 1535 delovnih ur in v breme ZZZS za 
2.597 delovnih ur. Nadomestila plače zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi 
bolezni, poškodb in nege skupaj predstavljajo 3,3% obračunanih delovnih ur. 
 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znašajo 23.392 EUR. 
 
 
G) Amortizacija 
 
Amortizacija znaša 23.641 EUR in predstavlja 0,8% vseh celotnih odhodkov. 
Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo 
obračunavanje amortizacije amortizljivih sredstev pri določenih uporabnikih enotnega 
kontnega načrta. Upoštevana je tudi možnost zmanjšanja stroškov amortizacije v 
breme vira – dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in sklada premoženja. 
 
Amortizacija vseh neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je 
obračunana v skupni višini 89.129 EUR in zmanjšana v višini 65.488 EUR. Odpis 
opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobni inventar in se odpiše takoj v celoti ob 
nabavi znaša 42.185 EUR. V višini 235 EUR je knjižena amortizacija v breme prejetih 
donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije. Amortizacija v višini 
65.253 je knjižena v breme sklada premoženja univerze za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva. Amortizacija v višini 23.641 EUR je pokrita iz 
prihodkov od poslovanja. 
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Znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije, ki se je pokrivala iz 
prihodkov od poslovanja (JS drugi viri) je 2.531 EUR. 
 
 
H) Rezervacije 
 
Akademija nima oblikovanih rezervacij. 
 
 
J) Drugi stroški 
 
Ostali drugi stroški v višini 28.020 EUR predstavljajo: 

· prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 11.951 EUR, 
· druge dajatve, takse in pristojbine v višini 634 EUR, 
· štipendijo Cmepius v višini 1.750 EUR, 
· stroške financiranja skupnih nalog UL v višini 7.629 EUR, 
· članarine v višini 3.023 EUR ter 
· Prešernove in Grossmannovo nagrado v višini 3.033 EUR. 

 
Stroški so za 52% višji kot v letu 2009. Zaradi smrti našega delavca – invalida se je 
zelo povečal prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Drugi stroški 
predstavljajo 0,9% delež v celotnih odhodkih. 
 
 
K) Finančni odhodki 
 
V letu 2010 nismo imeli finančnih odhodkov. 
 
 
L) Drugi odhodki 
 
Drugi odhodki v višini 1.552 EUR zajemajo večji strošek osmrtnice in venca za 
pokojnega delavca ter stroške ostalih žalnih aranžmajev. So za 117% višji kot v letu 
2009 in predstavljajo 0,1% delež celotnih odhodkov. 
 
 
M) Prevrednotovalni poslovni odhodki 
 
V letu 2010 nismo imeli prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 
 
 
N) CELOTNI ODHODKI 
 
Celotni odhodki znašajo 2.975.451 EUR in se v primerjavi z doseženimi v preteklem 
letu niso povečali. Celotni odhodki na zaposlenega znašajo 51.301 EUR in so za 1% 
višji kot v letu 2009. 
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O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni izid – presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 346.467 EUR (pred upoštevanjem davka od dohodka). 
 
Presežek prihodkov nad odhodki je nastal: 

· iz naslova izobraževalne dejavnosti financirane iz javnih financ v višini 
335.369 EUR in 

· iz naslova izobraževalne dejavnosti financirane iz drugih sredstev javne 
službe v višini 11.098 EUR. 

 
Pri raziskovalni dejavnosti so celotni prihodki enaki celotnim odhodkom. 
 
 
Davek od dohodka pravnih oseb 
 
Davek od dohodka pravnih oseb znaša 506 EUR. Univerza v Ljubljani in AGRFT, kot 
njena članica je v skladu z Zakonom o visokem šolstvu ustanovljena za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti. Dejansko tudi posluje skladno z namenom ustanovitve in 
delovanja in izpolnjuje vse predpisane pogoje ter je po 9. členu ZDDPO-2 upravičena 
do oprostitve davka od nepridobitne dejavnosti. Za dohodke iz opravljanja 
nepridobitne dejavnosti smo šteli a'vista obresti na podračunu UJP in sredstva za 
izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov. Dohodki nepridobitne dejavnosti 
znašajo 99,27%. Obenem smo izvzeli tudi sorazmerni del odhodkov, ki se nanašajo 
na nepridobitno dejavnost. 
 
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
znaša 345.961 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka je nastal: 

· iz naslova izobraževalne dejavnosti financirane iz javnih financ v višini 
335.369 EUR in 

· iz naslova izobraževalne dejavnosti financirane iz drugih sredstev javne 
službe v višini 10.592 EUR. 

 
Pri raziskovalni dejavnosti so celotni prihodki enaki celotnim odhodkom. 
 
Presežek za leto 2010 izhaja iz več razlogov. Poslovanje akademije je racionalizirano 
do skrajnosti na vseh segmentih poslovanja, najbolj pa pri zaposlovanju. Vodstvo je v 
konsenzu z organi in zaposlenimi v zadnjih letih glede pridobivanja novih kadrov 
ravnalo skrajno previdno. Vodila nas je skrb, da bi po slabih izkušnjah iz preteklosti 
hitro spravili našo ustanovo v finančne težave. Glede na finančno stanje in kadrovske 
potrebe zaradi izvajanja bolonjskih programov, tudi drugostopenjskih, smo v oktobru 
2010 začeli z obračanjem trenda. Dodaten razlog za presežek je menjava kadra  
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zaradi upokojevanja, kar pomeni nižje stroške dela. Tudi ta trend bo v prihodnje 
obrnil krivuljo stroškov navzgor. 
 
