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PREDGOVOR 
——————————————————————————————————————————— 

Glasba ni odločitev, glasba je klic 
 

So trenutki, ko se je treba odločiti, ko je treba premisliti in izbrati pravo pot. Ni lahko, je pa 
neskončno pomembno. Izbrati pot, ki ti bo približevala prihodnost, ki ti bo ne glede na težave, ne glede na 
ovire, ki se zdijo včasih komaj premagljive, velikokrat, morda celo vsak dan potrdila, da je bila odločitev 
prava. Pa gre res za odločitev? Ne, gre vendar za izbiro, za odziv, kajti glasba ne more biti samo hipna 
odločitev, glasba je klic. Zaradi tega klica boste nemara prestopili vrata več kot tristo let starega stiškega 
dvorca, v katerem vrsto let domuje Akademija za glasbo.  

Akademija za glasbo je članica Univerze v Ljubljani. Razvija študijsko – umetniško, pedagoško in 
znanstveno dejavnost študentov, ki prihajajo iz celotnega področja Republike Slovenije. Zgodovinski razvoj 
Akademije za glasbo se začne leta 1919, ko je bil ustanovljen Konzervatorij Glabene matice. Ta se je leta 
1926 preimenoval v Državni konzervatorij. Leta 1939 je Državni konzervatorij postal Glasbena 
akademija, po vojni je akademija pridobila svoje sedanje ime - Akademija za glasbo.  

Akademija za glasbo je krajši čas vsebovala vse stopnje glasbenega izobraževanja. Po nekaj letih 
(1948) pa se je visoka stopnja delno osamosvojila, saj je bila srednja stopnja pridružena stopnja glasbenega 
izobraževanja. Leta 1965 je oddelek za glasbeno zgodovino prenehal delovati, medtem ko je leta  1962 v 
okviru Filozofske fakultete v Ljubljani začel delovati oddelek za muzikologijo. Zdaj ima AG osem 
oddelkov in štiri katedre. 

 Število redno vpisanih študentov počasi raste. Rednih študentov je okrog 350. Če prištejemo še 
absolvente, izredne študente in podiplomante (število vsako leto niha), potem lahko rečemo, da hodi po AG 
več kot štiristo mladih ljudi. Redno zaposlenih profesorjev je malo manj kot 80, nepedagoških delavcev 11, 
kar nekaj je tudi zunanjih – pogodbenih sodelavcev. Vseh, ki delamo v Stiškem dvorcu na Starem trgu 34, 
ta ima 1698 m2 uporabne površine, nas je več kot 500! In zato imamo najete prostore še v Šentvidu in 
drugod.  

A prišel bo dan, ko bomo odprli vrata nove Akademije za glasbo. Se bo to zgodilo leta 2012? Kdo 
ve? 

Z bolonjsko prenovo bo Akademija za glasbo postopno pridobila še smer akordeon in smer 
čembalo (obe smeri v okviru oddelka za instrumente s tipkami), in smer zborovsko dirigiranje (v okviru 
oddelka za dirigiranje). Predvidena je tudi smer jazz, ki naj bi v prihodnosti prerasla v samostojni (deveti) 
oddelek za jazz. V ustanavljanju sta še katedra za staro glasbo, ki naj bi delovala povezano z 
instrumentalnimi oddelki, in katedra za novo glasbo, ki bo sprva delovala kot povezovalni del katedre za 
ansambelsko in komorno igro.  

Študijsko leto 2008 – 2009 bo potekalo v znamenju dveh obletnic, ki dokazujejo uspešen prodor 
visokega glasbenega šolstva na Slovenskem. Minilo bo 90 let odkar je bil v Ljubljani ustanovljen Glasbeni 
konservatorij, in 70 let odkar je bila ustanovljena glasbena akademija. Leto 2009 bo posebej slavnostno. 
Priredili bomo 40 koncertov, ki bodo na slavnostni in ustvarjalni način utrdili sloves Akademije za glasbo. 

Razvili smo mednarodno dejavnost. Ta obsega sodelovanje z evropskimi visokimi šolami za glasbo, 
z univerzami in akademijami. Vzdržujemo povezave z Združenjem evropskih visokih glasbenih šol in 
akademij - AEC. Projekti, kot sta Erasmus in Sokrates, mednarodne izmenjave študentov, profesorjev, 
komornih ansamblov in orkestrov se povečujejo. Akademija za glasbo je vstopila v Evropo. Umetniški in 
pedagoški uspehi zagotavljajo, da bomo mednarodne povezave še utrdili.  

Tisti, ki ste se ali pa se še boste odločili za študij na Akademiji za glasbo, ste zagotovo slišali klic, 
vabilo, ki se je dotaknilo lepote glasbene umetnosti. Nadarjenost in delo sta dva pogoja, in prestopili boste 
prag žive glasbe. In nikoli vam ne bo žal. 

       dekan, mag. Pavel Mihelčič, red. prof.   

  dekan Akademije za glasbo, mag. Pavel Mihelčič, red. prof. 
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KJE IN KDAJ 
——————————————————————————————————————————— 

 
naslov 

 
Univerza v Ljubljani 
Akademija za glasbo 
Stari trg 34 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
tel: (01) 242-73-00  
fax: (01) 242-73-20 
e- naslov: dekanat@ag.uni-lj.si 
Internet: http://www.ag.uni-lj.si 
 
 
 
odpiralni čas 
 
od ponedeljka do petka: od 7. do 21.45 ure  
sobota: od 8. do 18. ure 
nedelja in prazniki: od 8. do 14. ure 
 
 
uradne ure 
 
dekanat 
sreda: od 9. do 11. ure 
 
študentski referat 
ponedeljek, sreda: od 12.30 do 15. ure 
torek, četrtek, petek: od 9. do 11.30 ure   
 
knjižnica 
ponedeljek, torek, četrtek, petek: od 9.30 do 11.30 ure, od 12. do 15. ure 
sreda: od 12. do 15. ure 
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VODSTVO AKADEMIJE 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
DEKAN: 
red. prof. mag. Pavel Mihelčič 
stacionarni telefon: 01 242 73 02 
mobilni telefon: 031 656 260 
stacionarni telefon v Šentvidu: 01 5000 627 
pavel.mihelcic@ag.uni-lj.si  
 
 
 
PRODEKAN ZA ŠTUDIJSKO PODROČJE: 
red. prof. Andrej Grafenauer 
stacionarni telefon: 01 242 73 04 
mobilni telefon: 031 656 261 
andrej.grafenauer@ag.uni-lj.si  
 
 
 
PRODEKAN ZA UMETNIŠKO DEJAVNOST: 
red. prof. Hinko Haas 
stacionarni telefon: 01 242 73 03 
mobilni telefon: 031 656 262 
hinko.haas@ag.uni-lj.si  
 
 
 
TAJNIK: 
Mojca Žugelj Marič 
stacionarni telefon: 01 242 73 06 
mojca.zugelj@ag.uni-lj.si 
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VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJI 
 
Arnold Stanko, red. prof. 
Bravničar Dejan, red. prof. 
Dekleva Igor, red. prof. 
Drevenšek Matjaž, red. prof. 
Golob Jani, red. prof. 
Goričar Slavko, red. prof. 
Grafenauer Andrej, red. prof. 
Haas Hinko, red. prof. 
Klopčič Rok, red. prof. 
Kotar Jože, red. prof. 
Lorenz Tomaž, red. prof. 
Meljnikov Vasilij, red. prof. 
Mihelčič Pavel, red. prof. 
Mihevc Marko, red. prof. 
Mlejnik Miloš, red. prof. 
Novšak Primož, red. prof. 
Novšak Houška Eva, red. prof. 
Ognjanovič Tatjana, red. prof. 
Rajterič Tomaž, red. prof. 
Rogelja Božo, red. prof. 
Rojko Uroš, red. prof. 
Rupel Fedja, red. prof. 
Strmčnik Maks, red. prof. 
Šantl Zupan Karolina, red. prof. 
Škerjanec Ciril, red. prof. 
Šurbek Boris, red. prof. 
Šurbek Milivoj, red. prof. 
Tomšič Srebotnjak Dubravka, red. prof. 
 
 
Balžalorsky Volodja, izr. prof. 
Dernač Bunta Alenka, izr. prof. 
mag. Florjanc Ivan, izr. prof. 
Markovič Zoran, izr. prof. 
Perestegi Mario, izr. prof. 
Skalar Monika, izr. prof. 
 
 
Avsenek Franc, doc. 
Bauer Renata, doc. 
Bavdek Dušan, doc. 
Golob Rok, doc. 
Gorišek Bojan, doc. 
Horak Marina, doc. 
Kosi Mile, doc. 
dr. Koter Darja, doc. 
mag. Kranjc Dušan, doc. 
Lipovšek Boštjan, doc. 
dr. Misson Andrej, doc. 
Mlinarič Vladimir, doc. 
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Petrač Tomaž, doc. 
Pompe Urška, doc. 
Porovne Silič Katja, doc. 
Potočnik Tone, doc. 
mag. Pucihar Jaka, doc. 
dr. Rotar Pance Branka, doc. 
Vatovec Marko, doc. 
Zlobko Vajgl Mojca, doc. 
 
 
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 
 
 
Hribernik Marko, asist. 
mag. Kosem Kotar Helena, asist. 
mag. Rakar Bernarda, asist. 
mag. Šorli Vinko, asist. 
mag. Katarina Zadnik, asist. 
 
Karuza Bojana, strok. svetnica 
Klinar Bertoncelj Marija, strok. svetnica 
Pucelj Mojca, strok. svetnica 
Šček Lorenz Alenka, strok, svetnica 
 
Čižmok Dijana, viš. strok. sodelavka 
Šterman Tanja, viš. strok. sodelavka 
 
Gašperšič Tina, strok. sodelavka 
Hauptman Andraž, strok. sodelavec 
Pucihar Blaž, strok. sodelavec 
Vomberger Ivan, strok. sodelavec 
 
Brodnik Pia, učitelj veščin 
Kržič Marta, učitelj veščin 
Pavlinc Brigita, učitelj veščin 
Vesel Aleš, učitelj veščin 
 
mag. Vetrih Vera, lektor 
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ŠTUDENTSKI REFERAT, KNJIŽNICA, DEJAVNOSTI, 
ADMINISTRACIJA 
———————————————————————————————————————————  
 
 
ŠTUDENTSKI REFERAT – dodiplomski študij 
 
Vesna Obradovič, vodja študentskega referata 
stacionarni telefon: 01 242 73 12 
vesna.obradovic@ag.uni-lj.si 
 
ŠTUDENTSKI REFERAT – podiplomski študij 
Tim Kostrevc, samostojni strokovni sodelavec 
stacionarni telefon: 01 242 73 11, 01 242 73 15 
tim.kostrevc@ag.uni-lj.si 
 
 
 
KNJIŽNICA 
 
Ksenija Požar-Žižek, bibliotekar 
stacionarni telefon: 01 242 73 10  
ksenija.pozar@ag.uni-lj.si  
 
 
 
DEJAVNOSTI 
 
 
KONCERTNA DEJAVNOST IN PRIREDITVE 
Igor Kadunc, samostojni strokovni delavec 
stacionarni telefon: 01 242 73 11, 01 500 06 23 
prireditve@ag.uni-lj.si 
 
 
MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 
doc. Jaka Pucihar 
stacionarni telefon: 01 5000 627 
faks: 01 242 73 20 
jaka.pucihar@ag.uni-lj.si 
 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
Linda Čenčič, vodja 
stacionarni telefon: 01 242 73 05  
linda.cencic@ag.uni-lj.si  
 
 
SLUŽBA ZA INFORMATIKO 
Miran Slobodjanac, vodja področja 
stacionarni telefon: 01 242 73 21, 01 5000 625 
miran.slobodjanac@ag.uni-lj.si  
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ADMINISTRACIJA 
 
 
RAČUNOVODSKO-FINANČNA SLUŽBA 
Vida Miklič, vodja 
stacionarni telefon: 01 242 73 08 
vida.miklic@ag.uni-lj.si  
 
 
 
RAČUNOVODSKO-FINANČNA SLUŽBA 
Cilka Rakar, samostojna strokovna delavka  
stacionarni telefon: 01 242 73 09 
cilka.rakar@ag.uni-lj.si   
 
 
 
KADROVSKA SLUŽBA 
Alenka Grahek,vodja 
stacionarni telefon: 01 242 73 16 
alenka.grahek@ag.uni-lj.si 
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PRVI VPIS NA AKADEMIJO 
——————————————————————————————————————————— 
 
Prvi prijavni rok  

 
Prvi prijavni rok traja od 1. februarja do 8. marca 2008.  

 
Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s priporočeno pošiljko najkasneje 
do 8. marca 2008. Obrazec kupijo v večjih papirnicah in knjigarnah. Prijavo pošljejo visokošolski prijavno-
informacijski službi na naslov: 

 
Visokošolska prijavno-informacijska služba  
Univerza v Ljubljani 
p. p. 524 
1001 Ljubljana  

 
če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v 
Ljubljani. 
 
Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Prvo prijavo. V njej lahko po prednostnem 
vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo 
oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red 
zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem 
postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. 

 
Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi v elektronski obliki na spletni strani 
https://oas1.uni-lj.si/ep/index_e1.jsp  
Če ste (boste) prijavo oddali v elektronski obliki, lahko do vključno 8. 3. 2008 do 24. ure spreminjate 
podatke na prijavi.  

 
OPOZORILA 
Kandidati pošljejo samo eno Prvo prijavo. Po 8. marcu 2008 spremembe zapisanih študijskih želja niso več 
mogoče. 
Da bi preverili, ali so podatki v podatkovni bazi pravilni, bodo vsi kandidati najkasneje do konca aprila 
2008 prejeli računalniški izpis o svoji prijavi. Popravke morebitnih napak morajo kandidati sporočiti 
visokošolski prijavno-informacijski službi do zahtevanega datuma. 

 
S prijavnim obrazcem DZS 1,71/1 se kandidati ne prijavljajo v programe višjega strokovnega 
izobraževanja.  
Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca naj kandidati natančno preberejo razpis za vpis in navodila za 
izpolnjevanje obrazca. 
 
Drugi prijavni rok  

 
Drugi prijavni rok traja od 20. do 30. avgusta 2008.  

 
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2008 objavljeni na spletnih 
straneh prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani. V drugem roku se na še prosta mesta lahko 
prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo 
prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Kandidati, ki so bili sprejeti v prvem 
roku, se lahko izjemoma prijavijo le, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči 
pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in 
ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloži Drugi prijavi za vpis. 

 
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2008/2009 (obrazec DZS 1,71/2) kandidati 
kupijo od 18. avgusta 2008 dalje v večjih papirnicah in knjigarnah in ga s priporočeno pošiljko pošljejo 
najkasneje do 30. avgusta 2008 visokošolski prijavno-informacijski službi.  
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V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se 
želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali 
pogoje za vpis. Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se zanje izbirni 
postopek prvega roka še ni končal, se rok za naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o 
rezultatu izbirnega postopka za prvi rok. Tudi drugo prijavo lahko kandidati oddajo v elektronski obliki. 

 
OPOZORILA 
Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo. Zadnji dan za prijavo je 30. avgust 2008. 
Po 30. avgustu 2008 spremembe zapisanih študijskih želja niso več mogoče. 

 
Tretji prijavni rok  

 
Tretji prijavni rok traja od 1. do 4. oktobra 2008.  

 
Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v 
tretjem roku še sprejemajo prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Kandidati visokošolskemu 
zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski 
program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih 
dokazil. 
 
