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oddelek za Kompozicijo in glasbeno teorijo 

Na podlagi potrditve senata Akademije za glasbo se objavijo 

PRAVILA MEDNARODNEGA TEKMOVANJA 
IZ SOLFEGGIA 

1. člen / vsebina pravil  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

- Razpis, propozicije, potek tekmovanja
- Komisija tekmovanja
- Merila za podeljevanje plaket, priznanj, nagrad 
- Razglasitev dosežkov 
- Ugovori na kršenje določil in pravil 

2. člen / prireditelj in organizator 

Prireditelj je Akademija za glasbo v Ljubljani, oddelek Kompozicija z glasbeno teorijo. 

3. člen / pravica udeležbe 

Na tekmovanje se lahko prijavijo mladi glasbeniki, ki imajo status študenta in ki se šolajo 
na Akademiji za glasbo ter podobnih visokih šolah v Sloveniji in v tujini. Tekmovanje po-
teka v dveh starostnih kategorijah, za starost tekmovalca velja dan tekmovanja.

4. člen / prijava na tekmovanje
 

Prijavnica vsebuje ime, priimek , naslov, rojstne podatke, kontaktno telefonsko številko, 
elektronski naslov, kategorijo. 
Prijave morajo prispeti v roku, ki ga določa razpis. 
Prijavi morajo biti priložene priloge: kopija rojstnega lista ali osebnega dokumenta, 
potrdilo o statusu študenta, kratek življenjepis, potrdilo o plačani prijavnini. 

5. člen / priprava propozicij in nalog 

Propozicije tekmovanja pripravi organizator, prav tako naloge, ki so lahko avtorsko delo. 



6. člen / tajnost tekmovalnih nalog
 

Organizator in tekmovalna komisija sta do konca tekmovanja odgovorna za tajnost tek-
movalnih nalog. Organizator tekmovanja in komisija sta do objave rezultatov odgovorna 
za anonimnost dosežkov tekmovalcev. 

7. člen / shranjevanje prijav in nalog 

Organizator hrani prijave in tekmovalne naloge do konca šolskega leta, v katerem je bilo 
tekmovanje. 

8. člen / žirija tekmovanja 

Organizator izbere in imenuje mednarodno žirijo, ki je sestavljena iz dveh priznanih tujih 
in enega (ali dveh) slovenskega akademskega glasbenika, ki je dejaven na področju 
solfeggia. Odločitve žirije so dokončne. 

9. člen / ocenjevanje 

Člani žirije točkujejo tekmovalce glede na predpisan kriterij ocenjevanja, pri katerem se 
upošteva tudi muzikalnost tekmovalca in splošni vtis. 

TOČKOVANJE 

Pisni del (zaporedne številke naloge kot navedeno v propozicijah)

1 - 20 točk
2 - 30 točk 
3 - 20 točk 
4 - 10 točk
5 - 20 točk 

Ustni del (zaporedne številke naloge kot navedeno v propozicijah)

1 - 30 točk 
2 - 30 točk 
3 - 15 točk 
4 - 20 točk 
5 -   5 točk 



KRITERIJ OCENJEVANJA 

Pisni del 

1 - Atonalni narek (20 točk) 

- 0.5/20 za pozabljene previdnostne predznake v okviru enega takta 
- 1/20 za napačno noto
- 1/20 za napačen predznak
- 1/20 za napačno ritmično vrednost 

2 - Dvoglasni melodično ritmični narek (30 točk)
 
- 0.5/30 za pozabljene previdnostne predznake v okviru enega takta
- 1/30 za napačno noto 
- 1/30 za napačen predznak 
- 1/30 za napačno ritmično vrednost 
- 2/30 za transpozicijo ( v okviru enega takta s pravilnimi intervali )
- 3/30 za napačno oznako taktovskega načina 

3 - Štiriglasni homofoni narek (20 točk) 

- 0.5/20 za pozabljene previdnostne predznake 
- 1/20 za napačno noto 
- 1/20 za napačen predznak 
- 1/20 za napačno harmonsko oznako
 (- 0.5 za napačen zapis obrata akorda, a pravilno harmonsko oznako) 
- 1/20 za napačno ritmično vrednost 
- 3/20 za napačno oznako taktovskega načina 

4 - Akordi (10 točk) 

- 1/10 za napačen akord 

5 -Ritmični diktat (20 točk) 

- 1/20 za napačno ritmično vrednost 
- 1/20 za pozabljeno pavzo  
- 3/20 za napačno oznako taktovskega načina 

Seštevek ocene pisnega in ustnega dela se za končni rezultat deli z dve.



9. člen / pristojnosti žirije 

Žirija odloča o podelitvi nagrad, predsednik komisije podpiše objavo rezultatov tekmo-
vanja in listino o nagradi oziroma plaketi, pri čemer se upošteva pravila tekmovanja. 

10. člen / merila za podeljevanje plaket, nagrad in priznanj 

Tekmovalci, ki so uspešno zaključili tekmovanje, prejmejo plaketo ali priznanje. 
Organizator lahko razpiše tudi tri denarne nagrade.

Plakete
 
• zlato plaketo za doseženih 90 do 100 točk, 
• srebrno plaketo za doseženih 80 do 89.99 točk, 
•  bronasto plaketo za doseženih 70 do 79.99 točk.

 Priznanje 

prejmejo tekmovalci z doseženimi točkami od 60 do 70 točk.

Denarne nagrade 

eno 1.nagrado (doseženih najmanj 95 točk),
eno 2.nagrado (doseženih najmanj 95 točk), 
eno 3.nagrado (doseženih najmanj 90 točk). 

Če katera od nagrad ni podeljena, se število ostalih ne poveča. 

Posebno priznanje

 se lahko podeli tekmovalcu za doseženih 100 točk. 

11. člen / objava dosežkov 

Dosežki tekmovanja so objavljeni dve uri po končanem tekmovanju na za to določenem 
mestu objave. 

12. člen / ugovor 

Ugovor na dosežek ni možen, odločitve žirije so dokončne. Tekmovalec lahko zahteva 
vpogled v svojo tekmovalno nalogo po objavi rezultatov pisnega dela. 