Poudarjamo torej, da bodo sredstva iz naslova presežka potrebna za kadrovske 
okrepitve in za izvajanje drugostopenjskih programov, za katere naši zaposleni 
pedagogi do zdaj niso dobivali dodatnih plačil kljub dejstvu, da so prekomerno 
obremenjeni že z izvajanjem študija na prvi stopnji. Dodatno bomo morali pridobiti 
tudi zunanje sodelavce. 
 
Del sredstev presežka bomo morali porabiti za nakup opreme, ki je sicer financiran v 
res minimalnem znesku. Z obstoječo opremo kakovostnega študijskega procesa ne 
moremo več izvajati. 
 
Zaradi vse uspešnejšega dela naših oddelkov bomo lahko intenzivirali mednarodno 
dejavnost, ki na nekaterih področjih umetniški akademiji povzroči veliko stroškov. Del 
presežka bomo namenili temu. 
 
Podrobno porabo presežka prihodkov nad odhodki bomo opredelili s sklepi UO UL 
AGRFT v tekočem letu 2011. Na dan 31. 12. 2010 ostaja presežek prihodkov 
obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka v višini 345.961 EUR 
nerazporejen. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 v višini 345.961 EUR povečuje 
nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v višini 719.016 EUR. 
 
V letu 2010 smo razporedili za nakup osnovnih sredstev 7.745 EUR 
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009. Ostali 
nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2009 v višini 472.927 EUR 
ostaja nerazporejen. 
 
V bilanci stanja je prikazan ves presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2010 
v višini 1.064.977 EUR. 
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Tabela št. 7: Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
Št. Naziv 2010 2009 Indeks Struktura 2010 
          % 
I. PRIHODKI          
            
A PRIHODKI OD POSLOVANJA  3.319.302 3.465.988 96 99,9 
B FINANČNI PRIHODKI  2.108 1.721 122 0,1 
C DRUGI PRIHODKI 508 0 #DIV/0! 0 
Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 0 0 #DIV/0! 0 

            
D CELOTNI PRIHODKI 3.321.918 3.467.709 96 100 
            
II. ODHODKI         

            
E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 617.989 592.872 104 20,8 
F STROŠKI DELA 2.304.249 2.326.719 99 77,4 
G AMORTIZACIJA 23.641 46.905 50 0,8 
H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0 
J DRUGI STROŠKI 28.020 18.475 152 0,9 
K FINANČNI ODHODKI   0 64 0 0 
L DRUGI ODHODKI 1.552 716 217 0,1 
M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 0 0 #DIV/0! 0 
            
N CELOTNI ODHODKI 2.975.451 2.985.751 100 100 
            
O PRESEŽEK PRIHODKOV 346.467 481.958     
            
P PRESEŽEK ODHODKOV  0 0     
            

  
Davek od dohodka pravnih 
oseb 506 1.286 39 0 

            

  
PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva 
DDPO) 345.961 480.672     

            

  
PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva 
DDPO) 0 0     

 
VIR NASTANKA PRESEŽKA 

PRESEŽEK PRIHODKOV JS 346.467 
MVZT- študijska dejavnost: dodiplomski 
študij 331.955 

MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja 3.414 

Drugo: 11.098 

PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI - 
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Priloga: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
              VRSTAH DEJAVNOSTI 
 
Akademija je v letu 2010 imela le prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, zato 
tudi ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 
Priloga: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO  
              NAČELU DENARNEGA TOKA 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI po načelu denarnega toku 
 
1. Prihodki za izvajanje javne službe 
 
Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 3.370.632 EUR in so za 5% nižji kot v letu 
2009 ter za 1% višji od načrtovanih. Od tega znašajo prihodki iz sredstev javnih 
financ 3.307.646 EUR, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe pa znašajo 
62.986 EUR. Razlogi za nižje prihodke v letu 2010 so, da je bil z 31. 12. 2009 
zaključen raziskovalni projekt, v letu 2009 smo prejeli nakazilo Filmskega sklada za 
december 2008, nižji so tudi prihodki MVZT zaradi nakazila 3. dela dvanajstine za 
mesec november 2010 v januarju 2011. 
 
Prihodki MVZT v višini 3.038.710 EUR so za 3% nižji glede na leto 2009. 
 
Iz prihodkov namenjenih študijski dejavnosti smo 52.637 EUR, v skladu z Merili UL 
za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost, investicije in investicijsko 
vzdrževanje (17., 18., 19., 20. in 21. člen) za leto 2010, namenili sredstvom IRD. 
Znesek 109.680 EUR predstavlja prihodke iz naslova »SPECIFIK« pri izvajanju 
praktičnih umetniških javnih produkcij na oddelku za GLR in FTV ter prihodke za 
gledališke liste na oddelku za dramaturgijo.  
 
Prihodki MVZT za redne programe druge stopnje znašajo 12.000 EUR. 
 