 
Med ostalimi obveznostmi, je potrebno pred prvim vpisom na Akademijo za glasbo opraviti preizkus 
glasbeno-umetniške nadarjenosti, ki obsega, glede na oddelek, sledeče segmente: 
 
I. Oddelek za kompozicijo in glasbeno teorijo 
 
Program kompozicija in glasbena teorija  
A. Kandidat/ka mora: 
1. predložiti najmanj tri samostojne kompozicije, s katerimi dokazuje sposobnost zapisa lastnih glasbenih 
idej 
2. obvladati harmonske elemente strogega stavka (diatonika, kromatika, enharmonija, modulacija).V okviru 
dane harmonske naloge samostojno harmonizira ter razvija dane melodične prvine oziroma dan oštevilčen 
bas.  
3. izdelati strogi 3-glasni vokalni stavek po vzoru renesančnega moteta z uporabo imitacijske tehnike in 
dvojnega kontrapunkta 
4. dokazati sposobnost memoracije glasbenega odlomka ter improvizacijskega razvoja le tega na 
instrumentu (s tipkami) 
5. dokazati sposobnost orientacije v partituri 
B. Preizkus iz klavirja: 
1. etuda (Cramer,Czerny op. 740, Clementi, Moscheles, Moszkowsky, Naupert, Chopin, Liszt itd.) 
2. J. S. Bach – triglasna invencija ali preludij in fuga iz WTK 
3. klasična sonata v celoti ( Haydn, Mozart, Beethoven – razen op. 49 št. 1 in 2) 
4. skladba iz 19. ali 20. stoletja 
5. skladba slovenskega skladatelja 
  
II. Oddelek za dirigiranje 
 
Program dirigiranje  
A. Kandidat/ka mora: 
1. obvladati »a vista« igranje na klavirju 
2. obvladati »a vista« solfeggiranje partiture 
3. obvladati »a vista« transpozicije orkestrskih instrumentov na klavirju 
4. obvladati dirigiranje skladbe 
5. spominsko obvladovati klavirske in orkestrske partiture v določenem času 
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B. Preizkus iz klavirja: 
1. virtuozna etuda (Czerny op. 740, Clementi, Moszkowsky, Chopin, Liszt, Debussy,  Skrjabin, 
Rahmaninov itd.) 
2. J. S. Bach - preludij in fuga iz WTK 
3. sonata L. van Beethovna v celoti (op. 2, 7, 10, 13,14, 22, 26, 27, 28) 
4. skladba iz 19. ali 20. stoletja 
5. skladba slovenskega skladatelja 
C. Kandidat/ka mora: 
1. obvladati harmonske elemente strogega stavka (diatonika, kromatika, enharmonija, modulacija).V okviru 
dane harmonske naloge samostojno harmonizira ter razvija dane melodične prvine oziroma dan oštevilčen 
bas,  
2. izdelati strogi 3-glasni vokalni stavek po vzoru renesančnega moteta z uporabo imitacijske tehnike in 
dvojnega kontrapunkta. 
  
III. Oddelek za petje 
 
Program petje 
A. Kandidat/ka mora pevsko poustvariti: 
1. ario anticho 
2. ario iz kantate, oratorija ali maše 
3. samospev (Schubert, Schumann, Brahms, Wolf itd.) 
4. operno ario 
5. slovenski samospev 
B. Preizkus iz klavirja: 
1. etuda (Czerni op. 849, op. 222, Cramer ali podobne težavnosti) 
2. mali preludij ali dvoglasna invencija J. S. Bacha 
3. klasična sonata (1. in 2. stavek) ali sonatina v celoti (Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Kuhlau, 
Diabelli itd.) 
4. skladba iz 19. ali 20. stoletja 
5. skladba slovenskega skladatelja 
Kandidati morajo predložiti zdravniško spričevalo o ustreznosti govornih in dihalnih organov! 
 
IV. Oddelek za instrumente s tipkami 
 
Program klavir 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. vse durove in molove lestvice v obsegu štirih oktav (v oktavni, terčni in sekstni razdalji) vzporedno 
2. virtuozno etudo (Clementi, Moszkowsky, Chopin, Liszt, Debussy, Skrjabin, Rahmaninov itd.) 
3. J. S. Bach: preludij in fuga iz WTK 
4. L. van Beethoven: sonata v celoti ( op. 2, 7, 10, 13, 14/2, 22, 26, 27, 28) 
5. skladbo 19. ali 20. stoletja 
6. skladbo slovenskega skladatelja 
7. obvezno skladbo, ki jo kandidati prejmejo 15. dni pred preizkusom 
Celotni program se izvaja na pamet. 
 
Program orgle 
A. Kandidat/ka mora na orglah odigrati: 
1. skladbo starega mojstra 
2. J. S. Bach – Preludij in fuga 
3. skladbo romantičnega obdobja 
4. skladbo 20. stoletja 
B. Kandidat/ka mora na klavirju odigrati: 
1. virtuozno etudo (Clementi, Moszkowski, Chopin, Liszt, Debussy, Skrjabin, Rahmaninov itd.) 
2. J. S. Bach: preludij in fuga iz WTK I ali II 
3. klasično sonato (v celoti) 
4. skladbo 19. ali 20. stoletja 
Programa ni potrebno izvajati na pamet. 
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V. Oddelek za godala in druge instrumente s strunami 
 
Program violina 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. lestvico in trozvok v obsegu treh oktav ter lestvico v tercah, sekstah in oktavah v obsegu dveh oktav v 
duru in paralelnem molu po izbiri  
2. dve etudi (Dancla, Dont op. 35) 
3. J. S. Bach: dva stavka iz partite ali sonate za violino solo 
4. prvi stavek koncerta s kadenco po izbiri 
Del programa je potrebno izvajati na pamet.  
 
Program viola 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. lestvico in trozvok v obsegu treh oktav ter lestvico v tercah, sekstah in oktavah v obsegu dveh oktav v 
duru in paralelnem molu (detache)  
2. dve etudi (Kreutzer, Rode, Campagnoli itd.) 
3. J. S. Bach: dva stavka iz partite ali sonate za violino solo 
4. prvi ali drugi stavek koncerta 
Del programa je potrebno izvajati na pamet. 
 
Program violončelo 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. lestvice in trozvok v obsegu treh oktav ter lestvice v tercah in sekstah v obsegu dveh oktav  
2. dve etudi (Duport: 21 etud II. zvezek razen št. 19) 
3. J. S. Bach: dva stavka iz suit za violončelo solo 
4. koncert 
Del programa je potrebno izvajati na pamet.  
 
Program kontrabas 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. lestvico v obsegu 3 oktav 
2. dve etudi  
3. J. S. Bach: dva stavka iz suite 
4. koncert  
5. skladbo po izbiri 
Del programa je potrebno izvajati na pamet. 
 
Program harfa 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. etudo 
2. sonato 
3. skladbo po izbiri 
4. skladbo slovenskega skladatelja 
Del programa je potrebno izvajati na pamet. 
 
Program kitara 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. etudo 
2. baročno suito (4 stavki) ali preludij in fugo 
3. skladbo iz obdobja klasike 
4. skladbo iz romantike ali 20. stoletja 
5. skladbo slovenskega skladatelja 
Del programa je potrebno izvajati na pamet.  
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VI. Oddelek za pihala, trobila in tolkala 
 
Programi flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, pozavna, rog, trobenta, tuba 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. etudo 
2. sonato ali drugo ciklično skladbo 
3. koncert 
4. skladbo po svobodni izbiri 
Kandidati morajo predložiti zdravniško spričevalo o ustreznosti govornih in dihalnih organov! 
 
Program tolkala 
Kandidat/ka mora odigrati: 
1. etude za posamezna tolkala 
2. sonato ali koncert ali concertino za vibrafon ali ksilofon (priredba) 
3. skladbo ali priredbo slovenskega skladatelja 
4. dve skladbi za več tolkal 
 
VII. Oddelek za glasbeno pedagogiko 
 
Program glasbena pedagogika 
A. Kandidat/ka mora: 
- opraviti pisni test iz glasbenega stavka.  
B. Preizkus iz klavirja (glede na predznanje se kandidati odločijo za “a” ali “b” program) 
“a”. program: 
1. etuda (Clementi, Czerny op. 720, Neupert, Moscheles, Moszkowski, Chopin) 
2. J. S. Bach: Preludij in fuga iz WTK I ali II 
3. klasična sonata (Mozart, Beethoven - razen op. 49) 
4. skladba 19. ali 20. stoletja 
5. skladba slovenskega skladatelja 
“b”. program: 
1. etuda (Cramer, Czerny op. 740) 
2. J. S. Bach: francoska suita (Allemande, Sarabande, Gigue) 
3. klasična sonata (Mozart, Haydn, Clementi) 
4. skladba 19. ali 20. stoletja 
5. skladba slovenskega skladatelja  
C. Kandidat/ka mora: 
- peti ob lastni spremljavi – (umetna pesem z originalno spremljavo in enostavnejšo melodijo, ljudska 
pesem z improvizirano spremljavo) 
D. Kandidat/ka mora: 
- opraviti pedagoški interwiev. 
Kandidati z maturo umetniške gimnazije “Modul A – glasbeni stavek” in “Modul B – klavir” opravljajo 
preizkus iz točk C in D. 
Kandidati z maturo umetniške gimnazije “Modul B – instrument” (razen klavirja) in “Modul C – jazz –
zabavna glasba” opravljajo preizkus iz točk B, C in D.  
Vsi ostali kandidati opravljajo celoten preizkus iz točk A, B, C in D. 
Kandidati morajo predložiti zdravniško spričevalo o ustreznosti govornih in dihalnih organov! 
 
VIII. Oddelek za sakralno glasbo 
 
Program sakralna glasba 
A. Kandidat/ka mora: 
- opraviti pisni glasbeni test. 
B. Kandidat/ka mora: 
- peti »a vista«. 
C. Preizkus iz klavirja: 
1. etuda (Cramer, Czerny op. 740, Clementi, Moscheles, Moszkowsky, Neupert, Chopin itd.) 
2. J. S. Bach: dvoglasna ali triglasna invencija ali preludij in fuga iz WTK 
3. klasična sonata  
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D. Preizkus orgelske igre:*  
1. J. S. Bach – koral iz Orgelbuchlein 
2. skladba starih mojstrov (Pachelbel, Krebs, Buxtehude, Frescobaldi) 
E. Kandidat/ka mora: 
- dirigirati zborovsko pesem  (Premrl, Sattner) 
*Kandidati, ki ne obvladajo orgelske igre, lahko opravljajo preizkus samo iz klavirja. V tem primeru morajo 
izvajati program “a”, naveden pri Oddelku za glasbeno pedagogiko. 
 
Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije Modul A, B, C, (oziroma zaključnega izpita na Srednjih 
glasbenih šolah pred l. 2001) v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju ali Kopru, morajo opraviti še test iz 
glasbeno - teoretičnih predmetov v obsegu programa umetniške gimnazije. 
Tuji državljani lahko namesto slovenske skladbe izberejo skladbo 19. ali 20. stoletja, po možnosti 
skladatelja iz matične države. 
 
 
Spomladanski preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti bo organiziran v dveh rokih: 19. maja 2008 in 2. 
julija 2008. Kandidat sam izbere datum. 
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na posameznih študijskih programih še 
prosta mesta, bodo preizkusi glasbeno-umetniške nadarjenosti v drugem prijavnem roku 11. septembra 
2008. 
Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto. 
Podrobnejše informacije kandidati dobijo v študentskem referatu akademije (tel: (01) 242-73-12) in na 
spletni strani akademije (www.ag.uni-lj.si). 
 
 
Vpisna mesta 
 

Študij Redni Izredni 
Sakralna glasba – univerzitetni program 4 2 

Dirigiranje – univerzitetni program 2 1 
Glasbena pedagogika – univerzitetni program 30 15 

Godala in drugi instrumenti s strunami (violina, 
viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara) – 

univerzitetni program 
16 8 

Instrumenti s tipkami (klavir, orgle) – 
univerzitetni 

program 
10 5 

Kompozicija in glasbena teorija – univerzitetni 
program 4 2 

Petje - univerzitetni program 6 3 
Pihala, trobila in tolkala (flavta, oboa, klarinet, 
fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, 

tolkala) – univerzitetni program 
18 9 
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CENIK za študijsko leto 2008/2009 
——————————————————————————————————————————— 
Sprejeto na 17. seji UO UL, dne, 05.06.2008 
    

Zap. št.  ELEMENT EUR
1. VPISNINA V PRVI LETNIK 26,14
2.  VPISNINA V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ ALI 

PONOVNI VPIS V LETNIK 
18,40

3.  DVOJNIK INDEKSA S PREPISOM PODATKOV 22,53
4.  DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE Z NALEPKO 6,26
5.  ZAVAROVANJE 

5.2. za posebne primere po zakonu ZPIZ za leto (1) 8,12
5.3. za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po ZZVZZ na mesec (1. točka 

17. čl. ZZVZZ) (1) 
3,08

5.4. obvezno zdravstveno zavarovanje za tujce po ZZVZZ na mesec (14. 
točka 15. čl. ZZVZZ) (1) * 

104,98

9.  IZPITI 
9.1. četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 39, 60
9.2.  preizkus posebnih nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 39, 60
9.5. diferencialni izpit, posamično opravljanje izpita 39, 60
9.6. izvedba predmeta dodiplomski študij 198,00
9.7. izvedba predmeta z izpitom dodiplomski študij 307,56
9.8. diferencialni izpit podiplomski študij 462, 00
9.9. izvedba predmeta z izpitom podiplomski študij 462,00

9.10. prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa 39, 60
9.11. četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez 

statusa 
120,12

10. POTRDILA 
10.1. izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni 3,96
10.2. izdaja potrdila v tujem jeziku (3. izvodi) 15,84
10.3. *osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo 
10.4. izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let 55,44
10.5. druga potrdila na zahtevo osebe brez statusa 7,92

11. PROŠNJE, VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV 
11.1. o priznanju izpitov opravljenih izven UL 34,32
11.2. o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti ali 

sprememba programa 
75,24

11.3. o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 10 let 149,16
11.4. vsi drugi sklepi (4) 79,20

12. IZDAJA PODIPLOMSKE LISTINE 
12.1. s predložitvijo prvotne diplome 87,12
12.2. brez predložitve prvotne diplome 114,84

13. DIPLOMSKO DELO Z ZAGOVOROM (samo za osebe brez 
statusa) 

13.1. univerzitetni program 550,44
13.2. visokošolski strokovni program 439,56
13.3. magistrski program 826,32

14.  IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE NA 
UL 

14.1. visokošolski učitelj prva izvolitev 2.341,68
14.2. visokošolski učitelj ponovna izvolitev 1.873,08
14.3. visokošolski sodelavec in drugi nazivi 770,88
14.4. znanstveni sodelavec 2.341,68
14.5. priznanja pomembnih umetniških del 1.873,08
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15. PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA 

15.1. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali 
znanstvenega naslova 

307,56

15.2. dopolnilni izpiti 264,00
16. ŠOLNINE DODIPLOMSKI ŠTUDIJ po članicah (stari dodiplomski 

programi in 1. bolonjska stopnja) 
 AG instrumenti, petje 1., 2., 3., 4. letnik 3.436,00
17.  ŠOLNINE PODIPLOMSKI ŠTUDIJ  po članicah (5) (stari 

podiplomski programi in 2. ter 3. bolonjska stopnja) 
specialistični študij (za letnik) 3.524,00
magistrski študij (za letnik) 3.436,00

  
AG 

doktorski študij 3.524,00
18. ŠOLNINE ZA TUJE DRŽAVLJANE – za tuje študente za študijsko 

leto (6) 
Dodiplomski študij: 
 na umetniškem področju in področju humanističnih ved  2.000,00 USD
Podiplomski študij: 
 specialistični ali magistrski do 3.000,00 

USD
 doktorski študij v neposrednem prehodu (brez magisterija) 

– stari programi 
do 6.000,00 

USD
 doktorski študij po končanem magisteriju – stari programi do 3.000,00 

USD

 

 doktorski študij 3. stopnje – bolonjski programi do 4.085,00 
EUR

19.  PRISPEVKI ZA KNJIŽNICE (glejte Prilogo 4: Cenik knjižničnih 
storitev) 

 

 
 
 
Po elementih navedenih v Ceniku Univerze v Ljubljani in članic se DDV ne obračunava. Izjema 
so  naslednje postavke: 
  
 10. POTRDILA 
 10.4. izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let 
 12. IZDAJA DIPLOMSKE LISTINE 
 12. 1.  s predložitvijo prvotne diplome 
 14. IZBOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE NA UL 
 14.1. visokošolski učitelj prva izvolitev 
 14.2. visokošolski učitelj ponovna izvolitev 
 14.3. visokošolski sodelavec in drugi nazivi 
 14.4. znanstveni sodelavec 
 14.5. priznanja pomembnih umetniških del 
 15. PRIZNANJE IN VREDNOSTENJE IZOBRAŽEVANJA 
 15.1. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali 

znanstvenega naslova 
 15.2. dopolnilni izpiti 
  
Na cene zgoraj navedenih postavk, je potrebno dodati DDV. 
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Opombe pod:  
(1) Pri točkah 5.2., 5.3. in 5.4. se znesek spremeni v skladu z višino objavljeno v Uradnem 

listu 
(*) Plačujejo tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS razen, če ne predložijo 

dokazila, da so obvezno zavarovani iz drugega naslova 
(4) Pod točko 11.4. članice ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov: 
 - sklepov na podlagi 153. in 158. čl. Statuta UL, 
 - sklepov o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov višjega letnika 
 - sklepov o priznavanju izpitov znotraj UL, 
 - sklepov o prehajanju študentov med programi in med fakultetami 
 - sklepov o mirovanju statusa, 
 - sklepov o predčasnem opravljanju izpitov, 
 - sklepov o komisijskem opravljanju izpitov, 
 - sklepov o zamenjavi predmeta, 
 - sklepov o vzporednem študiju na drugih fakultetah ali univerzah, 
 - sklepov o podaljšanju roka za izdelavo diplomske naloge, 
 - sklepov o predlogu diplomske naloge za Prešernovo nagrado, 
 - sklepov o oprostitvi šolnine, 
 - sklepov o vračilu šolnine, 
 - sklepov o odložitvi roka plačila šolnine, 
 - sklepov o sofinanciranju mednarodne izmenjave študentov, 
 - sklepov o popravljanju ocene, 
 - sklepov o imenovanju komisije za oceno naloge predlagane za Prešernovo nagrado, 
 - sklepov o imenovanju komisije za zagovor diplomske naloge ter termin zagovora 

diplomske naloge, 
 - sklepov o določitvi termina za zagovor naloge na podiplomskem študiju, 
 - sklepov o priznanju statusa študenta športnika ali umetnika 
 - sklepov o priznanju neformalne izobrazbe 
(5) Po točko 17. mora članica v primeru sofinanciranja podiplomskega študija s strani 

MVZT upoštevati znesek normirane šolnine. 
(6) Pri točki 18. se upošteva Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za 

Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji. 
opomba – cenik je povzet zgolj za potrebe študija na AG, ne pa tudi na drugih članicah UL  
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VPIS V NOVO ŠTUDIJSKO LETO 
———————————————————————————————————————————   
 
 
Pogoji za napredovanje v višji letnik 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik. Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata 
dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko 
manjkata največ dve študijski obveznosti iz preteklih letnikov. 
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
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ODDELKI, NJIHOVI PREDSTOJNIKI, ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
TER PREDMETNIKI   
——————————————————————————————————————————— 

 

I. ODDELEK ZA KOMPOZICIJO IN GLASBENO TEORIJO 

predstojnik: red. prof. Jani Golob 
jani.golob@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: kompozicija in glasbena teorija 
Magistrski: kompozicija in glasbena teorija 
Doktorski: kompozicija in glasbena teorija  
Umetniška specializacija: kompozicija in glasbena teorija 
 
Univerzitetni program Kompozicija in glasbena teorija 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik  
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 
predmeta glasba, 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program, 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti. 
Izbira 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature, poklicne mature ali zaključnega izpita 
preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo kandidati iz 
točke: 
a) in c) izbrani glede na: 
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk, 
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk; 
b) izbrani glede na: 
uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk, 
splošni uspeh pri poklicni maturi 10% točk, 
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk,  
uspeh pri maturitetnem predmetu 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost. 
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
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Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
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diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Študentje/ke med študijem spoznajo kompozicijske tehnike ter njihov razvoj, usvojijo znanja, ki jih 
potrebujejo za ustvarjanje lastnih kompozicijskih del, poleg tega pa pridobijo glasbeno-teoretska znanja, 
potrebna tako za kompozicijsko in ustvarjalno dejavnost, kot tudi za pedagoško podajanje v glasbenih 
šolah.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija umetniške smeri se lahko zaposli 
kot:   

- svobodni umetnik-skladatelj vseh glasbenih zvrsti 
- aranžer 
- urednik glasbenih programov 
- glasbeni producent 
- umetniški vodja glasbeno-kulturnih ustanov 
- strokovni sodelavec za glasbeno kulturo v vladnih ustanovah 

Diplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija pedagoške smeri se lahko zaposli: 
- v vseh poklicih umetniške smeri programa Kompozicija in glasbena teorija 
- kot učitelj glasbeno teoretičnih predmetov (predvsem predmete harmonija, kontrapunkt, glasbena 

teorija, nauk o glasbi, solfeggio, oblikoslovje itd.) v glasbenem šolstvu (srednja glasbena šola, nižja 
glasbena šola ipd.) 

- kot učitelj glasbenih predmetov v osnovnih in srednjih šolah (učitelj glasbe, zborovodja) 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik, akademska glasbenica (okrajšava: akad. glas.). 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija – pedagoška smer pridobi naslov 
profesor glasbe, profesorica glasbe (okrajšava: prof. glas.). 
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Predmetnik  

KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Rojko, Mihevc, 
Golob, Mihelčič 

Kompozicija 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Mihevc,  Harmonija 2 6 2 6 - - - - 
Misson,  Kontrapunkt 2 6 2 6 - - - - 
Mihevc, J. Golob, 
R. Golob 

Instrumentacija 2 6 2 6 - - - - 

Mihevc, Mihelčič, 
Golob, Rojko 

Orkestracija - - - - 1 4 1 4 

J. Pucihar Jazz harmonija - - - - 2 4 - - 
J. Pucihar Jazz aranžiranje -  - - - - 2 4 
Strmčnik Generalni bas - - - - 1 4 1 4 
Reproduktivni sklop 
Vatovec Zborno petje 4 3 4 3 4 4 4 4 
M. Šurbek Dirigiranje 2 3 2 3 - - - - 
J. Pucihar Partiturna igra - - - - 1 3 1 3 
J. Pucihar Improvizacija - - - - 1 3 1 3 
Vesel, Hribernik, 
Pavlinc 

Klavir 1 3 1 3 1 3 1 3 

Brodnik Vokalna tehnika 1 3 1 3 - - - - 
Kolbl Tehnika godalnih 

instrumentov 
- - 1 3 - - - - 

Kacjan, Kranjc Tehnika pihalnih in 
trobilnih instrumentov 

- - - - 1 3 - - 

B. Šurbek Tehnika tolkal - - - - - - 1 3 
Potočnik Gregorijanski koral 1 3 1 3 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 3 2 3 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 3 2 3 2 3 2 3 

Muzikološki predmeti 
Kunej Akustika 2 3 - - - - - - 
R. Golob Elektroakustika - - - - 2 4 2 4 
Florjanc,  
Robinson 

Glasbena literatura 2 3 2 3 2 3 2 3 

Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 3 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2970 ur) 

27 60 26 60 23 60 23 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 3 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 3 - - 
Zadnik Specialna didaktika - - - - 2 3 2 3 
Zadnik Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 3 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Rojko, Mihevc, 
Golob, Mihelčič 

Kompozicija 2 12 2 12 2 12 2 12 

Produktivni sklop 
Mihevc Harmonija 2 6 2 6 - - - - 
Misson  Kontrapunkt 2 6 2 6 - - - - 
J. Golob, Mihevc, 
R. Golob 

Instrumentacija 2 6 2 6 - - - - 

Mihevc, Mihelčič, 
J. Golob, Rojko 

Orkestracija - - - - 1 6 1 7 

J. Pucihar Jazz harmonija - - - - 2 6 - - 
J. Pucihar Jazz aranžiranje - - - - - - 2 7 
Reproduktivni sklop 
Vatovec Zborno petje 4 3 4 3 4 4 4 6 
Šurbek Dirigiranje 2 3 2 3 - - - - 
Hribernik, Vesel, 
Pavlinc 

Klavir 1 3 1 3 1 4 1 6 

Brodnik Vokalna tehnika 1 3 1 3 - - - - 
Kolbl Tehnika godalnih 

instrumentov 
- - 1 3 - - - - 

Kranjc, Kacjan Tehnika pihalnih in 
trobilnih instrumentov 

- - - - 1 4 - - 

B. Šurbek Tehnika tolkal - - - - - - 1 4 
Potočnik Gregorijanski koral 1 3 1 3 - - - - 
Pompe Solfeggio z diktatom 2 3 2 3 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 3 2 3 - - - - 

Muzikološki predmeti 
Ravnikar Akustika 2 3 - - - - - - 
Misson Elektroakustika - - - - 2 3 2 4 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 3 2 3 2 3 2 4 

Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 4 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar  Pedagogika - - - - 2 3 - - 
Peklaj  Psihologija - - - - 2 3 - - 
Zadnik  Specialna didaktika - - - - 2 3 2 3 
Zadnik  Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2940 ur) 

27 60 26 60 25 60 20 60 

  Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija se lahko podiplomsko izobražuje 
na magistrskem ter doktorskem študiju, lahko pa opravi tudi umetniško specializacijo. 
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Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus. 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Kompozicija in glasbena teorija 
 
Glavni predmet kompozicija v obsegu 2 uri tedensko (120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta glede na želje kandidatov. 
Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z mentorjem v okviru izbrane teme. Meritorno za 
napredovanje v 2. letnik je pozitivno mnenje nosilca predmeta ter predstavitev segmentov načrtovanega 
večjega orkestrskega dela. 
 
Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je javna izvedba večjega orkestralnega dela v okviru 
izbrane teme. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Kompozicija in glasbena teorija 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Harmonija 20. stoletja 30 Nosilec področja 
Analiza del 20. ali 21. stoletja 30 Nosilec  področja 

Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 
Izbirni predmeti 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica 
znanosti (okrajšava: dr.). 
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Kompozicija in glasbena teorija pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist komponist, specialistka komponistka (okrajšava: spec.). 
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II. ODDELEK ZA DIRIGIRANJE 

predstojnik: red. prof. Milivoj Šurbek 
milivoj.surbek@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: dirigiranje  
Magistrski: dirigiranje  
Umetniška specializacija: dirigiranje 
 

 
 
 
Univerzitetni program Dirigiranje 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali maturo,  
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega 
predmeta glasba,  
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Izbira  
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature, poklicne mature ali zaključnega izpita 
preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), bodo kandidati iz 
točke:  
a) in c) izbrani glede na:  
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
− splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk,  
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk;  
b) izbrani glede na:  
− uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
− splošni uspeh pri poklicni maturi 10% točk,  
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk,  
− uspeh pri maturitetnem predmetu 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenosti.  
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Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
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Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
 
Kratek opis študija 
 
Študentje se med študijem spoznajo s področji dirigiranja in zborovodstva ter pridobijo obširno glasbeno 
znanje, ki jih usposablja za odgovorno delo dirigenta in zborovodje. Že med študijem sodelujejo pri vodenju 
orkestra, zbora in komornih zasedb ter se predstavljajo na internih in javnih nastopih. 
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Dirigiranje lahko vodi profesionalne ali amaterske orkestre, pevske 
zbore ter komorne instrumentalne in vokalne zasedbe. Diplomant/ka se lahko s pridobitvijo pedagoško-
andragoške izobrazbe zaposli tudi v glasbenem šolstvu za poučevanje strokovnih glasbenih predmetov.  
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Dirigiranje pridobi naslov akademski glasbenik dirigent, 
akademska glasbenica dirigentka. (okrajšava: akad. glas.) 
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Predmetnik 

DIRIGIRANJE 

Tedenske ure v letniku 
Predavatelj Predmet I. KT II. KT III. KT IV

. 
KT 

Glavni predmet 
M. Šurbek, 
Letonja,  

Dirigiranje 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Mihevc Harmonija 2 4 2 4 - - - - 
Misson Kontrapunkt 2 4 2 4 - - - - 
Mihevc, J. Golob, 
R. Golob  

Instrumentacija 2 4 2 4 - - - - 

Strmčnik Generalni bas - - - - 1 3 1 3 
Reproduktivni sklop 
Letonja Partiturna igra 1 5 1 5 1 8 1 8 
Vatovec Zborno petje 4 3 4 3 4 3 4 3 
Potočnik Gregorijanski koral 1 3 1 3 - - - - 
Strmčnik Improvizacija - - - - 1 3 1 3 
Hribernik, Vesel, 
Pavlinc 

Klavir 2 4 2 4 2 5 2 5 

Brodnik Vokalna tehnika 1 3 1 3 - - - - 
Kranjc, Kacjan Tehnika pih. in trob. 

instr. 
- - - - 1 3 - - 

B. Šurbek Tehnika tolkal - - - - - - 1 3 
Kolbl Tehnika godalnih 

instrumentov 
- - 1 3 - - - - 

Pompe, Šavli Solfeggio z diktatom 2 3 2 3 - - - - 
M. Šurbek, 
Letonja 

Izvajalska praksa 2 3 2 3 2 3 2 3 

Muzikološki sklop 
Ravnikar Akustika 2 3 - - - - - - 
R. Golob Elektroakustika -  - - 2 7 2 7 
Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Golob Analiza glasbenih 

umetnin 
2 3 2 3 - - - - 

Šurbek, Robinson Glasbena literatura 2 3 2 3 2 3 2 3 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 3 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2970 ur) 

29 60 28 60 21 60 21 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Dirigiranje se lahko podiplomsko izobražuje na magistrskem ter 
doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi umetniško specializacijo. 
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Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus. 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Dirigiranje 
 
Glavni predmet dirigiranje v obsegu 2 uri tedensko (120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta glede na želje kandidatov. 
Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z mentorjem v okviru izbrane teme. 
 