Prihodki za razvojne naloge - vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v 
pedagoški proces v letu 2010 znašajo 3.810 EUR. Delež prispevka ESS EU znaša 
3.239 EUR (85%) in delež MVZT znaša 571 EUR (15%). 
 
V prihodkih MVZT so zajeti tudi prihodki v višini 98.379 EUR, ki so namenjeni plačilu 
najemnine za prostore na Nazorjevi ulici 3 v Ljubljani. 
 
Prihodki ARRS v višini 139.377 EUR predstavljajo: 

· prihodke raziskovalnega programa     77.117 EUR, 
· prihodek za raziskovalno vpetost       2.580 EUR, 
· prihodke raziskovalnega projekta       2.281 EUR, 
· prihodke treh mladih raziskovalk      56.217 EUR, 
· prihodke za tujo znanstveno literaturo          240 EUR, 
· prihodke za znanstveni sestanek          942 EUR, 
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Prihodki - drugi proračunski viri v višini 126.320 EUR predstavljajo: 

· prejeta sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije za izvajanje 
študijskega procesa na oddelku za film in televizijo v višini 120.000 EUR, 

· prejeta sredstva Ministrstva za kulturo v višini 3.620 EUR za mednarodno 
sodelovanje (Istanbul) 

· prejeta sredstva Cmepiusa za bilateralno štipendijo v višini 1.000 EUR in 
· prejeta sredstva Mestne občine Ljubljana v višini 1.700 EUR za dramaturški 

zbornik in gledališko prezentacijo (Peter Božič) 
 
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v  višini  3.239 EUR, 
prejeta na podlagi javnega razpisa, so bila namenjena vključevanju gostujočih 
visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 (omenjeno že na strani 18 pri 
MVZT). 
 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti JS v višini 62.986 EUR predstavljajo: 

· prihodke dodiplomskih rednih programov  56.533 EUR, 
· prihodke programov 2. stopnje  557 EUR, 
· prihodke starih podiplomskih programov mag. in dr.  5.396 EUR, 
· sredstva OM Socrates/Erasmus in VŽU/ Erasmus 500 EUR. 

 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so za 41% višji od leta 2009. V 
letu 2010 smo prejeli vračilo DDPO za leto 2009 in 1-2/10 v višini 40.631 EUR. 
 
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Akademija prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu nima.  
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI po načelu denarnega toka: 
 
1. Odhodki za izvajanje javne službe 
 
Vsi odhodki za izvajanje javne službe znašajo 3.036.629 EUR in so za 4 % nižji kot v 
letu 2009 ter za 6% nižji od načrtovanih. Odhodke smo znižali glede na nižje 
prihodke iz javnih financ. Istočasno smo za nakup opreme razporedili bistveno manjši 
znesek nerazporejenega presežka prihodkov preteklega leta kot v letu 2009. 
Akademija je v letu 2010 za nakup opreme namenila 7.745 EUR nerazporejenega 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009. 
 
So se pa zelo povečali izdatki za službena potovanja, kjer smo zaradi pomanjkanja 
sredstev v prejšnjih letih sedaj v vzponu pri mednarodnem sodelovanju, ki pa je še 
vedno manjše kakor bi si želeli. Velik je tudi porast izdatkov tekočega vzdrževanja, 
predvsem računalniške opreme in stavbe. 
 
Odhodki MVZT v višini 2.737.304 EUR so za 1% nižji kot v letu 2009. Od tega 
odhodki IRD (blago in storitve ter oprema) znašajo 52.637 EUR, odhodki specifik 
79.662 EUR in najemnina za prostore na Nazorjevi ulici 3 v Ljubljani 98.379 EUR. 
Podrobneje so odhodki prikazani na strani 39 in 40 pri tabeli posebni del poročila. 
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Odhodki ARRS v višini 137.221 EUR predstavljajo: 

· odhodke raziskovalnega programa     75.030 EUR, 
· odhodke za raziskovalno vpetost       3.096 EUR, 
· odhodke raziskovalnega projekta       1.051 EUR, 
· odhodke treh mladih raziskovalk      54.453 EUR, 
· odhodke za tujo znanstveno literaturo          450 EUR, 
· odhodke za znanstveni sestanek       3.141 EUR. 

 
Odhodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ESS v višini 
3.239 EUR so nastali zaradi vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v 
pedagoški proces. Delež prispevka EU ESS znaša 85%, delež MVZT je 15%. 
 
Odhodki - drugi proračunski viri v višini 127.070 EUR predstavljajo: 

· odhodke za izvajanje študijskega procesa na oddelku za film in televizijo v 
višini 120.000 EUR, pokrite iz prihodkov Filmskega sklada, 

· odhodke za mednarodno sodelovanje v višini 3.620 EUR, pokrite iz prihodkov 
Ministrstva za kulturo, 

· odhodke za bilateralno štipendijo Cmepius v višini 1,750 EUR in 
· odhodke za dramaturški zbornik in gledališko prezentacijo (Peter Božič) 

pokrite iz prihodkov Mestne občine Ljubljana. 
 
Odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe (pokriti z drugimi prihodki JS) v 
višini 31.795 EUR predstavljajo: 

· odhodke dodiplomskih rednih programov  13.808 EUR, 
· odhodke dodiplomskih izrednih programov 944 EUR, 
· odhodke programov 2. stopnje 336 EUR, 
· odhodke starih podiplomskih programov mag. in dr.  8.462 EUR, 
· odhodke OM Socrates/Erasmus in VŽU/Erasmus 500 EUR, 
· nakup opreme 7.745 EUR. 

 
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu akademija nima. 
 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI po načelu denarnega toka 
 
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 
334.003. Pri odhodkih smo načrtovali ¾ plačnih nesorazmerij s 1. 10. 2010 in 
splošno uskladitev s 1. 7. 2010 v višini 1,1%, ter višje odhodke iz drugih proračunskih 
virov. Ti odhodki niso nastali, ker so v letu 2010 veljali varčevalni ukrepi. 
 
 
Priloga: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH  
              UPORABNIKOV 
 
Akademija v preteklem letu 2009 in tudi v tekočem letu 2010, ni dajala posojil, zato 
tudi ne izkazuje prejetih vračil danih posojil. 
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Priloga: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 
Akademija v preteklem letu 2009 in tudi v tekočem leto 2010 ni imela najetega 
kredita, zato tudi ne izkazuje odplačil kreditov. Izkazano povečanje sredstev na 
računih v višini 334.003 EUR v tekočem letu je enako presežku prihodkov nad 
odhodki – stolpec 4 izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka. 
 
Tabela št. 8: Povzetek obrazcev za leto 2010 
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov   
 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov   

Št. Naziv Realizacija Finančni načrt Indeks 
    za leto 2010 v letu 2010 realizacije 

I SKUPAJ PRIHODKI 3.370.632 3.321.121 101,49 

1 Prihodki za izvajanje javne službe 3.370.632 3.321.121 101,49 

2 Prihodki od prodaje blaga na trgu 0 0 0 
          
II. SKUPAJ ODHODKI 3.036.629 3.228.061 94,07 
          

1 Odhodki za izvajanje javne službe 3.036.629 3.228.061 94,07 

2 Odhodki iz naslova prodaje 0 0 0 
  blaga in storitev na trgu       
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV       
  NAD ODHODKI (485) 334.003 93.060   
          
  Presežek prihodkov javne službe 334.003 93.060   
  Presežek prihodkov na trgu 0 0   
          
IV/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)       
  DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525)       
  

 
      

IX/1 
NETO - ZADOLŽEVANJE, ODPLAČILO 
DOLGA (570, 571)       

  
 

      
X/1 POVEČANJE ALI ZMANJAŠNJE SREDSTEV        
  NA RAČUNIH (572, 573) 334.003 93.060   
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1.3 Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega 
obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

 
Akademija nima prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu zato tudi ne izplačuje 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 

1.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike 
Slovenije 

 
PRIHODKI 
 
Prihodki MVZT v višini 3.029.486 EUR predstavljajo: 

· prihodke študijske dejavnosti          2.930.127 EUR, 
· prihodke obštudijske dejavnosti          408 EUR, 
· prihodke razvojne dejavnosti           572 EUR, 
· druge prihodke - najemnino za prostore na Nazorjevi 3 98.379 EUR. 

 
Prihodki ARRS za raziskovalno dejavnost v višini 135.902 EUR predstavljajo: 

· prihodke raziskovalnega programa    75.379 EUR, 
· prihodke raziskovalne vpetosti            3.096 EUR, 
· prihodke za znanstveni sestanek                  3.141 EUR, 
· prihodke mladih raziskovalk      53.836 EUR, 
· sofinanciranje tuje znanstvene literature         450 EUR. 

 
Prihodki - drugi proračunski viri v višini 127.070 EUR predstavljajo: 

· prihodke Filmskega sklada Republike Slovenije za izvajanje študijskega 
procesa na oddelku za film in televizijo v višini 120.000 EUR, 

· prihodek Ministrstva za kulturo v višini 3.620 EUR za mednarodno dejavnost, 
· prihodke Cmepiusa za štipendijo na podiplom.študiju v višini 1.750 EUR in 
· prihodek Mestne občine Ljubljana v višini 1.700 EUR za dramaturški zbornik in 

gledališko prezentacijo (Peter Božič). 
 
Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v višini 3.239 EUR, 
prejeta na podlagi javnega razpisa, so bila namenjena vključevanju gostujočih 
visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 (85%). 
 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti JS v višini 26.221 EUR predstavljajo: 

· prihodke progr.1.stopnje in starih dodiplom.programov  15.435 EUR, 
· prihodek izrednega programa 1. stopnje      944 EUR, 
· prihodke programov 2. stopnje 557 EUR, 
· prihodke starih podiplomskih programov mag. in dr.    8.785 EUR, 
· prihodke programa Erasmus        500 EUR. 
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ODHODKI 
 
Odhodki MVZT znašajo 2.694.117 EUR in sicer: 
 

· PLAČE, pogodbe 2.069.895 EUR 
· prehrana  43.445 EUR 
· prevoz na in iz dela 40.131 EUR 
· premije KDPZ 22.588 EUR 
· regres za letni dopust 38.060 EUR 
· jubilejne nagrade 2.056 EUR 
· odpravnine  33.638 EUR 
· ostali osebni prejemki 2.245 EUR 
· prisp.za vzpo.zaposl.invalidov 11.951 EUR 