Za napredovanje v 2. letnik je pogoj uspešno opravljeno javno dirigiranje enega orkestrskega ali vokalno-
instrumentalnega programa. Izjemoma, če programa iz objektivnih razlogov v 1. letniku ni mogoče izvesti, 
je možno napredovanje ob pozitivnem mnenju mentorja. 
Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je javno dirigiranje dveh orkestrskih ali vokalno-
instrumentalnih  programov v okviru izbrane teme s področja pomembne umetniške glasbene literature. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Dirigiranje 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka  mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Dirigiranje pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov magister 
znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.). 
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Dirigiranje pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov 
specialist dirigent, specialistka dirigentka (okrajšava: spec.). 
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III. ODDELEK ZA PETJE Z OPERNO ŠOLO 

predstojnica: red. prof. Eva Novšak Houška 
eva.novsak-houska@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: petje  
Magistrski: petje  
Umetniška specializacija: petje 
 
 

 
 
 
Univerzitetni program Petje 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
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Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
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Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem se študenti seznanijo s pevskimi področji, osvojijo raznoliko vokalno literaturo ter druga 
glasbena znanja, ki jih usposabljajo za različne pevske poklice. Poudarjena je reproduktivna dejavnost z 
opernimi in koncertnimi programi. Na pedagoški smeri je poseben poudarek namenjen instruktivni pevski 
literaturi.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Po diplomi se diplomant/ka lahko zaposli kot solist ali zborovski pevec v opernih gledališčih ali 
profesionalnih zborih, deluje pa lahko tudi kot samostojni kulturni delavec.  
Po diplomi pedagoške smeri se diplomant/ka lahko zaposli predvsem kot pevski pedagog v glasbenem 
šolstvu, ob primernih umetniških dispozicijah pa tudi kot pevec v opernih gledališčih in poklicnih zborih.  
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Petje – umetniška smer pridobi naslov akademski glasbenik pevec, 
akademska glasbenica pevka. (okrajšava: akad. pev.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Petje – pedagoška smer pridobi naslov profesor petja, profesorica 
petja. (okrajšava: prof. pet.) 
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Predmetnik 

PETJE – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Novšak - Houška, 
Dernač - Bunta,  
Oršanič 

Petje 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Bavdek Harmonija 2 4 2 4 2 4 - - 
Misson Kontrapunkt 2 4 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Markovič Gibno-stilni elementi  1 2 1 2 1 2 - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Ansambelsko petje  - - 2 4 2 4 2 6 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 3 - - - - 
Brodnik Dikcija 1 4 1 4 - - - - 
Hauptman, 
Vomberger 

Korepeticije 2 4 2 4 2 4 2 5 

Vesel,Kržič, 
Pavlinc 

Klavir 1 4 1 3 1 4 1 5 

Pompe,Bavdek Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega  
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 5 2 5 

Muzikološki predmeti 
Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Robinson, 
Florjanc 

Glasbena literatura 2 3 2 3 2 3 2 4 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 4 
Golob Analiza glasbenih oblik - - - - 2 4 2 4 
Splošni predmeti 
Vremšak - Richter Nemški jezik 1 4 1 3 1 4 1 4 
Vetrih Italijanski jezik 1 4 1 3 1 4 1 4 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2610 ur) 

23 60 25 60 21 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Brodnik Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Brodnik Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Obvezni predmet za operno smer 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Brodnik Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Brodnik Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Obvezni predmet za operno smer 
Jan Operna igra  - - 2 - 2 - 2 - 
 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
  



Univerzitetni program Petje 

Akademija za glasbo 2008/09 37

PETJE – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Novšak - Houška, 
Dernač - Bunta,  
Oršanič 

Petje 2 12 2 12 2 12 2 12 

Produktivni sklop 
Bavdek Harmonija 2 4 2 4 2 4 - - 
Misson Kontrapunkt 2 4 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Markovič Gibno-stilni elementi  1 2 1 2 1 2 - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Ansambelsko petje  - - 2 4 2 3 2 5 

Šurbek Dirigiranje 2 4 2 3 - - - - 
Brodnik Dikcija 1 4 1 4 - - - - 
Hauptman, 
Vomberger 

Korepeticije 2 4 2 4 2 3 2 5 

Vesel, Kržič, 
Pavlinc 

Klavir 1 4 1 3 1 3 1 5 

Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 -  - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Robinson, 
Florjanc 

Glasbena literatura 2 3 2 3 2 3 2 4 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 4 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 3 2 4 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Brodnik Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Brodnik Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Splošni predmeti 
Vremšak - Richter Nemški jezik 1 4 1 3 1 3 1 4 
Vetrih Italijanski jezik 1 4 1 3 1 3 1 4 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2760 ur) 

23 60 25 60 26 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Obvezni predmet za operno smer 
Jan Operna igra  - - 2 - 2 - 2 - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Petje se lahko podiplomsko izobražuje na magistrskem in 
doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi umetniško specializacijo. 
 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 



Univerzitetni program Petje 

Akademija za glasbo 2008/09 38

dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
a. Koncertna smer: 
- oratorijska arija (Bach, Händel, Haydn) 
- 5 samospevov iz obdobij klasike, romantike, pozne romantike, impresionizma in moderne 
- težja koncertna arija W. A. Mozarta 
- težja koncertna arija po lastni izbiri 
(ena od arij naj bo z recitativom) 
b. Operna smer 
- oratorijska arija (Bach, Händel, Haydn) 
- 5 samospevov iz obdobij klasike, romantike, pozne romantike, impresionizma in moderne 
- težja koncertna arija W. A. Mozarta 
- 3 težje operne arije iz različnih obdobij 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta  
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Petje 
 
Glavni predmet petje v obsegu dve uri tedensko (do 120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z 
mentorjem v okviru izbrane teme.  
Za napredovanje v 2. letnik koncertne smeri mora kandidat/ka opraviti solistični recital ali solističen nastop 
v vokalno-instrumentalnem delu z orkestrom, za napredovanje v 2. letnik operne smeri pa mora kandidat/ka 
opraviti nastop v naslovni operni vlogi. 
Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je nastop v dveh naslovnih opernih vlogah. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Petje 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Petje pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov magister 
znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.). 
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Petje pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov specialist 
koncertni pevec, specialistka koncertna pevka (okrajšava: spec.). 
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IV. ODDELEK ZA INSTRUMENTE S TIPKAMI  
 

predstojnik: doc. Vladimir Mlinarič 
vladimir.mlinaric@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: klavir, orgle  
Magistrski: klavir, orgle  
Umetniška specializacija: klavir, orgle 
 

 
 
Univerzitetni program Instrumenti s tipkami - klavir 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
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Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
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Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem se študenti usposobijo za pianistično umetniško delovanje na različnih področjih, hkrati pa 
osvojijo za svoj instrument potrebna teoretična znanja.  
Na pedagoški smeri se študenti usposobijo za delovanje kot profesorji klavirja v glasbenem šolstvu, hkrati 
pa lahko svojo pedagoško dejavnost dopolnjujejo tudi na umetniškem področju, predvsem kot korepetitorji 
ali komorni glasbeniki. 
 

 
 
Možnosti zaposlitve  
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir - umetniška smer lahko deluje kot 
koncertni pianist ali komorni glasbenik v svobodnem poklicu, lahko pa se zaposli kot pianist v orkestrih, 
kot korepetitor v umetniških ustanovah in v glasbenem šolstvu.  
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir - pedagoška smer se lahko zaposli v 
glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji.  
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik pianist, akademska glasbenica pianistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir – pedagoška smer pridobi naslov 
profesor klavirja, profesorica klavirja. (okrajšava: prof. glas.) 
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Predmetnik 

INSTRUMENTI S TIPKAMI, KLAVIR – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Tomšič-
Srebotnjak, Jarc, 
Haas,  
Ognjanović, 
Petrač, Mlinarič 

Klavir 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Mihevc  Harmonija 2 5 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Gorišek, T. 
Lorenz, Dekleva 

Komorna igra 2 5 2 4 2 5 2 6 

Karuza,  
Šček – Lorenz 

Korepeticije - - - - 1 5 1 5 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Vatovec, Letonja Zborno petje ali 

orkester 
4 5 4 4 4 5 4 5 

Horak A vista igra 1 4 1 4 1 5 1 5 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 4 2 5 

Muzikološki sklop 
Kotar, Bagarič Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 4 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Golob, Florjanc Glasbena literatura 2 4 2 4 2 4 2 5 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Horak Klavirska literatura 1 4 1 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 4 2 5 

Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2700 ur) 

24 60 26 60 21 60 19 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Zlatar Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Zlatar Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Izbirni predmeti 
R .Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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INSTRUMENTI S TIPKAMI, KLAVIR – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Tomšič-
Srebotnjak, Jarc, 
Haas,  
Ognjanović, 
Petrač, Mlinarič 

Klavir 2 12 2 12 2 12 2 12 

Produktivni sklop 
Mihevc  Harmonija 2 5 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Šček – Lorenz Korepeticije - - - - 1 5 1 7 
T. Lorenz, 
Gorišek, Dekleva 

Komorna igra 2 5 2 4 - - - - 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Vatovec, Letonja Zborno petje ali 

orkester 
4 5 4 4 4 5 4 7 

Horak A vista igra 1 4 1 4 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 7 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Horak Klavirska literatura 1 4 1 4 - - - - 
J. Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 5 2 7 

Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Zlatar Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Zlatar Pedagoška praksa  - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2670 ur) 

24 60 26 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir se lahko podiplomsko izobražuje na 
magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi umetniško 
specializacijo. 
 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
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dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
- Sonata L. V. Beethoven v celoti (op. 53, 57, 81a, 101, 109, 110, 111) 
- Večje tehtno delo 19. ali 20. stoletja 
Program se v celoti izvaja na pamet. 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. Pri vpisu magisterija s področja klavirske 
didaktike ali teorije izvajalske prakse je pogoj za vpis  tudi izvedba krajšega klavirskega recitala, ki obsega: 
J. S. Bach – preludij in fuga iz WTK, Sonatni stavek iz Sonat L. van Beethovna, krajše delo 19. ali 20. 
stoletja. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Instrumenti s tipkami/klavir 
 
Glavni predmet klavir v obsegu dve uri tedensko (do 120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z 
mentorjem v okviru izbrane teme.  
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- interni recital 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- interni recital 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Instrumenti s tipkami/klavir 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami - klavir pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica 
znanosti (okrajšava: dr.). 
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami - klavir pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist pianist, specialistka pianistka (okrajšava: spec.). 
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Univerzitetni program Instrumenti s tipkami - orgle 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
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Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem se diplomanti usposobijo za koncertno umetniško delovanje na svojem instrumentu, na 
solističnem in komornem področju, hkrati pa osvojijo za svoj instrument potrebna teoretična znanja.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/orgle – umetniška smer lahko deluje kot 
koncertni organist ali komorni glasbenik v svobodnem poklicu, ob pridobitvi pedagoško-andragoške 
izobrazbe pa tudi v glasbenem šolstvu.  
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/orgle – pedagoška smer se usposobi za 
pedagoško delovanje kot profesor orgel v glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji, hkrati pa lahko 
svojo pedagoško dejavnost dopolnjuje tudi na umetniškem področju, predvsem kot komorni glasbenik ali 
korepetitor.  
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
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Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/orgle – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik orglavec, akademska glasbenica orglavka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/klavir – pedagoška smer pridobi naslov 
profesor orgel, profesorica orgel. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Predmetnik 

INSTRUMENTI S TIPKAMI, ORGLE – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Bauer Orgle 2 12 2 12 2 16 2 16 
Produktivni sklop 
Mihevc  Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Strmčnik Generalni bas - - - - 1 5 1 5 
Reproduktivni sklop 
M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Vatovec, Letonja Zborno petje ali 

orkester 
4 5 4 5 4 5 4 6 

Potočnik Gregorijanski koral 1 4 1 4 - - - - 
Vesel, Kržič, 
Gorišek, Pavlinc, 
Malahodky 

Klavir 1 4 1 4 1 4 1 6 
 

Strmčnik Improvizacija - - - - 1 5 1 6 
Šavli, Pompe, 
Bavdek 

Solfeggio z diktatom 2 5 2 5 - - - - 

Bauer Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 5 2 6 
Muzikološki sklop 
Pettan Etnomuzikologija - - - - -  2 4 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 4 2 4 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
J. Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 4 2 4 

 
Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 4 - - 
Perestegi, Bauer Orgelska literatura 1 4 - - - - - - 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2550 ur) 

23 60 24 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Bauer Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Bauer Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
Študentje orgel lahko vpišejo tudi naslednja predmeta programa Sakralna glasba 
Perestegi Organografija - - - - - - 1 - 
Potočnik Gregorijanski koral - - - - 2 - 2 - 

 



Univerzitetni program Instrumenti s tipkami - orgle 

Akademija za glasbo 2008/09 50

INSTRUMENTI S TIPKAMI, ORGLE – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Bauer Orgle 2 12 2 12 2 12 2 12 
Produktivni sklop 
Mihevc  Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Reproduktivni sklop 
M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Vatovec, Letonja Zborno petje ali 

orkester 
4 5 4 5 4 5 4 7 

Potočnik Gregorijanski koral 1 4 1 4 - - - - 
Vesel, Kržič, 
Gorišek, Pavlinc, 
Malahodky 

Klavir 1 4 1 4 1 5 1 7 
 

Šavli, Pompe, 
Bavdek 

Solfeggio z diktatom 2 5 2 5 - - - - 

Bauer Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 
Muzikološki sklop 
Pettan Etnomuzikologija - - - - -  2 7 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
J.Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 5 2 7 

Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Perestegi Orgelska literatura 1 4 - - -  - - 
Pedagoški sklop 
Bauer Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Bauer Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2580 ur) 

23 60 24 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
Študentje orgel lahko vpišejo tudi naslednja predmeta programa Sakralna glasba 
Perestegi Organografija - - - - - - 1 - 
Potočnik Gregorijanski koral - - - - 2 - 2 - 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami/orgle se lahko podiplomsko izobražuje na 
magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi umetniško 
specializacijo. 
 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
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- J. S. Bach - ena od Trio sonat 
- C. Franck - skladba po izbiri kandidata 
- O. Messiaen - Dieu parmi nous ali J. Alain – Litanies 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. Pri vpisu magisterija s področja klavirske 
didaktike ali teorije izvajalske prakse je pogoj za vpis  tudi izvedba krajšega klavirskega recitala, ki obsega: 
J. S. Bach – preludij in fuga iz WTK, Sonatni stavek iz Sonat L. van Beethovna, krajše delo 19. ali 20. 
stoletja. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Instrumenti s tipkami/orgle 
 
Glavni predmet orgle v obsegu dve uri tedensko (do 120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z 
mentorjem v okviru izbrane teme.  
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- interni recital 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- interni recital 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Instrumenti s tipkami/orgle 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami - orgle pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica 
znanosti (okrajšava: dr.).  
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Instrumenti s tipkami - orgle pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist orglavec, specialistka orglavka (okrajšava: spec.). 
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V. ODDELEK ZA GODALA IN INSTRUMENTE S STRUNAMI  
 

predstojnik: red. prof. Ciril Škerjanec 
ciril.skerjanec@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara  
Magistrski: violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara  
Umetniška specializacija: violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, kitara 
 

 
 
Univerzitetni program Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, viola, 
violončelo, kontrabas 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
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Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
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Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem študenti osvojijo znanja, potrebna za poustvarjalno umetniško delovanje na svojem področju. 
Poudarek je na solistični, komorni in orkestrski literaturi. Pedagoška smer nudi študentu znanja, potrebna za 
delovanje na področju poučevanja glavnega predmeta.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, viola, violončelo, 
kontrabas – umetniška smer, se lahko zaposli predvsem v poklicnih orkestrih, lahko pa kot umetnik deluje 
tudi v samostojnem poklicu.  
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, viola, violončelo, 
kontrabas – pedagoška smer, se lahko zaposli predvsem kot profesor. 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina – umetniška smer 
pridobi naslov akademski glasbenik violinist, akademska glasbenica violinistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina – pedagoška smer 
pridobi naslov profesor violine, profesorica violine. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – viola – umetniška smer 
pridobi naslov akademski glasbenik violist, akademska glasbenica violistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – viola – pedagoška smer 
pridobi naslov profesor viole, profesorica viole. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violončelo – umetniška 
smer pridobi naslov akademski glasbenik violončelist, akademska glasbenica violončelistka. (okrajšava: 
akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violončelo – pedagoška 
smer pridobi naslov profesor violončela, profesorica violončela. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – kontrabas – umetniška 
smer pridobi naslov akademski glasbenik kontrabasist, akademska glasbenica kontrabasistka. (okrajšava: 
akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – kontrabas – pedagoška 
smer pridobi naslov profesor kontrabasa, profesorica kontrabasa. (okrajšava: prof. glas.) 



Univerzitetni program Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, viola, violončelo, kontrabas 

Akademija za glasbo 2008/09 56

 
Predmetnik 

GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Klopčič, Bravničar, 
Skalar, Novšak, 
Zimšek, 
Meljnikov, 
Balžalorsky 

Violina 2 12 2 12 2 16 2 16 

Kosi, Avsenek,  Viola 2 12 2 12 2 16 2 16 
I. Škerjanec, 
Mlejnik, 
C. Škerjanec  

Violončelo 2 12 2 12 2 16 2 16 

Markovič  Kontrabas 2 12 2 12 2 16 2 16 
Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 4 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 4 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Avsenek, T. 
Lorenz, C. 
Škerjanec, Zlobko 
-Vajgl  

Komorna igra 2 6 2 5 2 6 2 7 

Pucelj, Čizmok Korepeticije 1 4 1 3 1 5 1 6 
Meljnikov Orkester 4 6 4 5 4 6 4 7 
Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Kolbl Orkestralna igra   1 4 1 3 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 4 2 6 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 5 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 5 
Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2640 ur) 

24 60 26 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Balžalorsky  Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Balžalorsky  Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Klopčič, Bravničar, 
Skalar, Novšak 
Zimšek, 
Meljnikov, 
Balžalorsky 

Violina 2 12 2 12 2 12 2 12 

Kosi, Avsenek Viola 2 12 2 12 2 12 2 12 
C. Škerjanec, 
Mlejnik,  
I. Škerjanec 

Violončelo 2 12 2 12 2 12 2 12 

Markovič Kontrabas 2 12 2 12 2 16 2 16 
Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 4 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 4 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Avsenek,  
T. Lorenz,  
C. Škerjanec, 
Zlobko -Vajgl 

Komorna igra 2 6 2 5 - - - - 

Pucelj, Čizmok Korepeticije 1 4 1 3 1 5 1 7 
Meljnikov Orkester 4 6 4 5 4 5 4 7 
Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Kolbl Orkestralna igra   1 4 1 3 - - - - 
Šavli, Pompe, 
Bavdek 

Solfeggio z diktatom 2 4 2 4 - - - - 

Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 7 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 5 2 7 

 
Koter, Bagarič Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Balžalorsky Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Balžalorsky Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2670 ur) 

24 60 26 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa se lahko podiplomsko izobražuje na magistrskem in doktorskem 
študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi umetniško specializacijo. 
 

 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
a. VIOLINA: 
- Trije Capricci N. Paganinija 
- J. S. Bach – Ciaccona ali Fuga 
- Večje delo 19. ali 20. stoletja 
b. VIOLA 
- J .S. Bach – Ciaccona ali fuga 
- Večje delo 19. ali 20. stoletja 
- Virtuozna skladba 
c. VIOLONČELO 
- J. S. Bach – dva stavka iz suite 
- Sonata (Beethoven, Brahms, Prokofjev, Šostakovič) 
- Koncert (Haydn, Dvořak, Schumann, Elgar itd.) 
d. KONTRABAS 
- J. S. Bach – dva stavka iz suite 
- Sonata 
- Koncert 
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Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
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Predmetnik umetniške specializacije programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, 
viola, violončelo, kontrabas 
 
Glavni predmet (violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara ali harfa) v obsegu 2 uri tedensko (do 120 ur). 
Nosilci predmeta so habilitirani profesorji glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični 
študij poteka v obliki individualnega dela z mentorjem v okviru izbrane teme. 
 
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

 

 
 
Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – 
violina, viola, violončelo, kontrabas 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
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Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina, viola, 
violončelo, kontrabas pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti 
(okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.).  
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violina pridobi 
strokovni oziroma znanstveni naslov specialist violinist, specialistka violinistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – viola pridobi strokovni 
oziroma znanstveni naslov specialist violist, specialistka violistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – violončelo pridobi 
strokovni oziroma znanstveni naslov specialist violončelist, specialistka violončelistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – kontrabas pridobi 
strokovni oziroma znanstveni naslov specialist kontrabasist, specialistka kontrabasistka (okrajšava: spec.). 
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Univerzitetni program Kitara 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 

 
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
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daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
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Kratek opis študija 
 
Med študijem študenti osvojijo znanja, potrebna za umetniško delovanje na kitarskem področju. Poudarek 
je na solistični in komorni literaturi.  
Med študijem pedagoške smeri študenti osvojijo znanja, potrebna za delovanje na področju poučevanja 
kitare.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/kitara – umetniška smer 
lahko deluje predvsem v samostojnem poklicu kot solist in komorni glasbenik, ob pridobitvi pedagoško-
andragoške izobrazbe pa se lahko zaposli v glasbenem šolstvu. 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/kitara – pedagoška smer se 
lahko zaposli predvsem kot profesor kitare v glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji. 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/kitara – umetniška smer 
pridobi naslov akademski glasbenik kitarist, akademska glasbenica kitaristka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/kitara pedagoška smer 
pridobi naslov profesor kitare, profesorica kitare. (okrajšava: prof. glas.) 
 



Univerzitetni program Kitara 

Akademija za glasbo 2008/09 65

Predmetnik 

GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

KITARA – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Grafenauer, 
Rajterič, Porovne 
- Silič 

Kitara 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Reproduktivni sklop 
 
Porovne - Silič, 
Zlobko - Vajgl, 
Vešligaj 

Komorna igra 2 6 2 6 2 6 2 7 

Šček - Lorenz Korepeticije - - - - 1 5 1 6 
Vatovec Zborno petje 4 6 4 5 4 6 4 7 
M. Šurbek Dirigiranje 2 5 2 5 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 6 2 5 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 5 2 5 2 4 2 6 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 5 2 4 2 5 2 5 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 5 
Koter, Bagarič Zgodovina glasbe 2 5 2 4 2 5 - - 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2520 ur) 

22 60 24 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Grafenauer Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Porovne - Silič Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

KITARA – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku 
Predavatelj Predmet I. KT II. KT III. KT IV

. 
KT 

Glavni predmet 
Grafenauer, 
Rajterič, Porovne 
-Silič, Vešligaj 

Kitara 2 12 2 12 2 12 2 12 

Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Reproduktivni sklop 
T. Lorenz, Porovne 
-Silič, Vešligaj, 
Zlobko - Vajgl 

Komorna igra 2 6 2 6 - - - - 

Pucelj, Čizmok Korepeticije - - - - 1 5 1 7 
Vatovec Zborno petje 4 6 4 5 4 5 4 7 
M. Šurbek Dirigiranje 2 5 2 5 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 6 2 5 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 5 2 5 - - - - 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 5 2 4 2 5 2 7 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 7 
Ravnikar Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 7 
Koter Zgodovina glasbe 2 5 2 4 2 5 - - 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Grafenauer Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Porovne - Silič Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2550 ur) 

22 60 24 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami - kitara se lahko 
podiplomsko izobražuje na magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa 
opravi tudi umetniško specializacijo. 
 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
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- Baročna suita, fuga ali ciaccona 
- Sonata ali koncert 
- Virtuozna skladba ali etuda  
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Godala in drugi instrumenti s strunami – kitara 
 
Glavni predmet kitara v obsegu 2 uri tedensko (do 120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z 
mentorjem v okviru izbrane teme. 
 
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – kitara 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami - kitara pridobi strokovni 
oziroma znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, 
doktorica znanosti (okrajšava: dr.).  
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami - kitara pridobi strokovni 
oziroma znanstveni naslov specialist kitarist, specialistka kitaristka (okrajšava: spec.). 
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Univerzitetni program Harfa 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 

 
 
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
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Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
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Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem študenti osvojijo znanja, potrebna za umetniško delovanje na harfističnem področju. 
Poudarek je na solistični, komorni in orkestrski literaturi.  
Med študijem pedagoške smeri študenti osvojijo znanja, potrebna za delovanje na področju poučevanja 
harfe.  
 
Možnosti zaposlitve  
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa – umetniška smer se 
lahko zaposli v poklicnih orkestrih, lahko pa deluje tudi v samostojnem poklicu kot solist in komorni 
glasbenik. 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa – pedagoška smer se 
lahko zaposli predvsem kot profesor harfe v glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji. 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa – umetniška smer 
pridobi naslov akademski glasbenik harfist, akademska glasbenica harfistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa - pedagoška smer 
pridobi naslov profesor harfe, profesorica harfe. (okrajšava: prof. glas.) 
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Predmetnik 
 

GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

HARFA – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku 
Predavatelj Predmet I. KT II. KT III. KT IV

. 
KT 

Glavni predmet 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Harfa 2 12 2 12 2 16 2 16 

Produktivni sklop 
Mihevc, Mihelčič Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Zlobko - Vajgl Komorna igra 2 6 2 5 2 6 2 7 
Pucelj, Čizmok Korepeticije 1 4 1 4 1 5 1 6 
Vatovec Zborno petje 4 6 4 5 4 6 4 7 
M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Izvajalska praksa 2 5 2 4 2 4 2 6 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 5 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 5 2 5 

Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2580 ur) 

23 60 25 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 

Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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GODALA IN DRUGI INSTRUMENTI S STRUNAMI 

HARFA – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Harfa 2 12 2 12 2 12 2 12 

Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 5 2 5 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 5 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Zlobko - Vajgl Komorna igra 2 6 2 5 - - - - 
Pucelj, Čizmok Korepeticije 1 4 1 4 1 5 1 7 

 
Meljnikov, 
Vatovec 

Orkester ali zborno 
petje 

4 6 4 5 4 5 4 7 
 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Pompe Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Izvajalska praksa 2 5 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 7 
Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob Analiza glasbenih 

oblik 
- - - - 2 5 2 7 

 
Koter Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 

Ravnik – Kosi, 
Zlobko-Vajgl 

Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2610 ur) 

23 60 25 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa se lahko podiplomsko 
izobražuje na magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko pa opravi tudi 
umetniško specializacijo. 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
- Virtuozna skladba ali etuda 
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- Sonata ali koncert 
- Večje delo 19. ali 20. stoletja 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Godala in drugi instrumenti s strunami – harfa 
 
Glavni predmet harfa v obsegu 2 uri tedensko (do 120 ur). Nosilci predmeta so habilitirani profesorji 
glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij poteka v obliki individualnega dela z 
mentorjem v okviru izbrane teme. 
 
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Godala in drugi instrumenti s strunami – harfa 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa pridobi strokovni 
oziroma znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, 
doktorica znanosti (okrajšava: dr.).  
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Godala in drugi instrumenti s strunami/harfa pridobi strokovni 
oziroma znanstveni naslov specialist harfist, specialistka harfistka (okrajšava: spec.). 
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VI. ODDELEK ZA PIHALA, TROBILA IN TOLKALA  
 
predstojnik: red. prof. Fedja Rupel 
fedja.rupel@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala  
Magistrski: flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala  
Umetniška specializacija: flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala 
 

 
 
 
Univerzitetni program Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, 
saksofon 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
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Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 



Univerzitetni program Pihala, trobila in tolkala – flavta, oboa klarinet, fagot, saksofon 

Akademija za glasbo 2008/09 78

Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem študenti osvojijo znanja, potrebna za umetniško delovanje na svojem področju. Poudarek je 
na solistični, komorni in orkestrski literaturi.  
Med študijem pedagoške smeri študenti osvojijo znanja, potrebna za delovanje na področju poučevanja 
svojega instrumenta.  
 

 
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa  Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon – 
umetniška smer se lahko zaposli predvsem v poklicnih orkestrih, lahko pa kot umetnik deluje tudi v 
samostojnem poklicu. 
Diplomant/ka univerzitetnega programa  Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon – 
pedagoška smer se lahko zaposli predvsem kot profesor v glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji. 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
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Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik flavtist, akademska glasbenica flavtistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor flavte, profesorica flavte. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/oboa – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik oboist, akademska glasbenica oboistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/oboa - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor oboe, profesorica oboe. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/klarinet – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik klarinetist, akademska glasbenica klarinetistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ klarinet - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor klarineta, profesorica klarineta. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/fagot – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik fagotist, akademska glasbenica fagotistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ fagot - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor fagota, profesorica fagota. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/saksofon – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik saksofonist, akademska glasbenica saksofonistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/saksofon - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor saksofona, profesorica saksofona. (okrajšava: prof. glas.) 
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Predmetnik 

PIHALA, TROBILA IN TOLKALA  

FLAVTA, OBOA, KLARINET, FAGOT, SAKSOFON – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Rupel, Pok,  
K. Šantl - Zupan, 
M. Zupan 

Flavta 2 12 2 12 2 16 2 16 

Rogelja Oboa   2 12   2 12   2 16   2 16 
Zupan, Goričar, 
Kotar 

Klarinet 2 12 2 12 2 16 2 16 

Tumpej Fagot 2 12 2 12 2 16 2 16 
Drevenšek Saksofon 2 12 2 12 2 16 2 16 
Produktivni sklop 
Bavdek Harmonija 2 5 2 4 2 4 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Karuza,  
Klinar-Bertoncelj, 
Gašperšič, B. 
Pucihar, Šterman, 
Krečič 

Korepeticije 1 5 1 4 1 5 1 6 

Šurbek, Kotar Orkester 4 6 4 6 4 6 4 7 
An. Zupan, Bajt, 
Grahek, Šarc 

Komorna igra 2 6 2 6 2 6 2 7 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 5 2 6 

Muzikološki sklop 
Koter, Bagarič Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 5 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 5 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2580 ur) 

23 60 25 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 4 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 6 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 5 - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Specialna didaktika - - - - 2 5 2 6 

Nosilec glavnega 
predmeta 

Pedagoška praksa - - - - 1 4 1 6 

Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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PIHALA, TROBILA IN TOLKALA  

FLAVTA, OBOA, KLARINET, FAGOT, SAKSOFON – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Rupel, Pok,  
K. Šantl - Zupan, 
M. Zupan 

Flavta 2 12 2 12 2 12 2 12 

Rogelja Oboa 2 12 2 12 2 12 2 12 
A. Zupan, 
Goričar, Kotar 

Klarinet 2 12 2 12 2 12 2 12 

Tumpej Fagot 2 12 2 12 2 12 2 12 
Drevenšek Saksofon 2 12 2 12 2 12 2 12 
Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 5 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Karuza, Klinar – 
Bertoncelj, 
Gašperšič 

Korepeticije 1 5 1 4 1 5 1 7 

Kotar Orkester 4 6 4 6 4 5 4 7 
Grahek, Lipovšek, 
An. Zupan, Bajt, 
Šarc, Bekavec 

Komorna igra 2 6 2 6 - - - - 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Šavli, Pompe, 
Bavdek 

Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 

Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Koter, Bagarič Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pettan Etnomuzikologija -  - - - - 2 7 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli  Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 7 
Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika -  - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Kacjan Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 
Žugelj Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. predmetov in kreditnih točk 
( 2610 ur ) 

23 60 25 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon se 
lahko podiplomsko izobražuje na magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko 
pa opravi tudi umetniško specializacijo.  
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Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
a. FLAVTA: 
- J. S. Bach – Sonata ali partita 
- W. A. Mozart – Koncert v G-duru ali D-duru 
- Modernejše večje virtuozno delo 
b. OBOA 
- W. A. Mozart – Koncert za oboo in orkester KV 285-d/314 
- Eden izmed naslednjih koncertov: 
R. Strauss: Koncert za oboo in orkester, B. Martinu: Koncert za oboo in orkester, J. Ibert: Koncertna 
simfonija za oboo in godalni orkester 
- Baročna suita ali koncert 
- Skladba za oboo-solo ali za oboo in klavir, napisana po letu 1950 
c. KLARINET 
- Sonata 
- Koncert 
- Virtuozna skladba  
Vse skladbe naj bodo težavnostne stopnje 4. letnika univerzitetnega dodiplomskega študija. 
d. FAGOT 
- Sonata 
- Koncert 
- Virtuozna skladba  
Vse skladbe naj bodo težavnostne stopnje 4. letnika univerzitetnega dodiplomskega študija. 
e. SAKSOFON 
- Sonata 
- Koncert 
- Virtuozna skladba 
Vse skladbe naj bodo težavnostne stopnje 4. letnika univerzitetnega dodiplomskega študija. 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
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- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
 

 
 
Predmetnik umetniške specializacije programa Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, 
saksofon 
 
Glavni predmet (flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon) v obsegu 2 uri tedensko (do 120 ur). Nosilci 
predmeta so habilitirani profesorji glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij 
poteka v obliki individualnega dela z mentorjem v okviru izbrane teme. 
 