Skupaj: 2.264.009 EUR 
 

· materialni stroški-skupni AS 158.984 EUR 
· materialni stroški-oddelek GLR 30.341 EUR 
· materialni stroški-oddelek FTV 12.819 EUR 
· materialni stroški-oddelek DRMT 558 EUR 
· materialni stroški-oddelek CTF 21.856 EUR 
· materialni stroški-skupne naloge UL 7.629 EUR 

Skupaj: 232.187 EUR 
 

· IRD visokošolskih učiteljev  8.038 EUR 
· IRD asistentov 654 EUR 

Skupaj IRD brez opreme: 8.692 EUR 
 

· specifike oddelka GLR 55.833 EUR 
· specifike oddelka DRMT 4.922 EUR 
· specifike oddelka FTV 19.822 EUR 

Skupaj: 80.578 EUR 
 
Skupaj MVZT programi 1. stopnje: 2.585.465 EUR 

 
Odhodki MVZT za redne programe druge stopnje znašajo 9.586 EUR. 
 
V odhodkih MVZT so zajeti tudi stroški najemnine v višini 98.379 EUR za prostore na 
Nazorjevi ulici 3 v Ljubljani. 
 
Delež MVZT za razvojne naloge - vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v 
pedagoški proces v letu 2010 znaša 686 EUR. 
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Odhodki ARRS v višini 135.902 EUR predstavljajo: 

· odhodke raziskovalnega programa    75.379 EUR, 
· odhodke raziskovalne vpetosti            3.096 EUR, 
· stroške znanstvenega sestanka         3.141 EUR, 
· stroške mladih raziskovalk      53.836 EUR, 
· stroške tuje znanstvene literature          450 EUR. 

 
Odhodki - drugi proračunski viri v višini 127.070 EUR so odhodki pokriti iz prihodkov: 

· Filmskega sklada Republike Slovenije za izvajanje študijskega procesa na 
oddelku za film in televizijo v višini 120.000 EUR,  

· Ministrstva za kulturo v višini 3.620,00 EUR za mednarodno sodelovanje, 
· Cmepiusa za bilateralno štipendijo na podiplom.študiju v višini 1.750 EUR in 
· Mestne občine Ljubljana v višini 1.700 EUR za dramaturški zbornik in 

gledališko prezentacijo (Peter Božič) 
 
Odhodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ESS v višini 3.239 EUR 
(85%), so stroški vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces. 
 
Odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe pokriti z drugimi prihodki JS v višini 
15.123 EUR predstavljajo: 

· odhodke progr.1.stop.in starih dodiplom.programov  6.919 EUR, 
· odhodek izrednega programa 1. stopnje 944 EUR, 
· odhodke programov 2. stopnje 336 EUR, 
· odhodke starih podiplomskih programov mag. in dr. 6.424 EUR, 
· stroške programa Erasmus   500 EUR. 

 
Vrste odhodkov so razvidne tudi na strani št. 9 pri tabeli št. 4: Prihodki in odhodki po 
vrstah dejavnosti. 
 
Stroški avtorskih pogodb znašajo 143.251 EUR in predstavljajo 5% celotnih 
odhodkov. Stroški podjemnih pogodb znašajo 19.012 EUR in predstavljajo 0,6% 
celotnih odhodkov. Izvajanje programov s pogodbenimi sodelavci je nujno, saj so 
naši pedagogi nad obremenjeni, dodatnih novih zaposlitev pa si ne moremo 
privoščiti. 
 
 
 
Odhodki investicij in stroški investicijskega vzdrževanja 
 
 
Akademija je najemnica prostorov, zato investicij in investicijskega vzdrževanja v 
samo stavbo nismo imeli. 
 
Investicijski odhodki so iz naslova nakupa opreme, drugih osnovnih sredstev in 
nematerialnega premoženja. 
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Tabela št. 9: Viri uporabljeni za investicijska vlaganja: 
Obračunana porabljena amortizacija v breme stroškov                           23.281 EUR 
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009                                               7.745 EUR 
Sredstva MVZT za nakup opreme                                                             2.872 EUR 
Sredstva MVZT za opremo 2010 po sklepu rektorja                                 4.300 EUR         
Sredstva MVZT IRD porabljena za opremo, DI                                       43.945 EUR 
SKUPAJ:                                                                                                  82.143 EUR 

 
 
Tabela št. 10: Nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah: 
Računalniški programi                                                                                   154 EUR 
Oprema – osnovna sredstva                                                                    39.804 EUR 
Oprema - drobni inventar                                                                         42.185 EUR 
SKUPAJ:                                                                                                  82.143 EUR 

 
 
Tabela št. 11: Viri za nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev brez  
                       knjižnega in neknjižnega gradiva: 
Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009 7.745 
MVZT - letni razpis 2.872 
MVZT – letni razpis - po sklepu rektorja 4.300 
MVZT IRD visokoš.učiteljev in asistentov 43.945 
ARRS - raziskovalni program  5.783 
ARRS - raziskovalna vpetost 257 
Druga sredstva javne službe  89 
SKUPAJ: 64.991 
 
 
Graf št. 1: Viri za nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih  
                 sredstev brez knjižnega in neknjižnega gradiva 
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1.5 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih 
skupnosti 

 
Akademija je v letu prejela 1.700 EUR od Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje 
organizacije in izvedbe priprave besedil, tiska in vezave dramaturškega zbornika in 
gledališke prezentacije, pisatelja in dramatika Petra Božiča. 
 

1.6 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih 
sredstev 

 
Tabela št. 12: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih financiranja 
                       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 3.321.918  2.975.451 346.467 90 100 100 

MVZT 3.029.486 2.694.117 335.369 89 91 91 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 135.902 135.902 -  100 4 5  

Druga ministrstva 125.370 125.370 -  100 4 4 

Občinski proračunski viri 1.700 1.700 -  100 0 0 

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 3.239 3.239 -  100 0 0  
Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 23.105 13.972 9.133  60 1 1 
Ostala sredstva iz 
proračuna EU: 7. OP, 
Cmepius in drugi projekti 
iz pror. EU 500 500 -  100 - - 

Drugi viri 2.616 651 1.965  25 0 - 

Trg -  
                        

-   - - - - 

Skupaj:  3.321.918  
           

2.975.451   346.467 90 100 100 
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Tabela št. 13: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih financiranja 
                       Po izkazu prihodkov in odhodkov – denarni tok v EUR brez centov 
 

Vir  Prihodki  Odhodki 

Razlika 
med 

prihodki in 
odhodki 

Delež 
odhodkov 
v prihodkih 

% 

Sestava 
prihodkov 

% 

Sestava 
odhodkov 

% 

Javna služba skupaj 3.370.632 3.036.629 334.003 90  100 100 

MVZT 3.038.710 2.737.304 301.406 90 90 90 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 139.377 137.221 2.156  98 4 5 

Druga ministrstva 124.620 125.370 -750  101 4 4 

Občinski proračunski viri 1.700 1.700 -  100 0 0 

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 3.239 3.239 -  100 0 0 
Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje 
blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 19.353 23.050 -3.697  119 1 1 
Ostala sredstva iz 
proračuna EU: 7. OP, 
Cmepius in drugi projekti 
iz pror. EU 500 500 -  100 - - 

Drugi viri 43.133 8.245 34.888 19 1 0 

Trg - - -  - - - 

Skupaj: 3.370.632 3.036.629 334.003 90 100 100 
 
 
Vsebinska obrazložitev za obračunski tok je razvidna pri točki 1.4 na strani 21, 22, 23 
in 24. Obrazložitev za denarni tok je na strani 17, 18 in 19. 
 

1.7 Drugo 
 
UL AGRFT ni bila dolžna izplačati nobenih sredstev iz naslova sodnih ali drugih 
odločb ter izvensodnih poravnav. 
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2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

2.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami 
 
 
BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2010 – UL AGRFT 
 
                           v EUR (brez centov) 

  
NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 
SKUPINE     
KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 
  SREDSTVA       

  

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

001 
    

(002-003+004-005+006-007+ 
+008+009+010+011) 141.055 148.377 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE 002 25.720 25.566 

01 POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 12.715 7.881 

02 NEPREMIČNINE 004 14.835 14.835 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 006 887.477 851.298 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 774.262 735.778 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008     

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN 
DEPOZITI 009     

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 010 0 337 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 011     

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; 
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (013-022) 

012 1.279.802 941.115 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE 013 100 100 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 972.836 638.743 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV 015   282 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 5.138 4.699 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 294.177 252.137 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018     

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA 019     

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 5.148 39.495 
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18 NEPLAČANI ODHODKI 021     
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2.403 5.659 
  C) ZALOGE (024-031) 023 17.104 17.172 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024     
31 ZALOGE MATERIALA 025     

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 
EMBALAŽE 026     

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN 
STORITVE 027     

34 PROIZVODI 028 17.104 17.172 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029     
36 ZALOGE BLAGA 030     
37 DRUGE ZALOGE 031     
  I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 1.437.961 1.106.664 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 033     

  OBVEZ. DO VIROV SRED.       
  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 

PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE(35-43) 034 229.398 229.691 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA 
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035     

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 036 162.624 156.250 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 6.089 5.383 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
IZ POSLOVANJA 038 32.421 36.829 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 1.628 3.052 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 040     

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 041     

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042     
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 26.636 28.177 

  

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

044 1.208.563 876.973 

90 SPLOŠNI SKLAD 045     
91 REZERVNI SKLAD 046     

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 047 470 705 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048     

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH 049     

9410 

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

050 143.116 149.507 

9411 

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

051     

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 1.064.977 726.761 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053     
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96 DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI 054     

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055     

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
DOLGOROČNA  SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056     

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE 057     

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

  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 1.437.961 1.106.664 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE 
EVIDENCE 061     

Kazalci iz bilance stanja 
Tekoče leto Predhodno leto 

Stopnja odpisanosti neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev AOP 003/002 49 31 
Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 0 0 
Stopnja odpisanosti opreme AOP 008/008 87 86 

Delež nepremičnin v sredstvih 
AOP 004-
005/032 1 1 

Delež opreme v sredstvih 
AOP 006-
007/032 8 10 

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva 
AOP 
034/012*100 17,92 24,41 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v 
kratkoročnih obveznostih AOP 043/034 12 12 

 
 
 
 