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

 
Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, 
fagot, saksofon 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
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Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon 
pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter 
doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.).  
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/flavta pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist flavtist, specialistka flavtistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/oboa pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist oboist, specialistka oboistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/klarinet pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist klarinetist, specialistka klarinetistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/fagot pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist fagotist, specialistka fagotistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/saksofon pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist saksofonist, specialistka saksofonistka (okrajšava: spec.). 
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Univerzitetni program Pihala, trobila in tolkala/trobenta, rog, pozavna, tuba, 
tolkala 
 

 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
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Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
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diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Med študijem študenti osvojijo znanja, potrebna za umetniško delovanje na svojem področju. Poudarek je 
na solistični, komorni in orkestrski literaturi.  
Med študijem pedagoške smeri študenti osvojijo znanja, potrebna za delovanje na področju poučevanja 
svojega instrumenta.  
 

 
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa  Pihala, trobila in tolkala/trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala – 
umetniška smer se lahko zaposli predvsem v poklicnih orkestrih, lahko pa kot umetnik deluje tudi v 
samostojnem poklicu.  
Diplomant/ka univerzitetnega programa  Pihala, trobila in tolkala/trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala – 
pedagoška smer se lahko zaposli predvsem kot profesor v glasbenem šolstvu na osnovni in srednji stopnji. 
 
Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/trobenta – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik trobentar, akademska glasbenica trobentarka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ trobenta - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor trobente, profesorica trobente. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/rog – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik hornist, akademska glasbenica hornistka. (okrajšava: akad. glas.) 
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Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/rog - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor roga, profesorica roga. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/pozavna – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik pozavnist, akademska glasbenica pozavnistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ pozavna - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor pozavne, profesorica pozavne. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tuba – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik tubist, akademska glasbenica tubistka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tuba- pedagoška smer pridobi naslov 
profesor tube, profesorica tube. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tolkala – umetniška smer pridobi naslov 
akademski glasbenik tolkalec, akademska glasbenica tolkalka. (okrajšava: akad. glas.) 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tolkala - pedagoška smer pridobi naslov 
profesor tolkal, profesorica tolkal. (okrajšava: prof. glas.) 
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Predmetnik 

PIHALA, TROBILA IN TOLKALA  

TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, TOLKALA – UMETNIŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Grčar, Arnold, 
Kerekeš 

Trobenta 2 12 2 12 2 16 2 16 

Lipovšek Rog 2 12 2 12 2 16 2 16 
Kranjc Pozavna 2 12 2 12 2 16 2 16 
Rošker Tuba 2 12 2 12 2 16 2 16 
B. Šurbek Tolkala 2 12 2 12 2 16 2 16 
Produktivni sklop 
Bavdek  Harmonija 2 5 2 4 2 4 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Karuza, Klinar – 
Bertoncelj, 
Gašperšič 

Korepeticije 1 5 1 4 1 5 1 6 

Šurbek, Kotar Orkester 4 6 4 6 4 6 4 7 
Kerekeš, Arnold, 
Kranjc, Avsenek, 
Lipovšek, Šinigoj 

Komorna igra 2 6 2 6 2 6 2 7 

M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 2 5 2 6 

Muzikološki sklop 
Koter, Bagarič Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 5 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 5 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 5 
Splošni predmeti 
Žalec Estetika - - - - 1 3 - - 
Kovačev Sociologija kulture - - - - - - 1 3 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2580 ur ) 

23 60 25 60 20 60 18 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Pedagoški sklop za študente, ki vpisujejo tudi pedagoško smer študija 
Rotar - Pance Obča glasbena 

didaktika 
- - - - 1 3 - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 

Žugelj Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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PIHALA, TROBILA IN TOLKALA  

TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, TOLKALA – PEDAGOŠKA SMER 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Glavni predmet glede na program študija 
Grčar, Arnold, 
Kerekeš 

Trobenta 2 12 2 12 2 12 2 12 

Lipovšek Rog 2 12 2 12 2 12 2 12 
Kranjc Pozavna 2 12 2 12 2 12 2 12 
Rošker Tuba 2 12 2 12 2 12 2 12 
B. Šurbek Tolkala 2 12 2 12 2 12 2 12 
Produktivni sklop 
Mihevc, Mihelčič Harmonija 2 5 2 4 2 5 - - 
Misson Kontrapunkt 2 5 2 4 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Karuza, Klinar – 
Bertoncelj, 
Gašperšič 

Korepeticije 1 5 1 4 1 5 1 7 

Šurbek, Kotar Orkester 4 6 4 6 4 5 4 7 
Kerekeš, Kranjc,  Komorna igra 2 6 2 6 - - - - 
M. Šurbek Dirigiranje 2 4 2 4 - - - - 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 5 2 4 - - - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Izvajalska praksa 2 4 2 4 - - - - 

Muzikološki sklop 
Kuret Zgodovina glasbe 2 4 2 4 2 5 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 2 7 
Florjanc, 
Robinson 

Glasbena literatura 2 4 2 4 2 5 2 7 

Kunej Akustika - - 2 4 - - - - 
Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 7 
Pedagoški sklop 
Oblak Obča glasbena didaktika - - - - 1 3 - - 
Vidmar Pedagogika - - - - 2 4 - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 4 - - 
Nosilec glavnega 
predmeta 

Specialna didaktika - - - - 2 4 2 7 

Žugelj Pedagoška praksa - - - - 1 3 1 6 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2610 ur ) 

23 60 25 60 23 60 16 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala se 
lahko podiplomsko izobražuje na magistrskem in doktorskem študiju (v povezavi z drugimi oddelki), lahko 
pa opravi tudi umetniško specializacijo.   
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Umetniška specializacija: Na specialistični študij se lahko vpiše kandidat/ka, ki je zaključil/a univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta odlično ali ima zaključen univerzitetni 
dodiplomski študij ustreznega programa z oceno glavnega predmeta prav dobro (9) in dokumentiranim 
dveletnim podiplomskim umetniškim delovanjem; z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in 
je uspešno opravil/a sprejemni preizkus, ki obsega: 
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f. TROBENTA 
- Etuda (npr. R. Sabarich – Dix etudes, št. 10; M. Bitsch – Vingt Etudes št. 1; R. Cafarelli Seize Etudes št. 
1)  
- H. Tomasi – Concerto (1. stavek) 
- L. Mozart – Trompettenkonzert D-dur (1. stavek) 
g. POZAVNA 
- R. Boutry – Douze etudes (št. 2 ali št. 4) 
- F. Martin – Ballade 
- J. G. Albrechtsberger – Concerto per trombone ed archi 
- J. S. Bach – Air (Christmas Oratorio) 
h. ROG 
- D. Ceccarosi - Caprice 
- J. S. Bach – dva stavka iz suite 
- W. A. Mozart – Koncert št. 2 (Es – dur) ali J. Haydn – Koncert št. 1 (D-dur) 
- Sonata 20. stoletja 
- P. Dukas – Villanelle 
i. TOLKALA 
- Koncert za vibrafon ali marimbo 
- Koncert za tolkala ali težja skladba za tolkala 
- Virtuozna skladba za tolkala 
Vse skladbe naj bodo težavnostne stopnje 4. letnika univerzitetnega dodiplomskega študija 
Prijava  mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena Pravilnika o podiplomskem študiju 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: specialistični 2 leti, magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
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Predmetnik umetniške specializacije programa Pihala, trobila in tolkala/trobenta, rog, pozavna, tuba, 
tolkala 
 
Glavni predmet (trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala) v obsegu 2 uri tedensko (do 120 ur). Nosilci 
predmeta so habilitirani profesorji glavnega predmeta, glede na želje kandidatov. Specialistični študij 
poteka v obliki individualnega dela z mentorjem v okviru izbrane teme.  
 
Za napredovanje v 2. letnik mora kandidat/ka opraviti enega izmed naslednjih nastopov: 

- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

Pogoj za dokončanje študija umetniške specializacije je izvedba naslednjih nastopov: 
- javni recital 
- javni recital ali koncert z orkestrom. 

 
Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Pihala, trobila in tolkala/ trobenta, rog, pozavna, 
tuba, tolkala 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Izvajalske tehnike stilnih področij 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti 
Specialna didaktika ali Teorija 

izvajalske prakse 30 Nosilec  področja 

Estetika ali Multimedija 30 Nosilec področja 
Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/ trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala 
pridobi strokovni oziroma znanstveni naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter 
doktor znanosti, doktorica znanosti (okrajšava: dr.). 
Študijski program za pridobitev umetniške specializacije 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/trobenta pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist trobentar, specialistka trobentarka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/rog pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist hornist, specialistka hornistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/pozavna pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist pozavnist, specialistka pozavnistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tuba pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist tubist, specialistka tubistka (okrajšava: spec.). 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Pihala, trobila in tolkala/tolkala pridobi strokovni oziroma 
znanstveni naslov specialist tolkalec, specialistka tolkalka (okrajšava: spec.). 
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VII. ODDELEK ZA GLASBENO PEDAGOGIKO  
 

predstojnica: doc. dr. Branka Rotar Pance 
branka.rotar-pance@ag.uni-lj.si 
 
Študijski programi 
Univerzitetni: glasbena pedagogika  
Magistrski: glasbena pedagogika 
Doktorski: glasbena pedagogika  
 
Univerzitetni program Glasbena pedagogika 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
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Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Študenti programa glasbena pedagogika se med študijem usposobijo za učitelje glasbenega pouka v 
splošnem in glasbenem šolstvu ter zborovodje šolskih zborov, hkrati pa dobijo izobrazbo za 
znanstvenoraziskovalno delo na področju glasbene pedagogike.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Glasbena pedagogika se lahko zaposli kot učitelj glasbe v 
osnovnem in srednjem šolstvu ter kot učitelj nauka o glasbi, solfeggia in predšolskih razredov v glasbenem 
šolstvu. 
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Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Glasbena pedagogika pridobi naslov profesor glasbe, profesorica 
glasbe. (okrajšava: prof. glas.) 
 
Predmetnik 

GLASBENA PEDAGOGIKA 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Pedagoški sklop 
Rotar - Pance Specialna glasbena 

didaktika s seminarjem 
3 12 3 12 3 12 3 12 

Rotar - Pance Obča glasbena 
didaktika 

1 3 - - - - - - 

Vidmar Pedagogika in andra-
gogika z metodologijo 

2 3 2 3 - - - - 

Rakar, Zadnik Hospitacije, učni 
nastopi, strnjena učna 
praksa 

1 3 2 3 2 3 2 3 

Peklaj Psihologija 2 3 2 3 - - - - 
Produktivni sklop 
Golob Analiza glasbenih 

umetnin 
- - - - 2 4 - - 

Misson Komp. tehnika – 
kontrapunkt 

2 4 - - - - - - 

Rojko Komp. tehnika – 
harmonija 

- - 2 4 - - - - 

Rojko Komp. tehnika 
20.stoletja 

- - - - - - 2 5 

Muzikološki sklop 
Koter Zgodovina svetovne 

glasbe 
2 3 2 3 - - - - 

Koter Zgodovina slovenske 
glasbe 

- - - - 2 3 - - 

Koter Specialna predavanja 
iz zgod. glasbe 

- - - - - - 2 4 

Koter Glasbe sveta - - - - 1 3 - - 
Pettan Etnomuzikologija - - - - - - 1 4 
Kunej Glasbena akustika - - 2 3 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Šterman, 
Potočnik, Vesel, 
Kržič, Pavlinc 

Klavir 1 4 1 4 1 4 1 5 

Vatovec Dirigiranje 2 4 2 4 2 4 2 5 
Potočnik Partiturna igra 1 4 1 4 1 4 1 5 
Vatovec Zborovsko petje 4 4 4(2) 4 4 4 4 4 
Pompe Solfeggio 2 4 2 4 1 4 - - 
Brodnik Petje 1 3 1 3 1 3 - - 
Potočnik Gregorijanski koral 1 3 (2) 3 - - - - 
Rakar Instrumentalna 

skupinska igra 
1 3 2 3 2 4 2 4 

Strmčnik Improvizacija - - - - 1 4 1 5 
R. Golob Multimedija - - - - 1 4 1 4 
 



Univerzitetni program Glasbena pedagogika 

Akademija za glasbo 2008/09 96

Splošni predmet 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (3000 ur ) 

26 60 28 60 24 60 22 60 

 Športna vzgoja - - 3  2  - - 
Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
Študentje glasbene pedagogike lahko vpisujejo tudi predmet glasbena literature, ki ga 
poslušajo skupaj s študenti instrumentalnih oddelkov 
Robinson, 
Florjanc, Golob 

Glasbena literatura 2 - 2 - 2 - 2 - 

Opomba: V II. letniku lahko slušatelji izbirajo med 4 urami zbornega petja ali 2 urama zbornega petja in dvema urama 
gregorijanskega korala.  
 
Možnosti nadaljevanja študija 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Glasbena pedagogika se lahko podiplomsko izobražuje na 
magistrskem ter doktorskem študiju. 
 
Pogoji za nadaljevanje študija 
 
Magisterij: Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s 
povprečno oceno študija najmanj prav dobro (8), z aktivnim znanjem najmanj enega svetovnega jezika in je 
uspešno opravil sprejemni preizkus, ki obsega predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava 
raziskovati in razgovor, v katerem dokaže spremljanje stroke. 
Prijava mora vsebovati:  
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in utemeljitev 
problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov priložijo notarsko overjeno kopijo 
diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila v 
tujem jeziku. 
Doktorat: Uspešno opravljen magisterij omogoča nadaljnji doktorski študij.  
Kandidat/ka, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
- prijavo z biografskimi podatki 
- predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog področja doktorske 
disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; 
utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene 
metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega pravilnika oziroma da je 
bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. členom tega pravilnika 
- svojo bibliografijo 
- v primeru, da kandidat/ka želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje besedila 
v tujem jeziku. 
 
Trajanje podiplomskega študija: magistrski 2 leti, doktorski 4 leta 
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Predmetnik podiplomskega magistrskega programa Glasbena pedagogika 
 
Študent/ka izbere predmete glede na temo lastnega raziskovanja. 

PREDMETI ure Nosilci 

Obvezni predmeti 
Metodologija 30 dr. Janez Jerman  

Poglavja iz glasbene didaktike 30 Nosilec področja 
Izbirne vsebine – magistrsko delo 60 Mentor 

Izbirni predmeti (študent izbere dva izmed naslednjih predmetov) 
Estetika  30 Nosilec področja 

Multimedija 30 Nosilec področja 
Kompozicijske tehnike 20. in 21. 

stoletja 30 Nosilec področja 

Magistrski študij poteka v obliki predavanj, seminarjev in individualnih konsultacij. Oblika je pogojena s 
številom vpisanih kandidatov. 
 