Obvezni prilogi sta: 
· stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
· stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
            v EUR (brez centov) 

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 7.089 6.384 0 0 1.043 1.043 235 470 0 0 
A. Dolg.odloženi.stroški 701               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 702 1.175 470         235 470     

C. Druga neopr.sredstva 703               0     

D. Zemljišča 704               0     

E. Zgradbe 705               0     

F. Oprema 706 5.914 5.914     1.043 1.043   0     

G. Druga opredm. OS 707               0     

II. V lasti 708 884.610 737.275 82.143 0 44.767 44.767 88.893 140.585 0 0 
A. Dolg.odloženi.stroški 709               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 710 24.391 7.411 154       4.599 12.535     

C. Druga neopr.sredstva 711               0     

D. Zemljišča 712               0     

E. Zgradbe 713 14.835             14.835     

F. Oprema 714 843.605 729.864 81.989   44.767 44.767 84.294 111.436     

G. Druga opredm. OS 715 1.779             1.779     

III. v finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A. Dolg.odloženi.stroški 717               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 718               0     

C. Druga neopr.sredstva 719               0     

D. Zemljišča 720               0     

E. Zgradbe 721               0     

F. Oprema 722               0     

G. Druga opredm. OS 723               0     
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2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami 
 
 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – UL AGRFT 
Od 1.1. 2010 do 31.12.2010 
 
 
                  v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN     

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 
1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

860 
    

(861+862-863+864) 3.319.302 3.465.988 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 
IN STORITEV 861 3.319.370 3.470.025 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862     

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 68 4.037 

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA 864     

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.108 1.721 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 508 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869) 867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868     

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 869     

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 3.321.918 3.467.709 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (872+873+874) 871 617.989 592.872 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA  872     

460 STROŠKI MATERIALA 873 80.032 87.452 

461 STROŠKI STORITEV 874 537.957 505.420 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 2.304.249 2.326.719 
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.823.400 1.843.527 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 877 296.613 300.160 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 184.236 183.032 

462 G) AMORTIZACIJA 879 23.641 46.905 
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463 H) REZERVACIJE 880     

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 28.020 18.475 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882   64 

468  L) DRUGI ODHODKI 883 1.552 716 

  M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+886) 884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 885     

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI 
POSLOVNI ODHODKI 886     

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

2.975.451 2.985.751 
  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 346.467 481.958 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 506 1.286 

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

891 

345.961 480.672 

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 

893 719.016 246.089 

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

894 58 59 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Kazalci 

Tekoče leto Predhodno 
leto 

Prispevki  delodaj. v plačah in nadomestilih - 
indeks AOP 877/876*100 16,27 16,28 

Celotni prihodki na zaposlenega AOP 870/894 57.274 58.775 

Celotni odhodki na zaposlenega AOP 887/894 51.301 50.606 

Stroški dela na zaposlenega AOP 875/894 39.728 39.436 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih AOP 875/887 77 78 

Število študentov brez absolventov, dodipl*   84 73 

Celotni prihodki na študenta dodipl. AOP 870/štud. 39.547 47.503 

Celotni odhodki na študenta dodipl. AOP 887/štud. 35.422 40.901 

Število študentov brez absolventov, vsi**   98 86 

Celotni prihodki na študenta vsi AOP 870/štud. 33.897 40.322 

Celotni odhodki na študenta vsi AOP 887/štud. 30.362 34.718 

Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - indeks AOP 888/870*100 10,00 14,00 

Presežek odhodkov v celotnih prihodkih - indeks AOP 889/870*100 0,00 0,00 
 
 
 
Obvezne priloge so: 
· izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

je v stolpcu 4 enak stolpcu 4 izkaz prihodkov in odhodkov – določenih 
uporabnikov, ker smo ustvarili le prihodke in odhodke za izvajanje javne službe, 

· izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
· izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
· izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA – UL AGRFT 
Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
 
 
 
                  v EUR (brez centov) 

ČLENITEV 
NAZIV KONTA Oznaka za 

AOP 
ZNESEK 

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 
1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 3.370.632 3.530.739 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 3.370.632 3.530.739 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 3.307.646 3.486.172 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 3.302.707 3.486.172 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo  405 3.289.495 3.444.184 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicijo  406 13.212 41.988 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 407 1.700 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 408 1.700 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
investicije 409     

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja tekočo porabo 411     

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 412     

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva izjavnih 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 419 3.239 0 
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  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 
službe (421+..430) 420 62.986 44.567 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 421 19.353 40.247 

del 7102 Prejete obresti 422 2.029 2.243 

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

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe 424 40.631 0 

72 Kapitalski prihodki 425 473 277 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426     

731 Prejete donacije iz tujine 427     

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428     

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 
unije 429 500 1.800 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430     

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU  431 0 0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432     

del 7102 Prejete obresti 433     

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki 
od premoženja 434     

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend  ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 435     

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 
javne službe  436     

  II. SKUPAJ ODHODKI 437 3.036.629 3.169.248 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 3.036.629 3.169.248 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 1.980.618 1.998.365 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.811.894 1.823.967 

del 4001 Regres za letni dopust 441 40.136 39.738 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 85.785 87.008 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 12.128 14.107 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.043 1.140 

del 4005 Plače za delo nerezidenzov po pogodbi 445     

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 29.632 32.405 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 320.150 323.188 