Podiplomant/ka mora opraviti vse obveznosti, ki jih nalaga predmetnik (kolokviji, izpiti, seminarske 
naloge) ter izdelati magistrsko delo, ki dokazuje usposobljenost za samostojno raziskovalno delo ob 
izbranem strokovnem znanstvenem problemu. 
Magistrsko delo javno zagovarja pred najmanj tričlansko podiplomsko komisijo. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem podiplomskem študiju 
 
Študijski program za pridobitev magisterija ter doktorata 
Podiplomant/ka univerzitetnega programa Glasbena pedagogika pridobi strokovni oziroma znanstveni 
naslov magister znanosti, magistrica znanosti (okrajšava: mag.) ter doktor znanosti, doktorica znanosti 
(okrajšava: dr.).  
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VIII. ODDELEK ZA SAKRALNO GLASBO  
 

predstojnik:red. prof. Maks Strmčnik 
maks.strmcnik@ag.uni-lj.si 
 
Študijski program 
Univerzitetni: sakralna glasba 
 
Univerzitetni program Sakralna glasba 
 
Pogoji za vpis v začetni letnik 
 
V študijski program se lahko vpiše:  
a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,  
c) kdor je do l. 2001 končal srednjo glasbeno in baletno šolo z zaključnim izpitom.  
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti.  
Če je kandidat na preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti ocenjen negativno, preizkusa v istem 
razpisnem obdobju ne more ponovno opravljati. 
Če je sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg opravljene mature ali zaključnega izpita preizkus glasbeno-
umetniške nadarjenosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:  
- uspeh pri preizkusu glasbeno-umetniške nadarjenosti 80% točk,  
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 15% točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 5% točk.  
V izjemnih primerih se v zgoraj navedene študijske programe lahko vpiše tudi kandidat/ka, ki ne izpolnjuje 
vpisnih pogojev iz točk a) ali b) ali c), izkazuje pa izjemno glasbeno-umetniško nadarjenost.  
 
Pogoji za napredovanje po programu 
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu/ji manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta 
v naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu/ji lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v 
času študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil/a polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent/ka se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s 
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 
športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za 
ponavljanje letnika, če študent/ka za ponavljanje ni izpolnil/a polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve.  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent/ka lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent/ka na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent/ka, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
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Študent/ka, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
Študentu/ki, ki je vpisal/a obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija, v višji letnik pa napreduje tudi, če mu/ji manjkata največ dva izpita te smeri, ki se v 
naslednjem letniku ne nadaljujeta. Opravljeni izpiti druge smeri za napredovanje niso pogoj.  
 
Študent/ka ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent/ka med 
študijem ni izkoristil/a pravice do ponavljanja letnika.  
 
Študentu/ki, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme dekan na podlagi prošnje 
kandidata/ke. Prošnji mora biti priloženo mnenje profesorja glavnega predmeta in predstojnika matičnega 
oddelka. Način hitrejšega napredovanja se določi s sklepom.  
 
Če študent/ka prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem 
programu, ki je veljal ob vpisu.  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent/ka izgubil/a status študenta/ke.  
 
Ne šteje se, da je prekinil/a študij študent/ka, ki je v času pred izgubo statusa študenta/ke opravil/a vse izpite 
in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal/a diplomske naloge, če od izgube 
statusa študenta nista minili več kot dve leti.  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent/ka prekinil/a študij, mora za nadaljevanje študija vložiti 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Na vseh programih, razen na programu glasbena pedagogika, mora 
opravljati glasbeno-umetniški preizkus v obsegu izpitne snovi zadnjega končanega letnika pri glavnem 
predmetu, kjer mora dokazati, da je sposoben/na nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi študijska komisija študentu/ki 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študijske zadeve poleg določitve 
diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil/a. 
 
Kratek opis študija 
 
Študenti programa Sakralna glasba med študijem dobijo široko glasbeno znanje, potrebno za delovanje 
profesionalnega sakralnega glasbenika, kjer je poudarek na profilu organista, zborovodje, improvizatorja in 
izvedenca v gregorijanskem koralu.  
 
Možnosti zaposlitve 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Sakralna glasba je zaradi obširnega teoretičnega znanja, ob 
pridobitvi ustrezne pedagoško-andragoške izobrazbe,  usposobljen tudi za učitelja nauka o glasbi in 
solfeggia v glasbenem šolstvu.  
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Trajanje študija 
 
Študij traja 4 leta (120 tednov) ter dodatno 1 leto absolventskega staža. 
 
Strokovni naslovi po opravljenem dodiplomskem študiju 
 
Diplomant/ka univerzitetnega programa Sakralna glasba pridobi naslov akademski sakralni glasbenik, 
akademska sakralna glasbenica. (okrajšava: akad. glas.) 
 
Predmetnik 

SAKRALNA GLASBA 

Tedenske ure v letniku Predavatelj Predmet 
I. KT II. KT III. KT IV. KT 

Produktivni sklop 
Florjanc Harmonija 2 4 2 5 - - - - 
J.Golob, Šorli Analiza glasbenih oblik - - - - 2 5 2 5 
Florjanc Kontrapunkt 2 4 2 5 - - - - 
R. Golob Nauk o instrumentih 1 3 - - - - - - 
Strmčnik Generalni bas - - - - 2 5 2 5 
Florajnc Vokalna kompozicija - - - - 2 5 - - 
Florjanc Orgelska kompozicija - - - - -  2 4 
Muzikološki sklop 
Koter Zgodovina glasbe 2 3 2 3 2 3 - - 
Perestegi Organografija - - - - - - 1 4 
Nagode Sakralna glasba 1 3 1 3 1 3 - - 
Florjanc Paleografija 1 3 1 3 1 3 - - 
Krajnc Liturgika 1 3 1 3 - - - - 
Krajnc Liturgična zakonodaja 1 3 1 3 - - - - 
Reproduktivni sklop 
Perestegi Orgle  2 6 2 6 2 6 2 7 
Potočnik Klavir 1 3 1 3 1 3 1 4 
Potočnik Gregorijanski koral 2 3 2 3 2 3 2 4 
Strmčnik Improvizacija - - - - 1 4 1 5 
Potočnik Partiturna igra 1 5 1 5 1 5 1 6 
Brodnik Vokalna tehnika 1 5 1 5 1 5 1 5 
Pompe, Bavdek Solfeggio z diktatom 2 3 2 3 - - - - 
Vatovec Zborno petje 4 3 4 4 4 4 4 4 
Vatovec Dirigiranje 2 6 2 6 2 6 2 7 

Skupno št. tedenskih ur in kreditnih 
točk (2880 ur ) 

26 60 25 60 24 60 21 60 

 Športna vzgoja - - 3 - 2 - - - 
Študentje sakralne glasbe lahko vpišejo še pedagoške predmete programa Glasbena pedagogika 
Rotar - Pance Obča glasbena didaktika 1 - - - - - - - 
Rotar - Pance Specialna didaktika s 

seminarjem III 
- - - - 3 - - - 

Vidmar Pedagogika - - - - 2 - - - 
Peklaj Psihologija - - - - 2 - - - 
Zadnik Hospitacije, učni 

nastopi, strnjena učna 
praksa III 

- - - - 1 - - - 

Izbirni predmeti 
R. Golob Filmska glasba - - - - - - 1 - 
R. Golob  Jazz - - - - - - 1 - 
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KATEDRE S PREDSTOJNIKI 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
 
KATEDRA ZA ANSAMBELSKO IN KOMORNO IGRO  
 
predstojnik: red. prof. Tomaž Lorenz 
tomaz.lorenz@ag.uni-lj.si 
 
 
 
KATEDRA ZA GLASBENO-TEORETIČNE PREDMETE 
 
predstojnik red. prof. Marko Mihevc 
marko.mihevc@ag.uni-lj.si 
 
 
 
KATEDRA ZA GLASBENO ZGODOVINO IN LITERATURO 
 
predstojnik zasl. prof. dr. Primož Kuret 
primoz.kuret@ag.uni-lj.si 
 
 
 
PEDAGOŠKA KATEDRA 
 
predstojnica: red. prof. dr. Breda Oblak 
breda.oblak@ag.uni-lj.si 
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PREDMETI PO ABECEDNEM REDU  
——————————————————————————————————————————— 

 
Predmet Koda predmeta 
A INDIVIDUALNO   
A VISTA 1 531 
A VISTA 2 532 
A VISTA 3 533 
A VISTA 4 534 
ANALIZA GLASBENIH OBLIK 3 393 
ANALIZA GLASBENIH OBLIK 4 394 
ANALIZA GLASBENIH UMETNIN  1072 
ANALIZA GLASBENIH UMETNIN 1 373 
ANALIZA GLASBENIH UMETNIN 2 372 
ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA GOVORNIH ORGANOV 1212 
ANSAMBELSKO PETJE  
ANSAMBELSKO PETJE 2 402 
ANSAMBELSKO PETJE 3 403 
ANSAMBELSKO PETJE 4 404 
ARANŽIRANJE 640 
SAKRALNA GLASBA 1 1367 
SAKRALNA GLASBA 1 971 
SAKRALNA GLASBA 2 972 
SAKRALNA GLASBA 3 973 
DIKCIJA 1 471 
DIKCIJA 2 472 
DIPLOMSKI SEMINAR 1140 
DIPLOMSKI UČNI NASTOP 890 
DIRIGIRANJE 1 – SAKRALNA GLASBA 1181 
DIRIGIRANJE 1 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1081 
DIRIGIRANJE 1 – GLAVNI PREDMET 1171 
DIRIGIRANJE 1 –STRANSKI PREDMET 151 
DIRIGIRANJE 2 – SAKRALNA GLASBA 1182 
DIRIGIRANJE 2 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1082 
DIRIGIRANJE 2 – GLAVNI PREDMET 1172 
DIRIGIRANJE 2 –STRANSKI PREDMET 152 
DIRIGIRANJE 3 – SAKRALNA GLASBA 1183 
DIRIGIRANJE 3 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1083 
DIRIGIRANJE 3 – GLAVNI PREDMET 1173 
DIRIGIRANJE 4 – SAKRALNA GLASBA 1184 
DIRIGIRANJE 4 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1084 
DIRIGIRANJE 4 – GLAVNI PREDMET 1174 
ELEKTROAKUSTIKA – GLASBENA PEDAGOGIKA 800 
ELEKTROAKUSTIKA 3 103 
ELEKTROAKUSTIKA 3-II 1337 
ELEKTROAKUSTIKA 4 102 
ESTETIKA 3 253 
ETNOMUZIKOLOGIJA - SEMINAR 240 
ETNOMUZIKOLOGIJA 1335 
FAGOT 1 711 
FAGOT 2 712 
FAGOT 3 713 
FAGOT 4 714 
FILMSKA GLASBA – IZBIRNI 1244 
FLAVTA 1 671 
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FLAVTA 2 672 
FLAVTA 3 673 
FLAVTA 4 674 
FONIATRIJA 1 1213 
FONIATRIJA 2 1242 
FRANCOSKA DIKCIJA 1208 
GENERALBAS 3 123 
GENERALBAS 4 124 
GENERALNI BAS 3 (SAKRALNA GLASBA) 943 
GENERALNI BAS 3-II 1336 
GENERALNI BAS 4 (SAKRALNA GLASBA) 944 
GIB, PLES IN STILNO OBNAŠANJE  1203 
GIB, PLES IN STILNO OBNAŠANJE 2 1236 
GIBNO STILNI ELEMENTI 1 431 
GIBNO STILNI ELEMENTI 2 432 
GIBNO STILNI ELEMENTI 3 433 
GLASOVNA INTERPRETACIJA (INDIVIDUALNO) 1199 
GLASOVNA INTERPRETACIJA  (SKUPINA) 1200 
GLASOVNA INTERPRETACIJA 2 (INDIVIDUALNO) 1231 
GLASOVNA INTERPRETACIJA 2 (SKUPINA) 1232 
GLASOVNA INTERPRETACIJA 3 (SKUPINA) 1233 
GLASBE SVETA 1243 
GLASBENA AKUSTIKA 90 
GLASBENA LITERATURA 1 231 
GLASBENA LITERATURA 1,2  
GLASBENA LITERATURA 2 232 
GLASBENA LITERATURA 3 233 
GLASBENA LITERATURA 3,4  
GLASBENA LITERATURA 4 234 
GLASBENO PEDAGOŠKE RAZISKAVE 3 1133 
GLASBENO PEDAGOŠKE RAZISKAVE 4 1134 
GREGORIJANSKI KORAL 1 111 
GREGORIJANSKI KORAL 1 (SAKRALNA GLASBA) 931 
GREGORIJANSKI KORAL 2 112 
GREGORIJANSKI KORAL 2 (SAKRALNA GLASBA) 932 
GREGORIJANSKI KORAL 2 (GLASBENA 
PEDAGOGIKA) 