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 163.131 164.613 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 130.689 131.877 

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 450 1.106 1.116 
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del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 451 1.843 1.860 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 23.381 23.722 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 453 653.278 696.854 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 137.879 139.883 

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.187 521 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 32.626 29.523 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 17.616 16.252 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 49.582 26.536 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 52.709 37.468 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 121.160 129.447 

del 4027 Kazni in odškodnine 461     

del 4028 Davek na izplačane plače 462     

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 240.519 317.224 

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 470 82.583 150.841 
4200 Nakup zgradb in prostorov 471     

4201 Nakup prevoznih sredstev 472     

4202 Nakup opreme 473 64.838 115.964 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 17.591 22.627 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475     

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476     

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477     

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 154 12.250 

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 481 0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 482     
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del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483     

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

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI             
(401-437) 485 334.003 361.491 

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

 
 
 

Kazalci 

Presežek prihodkov nad odhodki javna 
služba v EUR 334.003 361.491 
Presežek prihodkov nad odhodki javna 
služba indeks indeks 111,00 111,41 
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu v EUR 0 0 
Presežek prihodkov nad odhodki na trgu 
indeks indeks #DIV/0! #DIV/0! 
        
Delež prihodkov javne službe v vseh 
prihodkih indeks 100,00 100,00 
Delež prihodkov na trgu v vseh 
prihodkih indeks 0,00 0,00 
Razlika med prihodki državnega 
proračuna in odhodki za izvajanje javne 
službe v EUR 266.078 316.924 
        
Delež odhodkov javne službe v vseh 
odhodkih indeks 100,00 100,00 
Delež odhodkov na trgu v vseh 
odhodkih indeks 0,00 0,00 
        
% prispevkov za socialno varnost v 
plačah indeks 16,26 16,28 
        
Prihodki za investicije skupaj EUR 13.212 41.988 
Razlika med investicijskimi prihodki in 
investicijskimi odhodki EUR -69.371 -108.853 
        
Število zaposlenih po delovnih urah iz 
izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 
892   58 59 
Prihodki za izvajanje javne službe na 
zaposlenega EUR 58.114 59.843 
Odhodki za izvajanje javne službe na 
zaposlenega EUR 52.356 53.716 
Plače in drugi izdatki zaposlenim, 
prispevki in davek na plače na 
zaposlenega EUR 39.668 39.348 
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Število vseh študentov brez absolventov   98 86 
Število vseh dodiplomskih študentov 
brez absolvenotv   84 73 
Prihodki za izvajanje javne službe na 
študenta EUR 34.394 41.055 
Odhodki za izvajanje javne službe na 
študenta EUR 30.986 36.852 
Plače in drugi izdatki zaposlenim, 
prispevki in davek na plače na študenta EUR 23.477 26.995 
Izdatki za blago in storitve JS na 
študenta EUR 6.666 8.103 
        
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
na dodiplomskega študenta brez 
absolventov EUR 39.318 47.756 
        

 
 
 
 

2.3 Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 

 
 
Akademija ni izplačevala uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
 
 

2.4 Posebni del finančnega poročila 
 
 
POSEBNI DEL POROČILA ZA LETO 2010 – Po namenu in ekonomski strukturi 
(pripravljen po načelu denarnega toka v EUR) 
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POSEBNI DEL POROČILA ZA LETO 2010 - Struktura  
denarni tok 
 

   

Vir sredstev 
Oznaka 

AOP 
za 

prihodke 

Prihodki  
v EUR 

Odhodki  
v EUR 

Razlika 
med 

prihodki in 
odhodki 

Delež 
prihodkov 

v 
odhodkih 
(indeks) 

Sestava 
posameznih 
prihodkov 
(indeks) 

Sestava 
posameznih 
odhodkov 
(indeks) 

Skupaj javna služba 402 

3.370.632 3.036.629 334.003 111 100 100 

MVZT 404 

3.038.710 2.737.304 301.406 111 90 90 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 404 
139.377 137.221 2.156 102 4 5 

Druga ministrstva 404 
124.620 125.370 -750 99 4 4 

Občinski proračunski viri 407 
1.700 1.700 0  100 0 0 

Sredstva iz državnega 
prororačuna Iz sredstev 
 proračuna EU: ESS, 
ESSR… 

419 

3.239 3.239 0 100 0 0 
Cenik storitev UL: sredstva 
od prodaje blaga in storitev 
iz naslova izvajanja JS 

421 

19.353 23.050 -3.697 84 1 1 
Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 6. in 7. OP, Cmepius in 
drugi projekti iz pror. EU 

429 
500 500 0 100 0 0 

Drugi viri 
410+413+
418+422 

do 
428+430 43.133 8.245 34.888 523 1 0 

Trg 431 
0 0 0 - 0 0 

SKUPAJ   3.370.632 3.036.629 334.003  111 100 100 
 
Negativna razlika med prihodki in odhodki pri drugih ministrstvih v višini 750 EUR je 
nastala, ker je bil prihodek nakazan v letu 2009 (PČR po obračunu 2009). 
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2.5 Druge priloge 
 
 
Graf št. 2: Viri mednarodnega sodelovanja 2010 
 
 

 
 