1356 

GREGORIJANSKI KORAL 3 (SAKRALNA GLASBA) 933 
GREGORIJANSKI KORAL 4 (SAKRALNA GLASBA) 934 
HARFA 1 621 
HARFA 2 622 
HARFA 3 623 
HARFA 4 624 
HARMONIJA 1 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1051 
HARMONIJA 1 –ODD. 1, 2 51 
HARMONIJA 1 – PEVCI, INSTRUMENTALISTI 1041 
HARMONIJA 1 – ODD. 8 1371 
HARMONIJA 2 – ODD. 8 1368 
HARMONIJA 2 – ODD. 1, 2  52 
HARMONIJA 2 – PEVCI, INSTRUMENTALISTI 1042 
HARMONIJA 3 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1053 
HARMONIJA 3 – PEVCI, INSTRUMENTALISTI 1043 
Hospitacije, učni nastopi 1 1330 
Hospitacije, učni nastopi 2 1331 
Hospitacije, učni nastopi 3 1332 
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Hospitacije, učni nastopi 4 1333 
IGRALSKA TEHNIKA 1201 
IMPROVIZACIJA 3 1221 
IMPROVIZACIJA 4 1222 
IMPROVIZACIJA 2 – GLASBENA PEDAGOGIKA 912 
IMPROVIZACIJA 3 - GLASBENA PEDAGOGIKA 913 
IMPROVIZACIJA 3 – KOMPOZICIJA, DIRIGIRANJE 133 
IMPROVIZACIJA 3 – ORGLE, SAKRALNA GLASBA 1113 
IMPROVIZACIJA 4 -  KOMPOZICIJA, DIRIGIRANJE 134 
IMPROVIZACIJA 4 -  ORGLE, SAKRALNA GLASBA 1114 
INSTRUMENTALNA SKUPINSKA IGRA 1 1223 
INSTRUMENTALNA SKUPINSKA IGRA 2 1224 
INSTRUMENTALNA SKUPINSKA IGRA 3 1225 
INSTRUMENTALNA SKUPINSKA IGRA 4 1226 
INSTRUMENTACIJA 1 21 
INSTRUMENTACIJA 2 22 
ITALIJANSKA DIKCIJA 1206 
ITALIJANSKA DIKCIJA 3 1240 
ITALIJANSKI JEZIK 1 461 
ITALIJANSKI JEZIK 2 462 
ITALIJANSKI JEZIK 3 463 
ITALIJANSKI JEZIK 4 1359 
ITALIJANSKI JEZIK 4 464 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-II 1366 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-II 1250 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-III 1254 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-fagot  302 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-flavta  1290 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-harfa 1286 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-kit 1282 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-kl 1258 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-klar 1298 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-knt 1278 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-komp 1246 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-oboa 1294 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-org 1262 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-orgle 1362 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-poz 1314 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-rog 1310 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-saks 321 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-tolk 1322 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-tolk 1325 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-trobenta 1306 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-tuba 1318 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-viola 1270 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-vln 1266 
IZVAJALSKA PRAKSA 1-vlč 1274 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-II 1251 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-III 1255 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-fagot 1303 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-flavta 1291 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-harfa 1287 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-kit 1283 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-kl 1259 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-klar 1299 
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IZVAJALSKA PRAKSA 2-knt 1279 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-komp 1247 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-oboa 1295 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-org 1263 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-orgle 1363 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-poz 1315 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-rog 1311 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-saks 322 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-tolk 1326 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-trobenta 1307 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-tuba 1319 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-viola 1271 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-vln 1267 
IZVAJALSKA PRAKSA 2-vlč 1275 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-II 1252 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-III 1256 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-fagot 1304 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-flavta 1292 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-harfa 1288 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-kit 1284 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-kl 1260 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-klar 1300 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-knt 1280 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-komp 1248 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-oboa 1296 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-org. 1264 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-orgle 1364 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-poz 1316 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-rog 1312 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-saks 323 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-tolk 1327 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-trobenta 1308 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-tuba 1320 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-viola 1272 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-vln 1268 
IZVAJALSKA PRAKSA 3-vlč 1276 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-II 1253 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-III 1257 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-fagot 1305 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-flavta 1293 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-harfa 1289 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-kit 1285 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-kl 1261 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-klar 1301 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-knt 1281 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-komp 1249 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-oboa 1297 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-org 1265 
IZVAJALSKA PRAKSA 4orgle 1365 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-poz 1317 
IZVAJALSKA PRAKSA 4rog 1313 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-saks 324 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-tolk 1328 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-trobenta 1309 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-tuba 1329 
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IZVAJALSKA PRAKSA 4-viola 1273 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-vln 1269 
IZVAJALSKA PRAKSA 4-vlč 1277 
JAZZ - IZBIRNI 1245 
JAZZ – ARANŽIRANJE 80 
JAZZ – HARMONIJA 70 
KITARA 1 631 
KITARA 2 632 
KITARA 3 1196 
KITARA 4 1197 
KLARINET 1 691 
KLARINET 2 692 
KLARINET 3 693 
KLARINET 4 694 
KLAVIR 1 481 
KLAVIR 1 (DIRIG.) 361 
KLAVIR 1- STRANSKI PREDMET 181 
KLAVIR 2 482 
KLAVIR  2 (DIRIG.) 362 
KLAVIR 2 - STRANSKI PREDMET 182 
KLAVIR 3 483 
KLAVIR 3 (DIRIG.) 363 
KLAVIR 3 - STRANSKI PREDMET 183 
KLAVIR 4 484 
KLAVIR 4 (DIRIG.) 364 
KLAVIR 4 - STRANSKI PREDMET 184 
KLAVIRSKA LITERATURA 1A 541 
KLAVIRSKA LITERATURA 1B 542 
KLAVIRSKA LITERATURA 2A 543 
KLAVIRSKA LITERATURA 2B 544 
KOMORNA IGRA  
KOMORNA IGRA 1 511 
KOMORNA IGRA 2 512 
KOMORNA IGRA 3 513 
KOMORNA IGRA 4 514 
KOMORNI GODALNI ORKESTER  
KOMP. TEHNIKA HARMONIJA 2 1052 
KOMP. TEHNIKA KONTRAPUNKT 1 1061 
KOMPOZICIJA 1 11 
KOMPOZICIJA 2 12 
KOMPOZICIJA 3 13 
KOMPOZICIJA 4 14 
KOMPOZICIJSKA TEHNIKA XX. STOLETJA 790 
KONTRABAS 1 611 
KONTRABAS 2 612 
KONTRABAS 3 613 
KONTRABAS 4 614 
KONTRAPUNKT 1 – ODD. 1, 2, 8 41 
KONTRAPUNKT 1 – PEVCI, INSTRUMNETALISTI 1031 
KONTRAPUNKT 2 – GLASBENA PEDAGOGIKA 1062 
KONTRAPUNKT 2 – ODD. 1, 2, 8 42 
KONTRAPUNKT 2 - PEVCI, INSTRUMNETALISTI 1032 
KOREPETICIJE 1  651 
KOREPETICIJE 1 (PEVCI) 441 
KOREPETICIJE 2 652 
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KOREPETICIJE 2 (PEVCI) 442 
KOREPETICIJE 3 653 
KOREPETICIJE 3 (PEVCI) 443 
KOREPETICIJE 3 (PIANISTI) 523 
KOREPETICIJE 4 654 
KOREPETICIJE 4 (PEVCI) 444 
KOREPETICIJE 4 (PIANISTI) 524 
LITURGIKA 1 951 
LITURGIKA 2 952 
LITURGIKA 2 1354 
LITURGIČNA ZAKONODAJA 1 1355 
LITURGIČNA ZAKONODAJA 1 961 
LITURGIČNA ZAKONODAJA 2 962 
MASKA 1211 
MLADINSKO ZBOROVSTVO 3 1123 
MLADINSKO ZBOROVSTVO 4 1124 
MULTIMEDIA (3) 1227 
MULTIMEDIA (4) 1228 
Multimedija 3 1334 
NAUK O INSTRUMENTIH 1020 
NEMŠKA DIKCIJA 1207 
NEMŠKI JEZIK 1 451 
NEMŠKI JEZIK 2 452 
NEMŠKI JEZIK 3 453 
NEMŠKI JEZIK 4 454 
OBOA 1 681 
OBOA 2 682 
OBOA 3 683 
OBOA 4 684 
OBČA GLASBENA DIDAKTIKA 850 
OPERNA IGRA 2 422 
OPERNA IGRA 3 423 
OPERNA IGRA 4 424 
ORGANOGRAFIJA 990 
ORGELSKA KOMPOZICIJA 1010 
ORGELSKA LITERATURA 1A 1360 
ORGELSKA LITERATURA 1B 1361 
ORGLE 1 491 
ORGLE 1 – CERKV. GLASBA 1151 
ORGLE 2 492 
ORGLE 2 – CERKV. GLASBA 1152 
ORGLE 3 493 
ORGLE 3 – CERKV. GLASBA 1153 
ORGLE 4 494 
ORGLE 4 – CERKV. GLASBA 1154 
ORKESTER 1 351 
ORKESTER 2 352 
ORKESTER 3 353 
ORKESTER 4 354 
ORKESTRACIJA 2 1195 
ORKESTRACIJA 3 33 
ORKESTRACIJA 4 34 
ORKESTRALNA IGRA 1 661 
ORKESTRALNA IGRA 2 662 
PALEOGRAFIJA 1 981 
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PALEOGRAFIJA 2 982 
PALEOGRAFIJA 3 983 
PARTITURNA IGRA 1 – GLASB. PED. 1091 
PARTITURNA IGRA 1 – ODD. 2 341 
PARTITURNA IGRA 1 – ODD. 8 1372 
PARTITURNA IGRA 2 – GLASB. PED. 1092 
PARTITURNA IGRA 2 – ODD. 2 342 
PARTITURNA IGRA 2 – ODD. 8 1373 
PARTITURNA IGRA 3 – GLASB. PED. 1093 
PARTITURNA IGRA 3 – ODD. 1 143 
PARTITURNA IGRA 3 – ODD. 2 343 
PARTITURNA IGRA 3 – ODD. 8 1374 
PARTITURNA IGRA 4 – GLASB. PED. 1094 
PARTITURNA IGRA 4 – ODD. 1 144 
PARTITURNA IGRA 4 – ODD. 2 344 
PARTITURNA IGRA 4 – ODD. 8 1375 
PEDAGOGIKA 3 283 
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA Z 
METODOLOGIJO 1 

871 

PEDAGOGIKA Z METODOLOGIJO 2 872 
PEDAGOGIKA Z METODOLOGIJO 3 873 
PEDAGOŠKA PRAK III-3 1340 
PEDAGOŠKA PRAK III-4 1341 
PEDAGOŠKA PRAK IV-3 1344 
PEDAGOŠKA PRAK IV-4 1345 
PEDAGOŠKA PRAK V-3 1348 
PEDAGOŠKA PRAK V-4 1349 
PEDAGOŠKA PRAK VI-3 1352 
PEDAGOŠKA PRAK VI-4 1353 
PEDAGOŠKA PRAKSA 3 313 
PEDAGOŠKA PRAKSA 4 314 
PEDAGOŠKA PRAKSA IV-3 1357 
PEDAGOŠKA PRAKSA IV-4 1358 
PETJE – GP 1 380 
PETJE – GP 2 385 
PETJE – GP 3 386 
PETJE 1 381 
PETJE 2 382 
PETJE 3 383 
PETJE 4 384 
PIHALNI ORKESTER 1 771 
PIHALNI ORKESTER 2 772 
PIHALNI ORKESTER 3 773 
PIHALNI ORKESTER 4 774 
POZAVNA  
POZAVNA 1 741 
POZAVNA 2 742 
POZAVNA 3 743 
POZAVNA 4 744 
PSIHOLOGIJA 293 
PSIHOLOGIJA 1 – GLASB. PEDAG. 881 
PSIHOLOGIJA 2 – GLASB. PEDAG. 882 
ROG 1 721 
ROG 2 722 
ROG 3 723 
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 ROG 4 724 
SAKSOFON 1 701 
SAKSOFON 2 702 
SAKSOFON 3 703 
SAKSOFON 4 704 
SCENSKA INTERPRETACIJA 1202 
SCENSKA INTERPRETACIJA 2 1234 
SCENSKA INTERPRETACIJA 3 1235 
SEMINAR 1 821 
SEMINAR 2 822 
SIMFONIČNI ORKESTER  
SLOVENSKA DIKCIJA 1205 
SLOVENSKA DIKCIJA 2 1238 
SLOVENSKA DIKCIJA 3 1239 
SOCIOLOGIJA KULTURE 260 
SOLFEGGIO 1 61 
SOLFEGGIO 2 62 
SOLFEGGIO 3 63 
SOLFEGGIO, GLASBENA TEORIJA 1204 
SOLFEGGIO, GLASBENA TEORIJA 2 1237 
SPEC. GLASB. DIDAKT. 1 - VAJE 1191 
SPEC. GLASB. DIDAKT. 2 - VAJE 1192 
SPEC. GLASB. DIDAKT. 3 - VAJE 1193 
SPEC. GLASB. DIDAKT. 4 - VAJE 1194 
SPEC. DIDAKTIKA KLAV. POUKA 2 552 
SPEC. DIDAKTIKA KLAV. POUKA 3 553 
SPEC. DIDAKTIKA KLAV. POUKA 4 554 
SPEC. DIDAKTIKA ZA ORGLE II 495 
SPEC. DIDAKTIKA ZA ORGLE III 496 
SPEC. DIDAKTIKA ZA ORGLE IV 497 
SPEC. PREDAV. IZ ZGOD. GLASBE 1220 
SPECIALNA DID III-3 1338 
SPECIALNA DID III-4 1339 
SPECIALNA DID IV-3 1342 
SPECIALNA DID IV-4 1343 
SPECIALNA DID V-3 1346 
SPECIALNA DID V-4 1347 
SPECIALNA DID VI-3 1350 
SPECIALNA DID VI-4 1351 
SPECIALNA DIDAKTIKA 3 303 
SPECIALNA DIDAKTIKA 4 304 
SPECIALNA DIDAKTIKA PIHAL  
SPECIALNA DIDAKTIKA TROBIL  
SPECIALNA GLASBENA DIDAKTIKA 1 861 
SPECIALNA GLASBENA DIDAKTIKA 2 862 
SPECIALNA GLASBENA DIDAKTIKA 3 863 
SPECIALNA GLASBENA DIDAKTIKA 4 864 
TEHNIKA GODALNIH INSTRUMENTOV 190 
TEHNIKA PIHAL IN TROBIL 200 
TEHNIKA TOLKAL 210 
TOLKALA 1 761 
TOLKALA 2 762 
TOLKALA 3 763 
TOLKALA 4 764 
TROBENTA 1 731 
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TROBENTA 2 732 
TROBENTA 3 733 
TROBENTA 4 734 
TUBA 1 751 
TUBA 2 752 
TUBA 3 753 
TUBA 4 754 
VIOLA 1 591 
VIOLA 2 592 
VIOLA 3 593 
VIOLA 4 594 
VIOLINA 1 581 
VIOLINA 2 582 
VIOLINA 3 583 
VIOLINA 4 584 
VIOLONČELO 1 601 
VIOLONČELO 2 602 
VIOLONČELO 3 603 
VIOLONČELO 4 604 
VOK. LIT. – IZV. PRAK. RAZ. STILOV 2 1210 
VOK. LIT. – IZV. PRAK. RAZ. STILOV 3 1241 
VOKALNA KOMPOZICIJA 1000 
VOKALNA TEHNIKA OŠ 1 1198 
VOKALNA TEHNIKA OŠ 2 1229 
VOKALNA TEHNIKA OŠ 3 1230 
VOKALNA TEHNIKA 1 171 
VOKALNA TEHNIKA 2 172 
VOKALNA TEHNIKA 3 173 
VOKALNA TEHNIKA 3 1369 
VOKALNA TEHNIKA 4 1370 
VOKALNA TEHNIKA 4 174 
ZBOROVSKA LITERATURA 2 412 
ZBOROVSKA LITERATURA 3 413 
ZBOROVSKA LITERATURA 3 – GL. P. 1103 
ZBOROVSKA LITERATURA 4 414 
ZBOROVSKA LITERATURA 4 – GL. P. 1104 
ZBOROVSKO PETJE 1 161 
ZBOROVSKO PETJE 2 162 
ZBOROVSKO PETJE 3 163 
ZBOROVSKO PETJE 4 164 
ZBOROVSKO PETJE PED. 2 1376 
ZGODOVINA GLASBE 1 221 
ZGODOVINA GLASBE 2 222 
ZGODOVINA GLASBE 3 223 
ZGODOVINA GLASBE IN OPERE 1209 
ZGODOVINA SLOVENSKE GLASBE 830 
ZGODOVINA SVETOVNE GLASBE 1 811 
ZGODOVINA SVETOVNE GLASBE 2 812 
ZGODOVINA SVETOVNE GLASBE 3  
ZUNANJI   
ŠPORTNA VZGOJA 2 332 
ŠPORTNA VZGOJA 3 333 
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ŠTUDIJSKI KOLEDAR za študijsko leto 2008/09 
——————————————————————————————————————————— 
 
Na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 119/06 - uradno 
prečiščeno besedilo) ter v skladu s 112. , 114. in 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. 
L. RS, št. 8/05 in spremembe) se oblikuje študijski koledar za študijsko leto 2008/09. V obeh 
semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski 
program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v 
študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same 
razporejajo izpitne roke, ki naj jih bo, če je mogoče, več v istem obdobju in ki naj zagotovijo, 
da bodo imeli študentje po zaključku predavanj možnost 3-kratnega opravljanja izpita pred 
vpisom v višji letnik. 
Sklep: Komisija za dodiplomski študij v skladu s svojimi pooblastili predlaga Senatu UL v 
sprejem naslednji študijski koledar za študijsko leto 2008/09: 
 
 
1. Razpored organiziranega pedagoškega dela 
 

Semester Od vključno 
 

Do vključno 
 

1. semester Sreda, 1. 10. 2008 
 

Sreda, 21. 1. 2009 
 

Zimske počitnice Četrtek, 22. 1. 2009 
 

Petek, 13. 2. 2009 
 

2. semester Ponedeljek, 16. 2. 2009 
 

Petek, 5. 6. 2009 
 

 
 
2. Razpored izpitnih obdobij 
 

Obdobje Od vključno 
 

Do vključno 
 

Zimsko Četrtek, 22. 1. 2009 
 

Petek, 13. 2. 2009 
 

Spomladansko Ponedeljek, 8. 6. 2009 
 

Petek, 3. 7. 2009 
 

Letne počitnice Ponedeljek, 29. 6. 2009 
 

Petek, 28. 8. 2009 
 

Jesensko Ponedeljek, 31. 8. 2009 
 

Petek, 25. 9. 2009 
 

 
 
3. Teden univerze v Ljubljani je predviden od 1. 12. do 5. 12. 2008. 
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ŠTUDIJSKI KOLEDAR AG 2008/2009 
 
Oktober 2008 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

  

 
1  Začetek 
študijskega 

leta 
 

2 3 4 5 

6  7  8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

 
November 2008 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja 

  
 

 
   1 Dan mrtvih 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24  25 26 27 28 29 30 

 
December 2008 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 Božično –
novoletne počitnice 

23 Božično –
novoletne 
počitnice 

24 Božično –
novoletne 
počitnice 

25 Božično –
novoletne 
počitnice 

26 Božično –
novoletne 
počitnice 

27 Božično –
novoletne 
počitnice 

28 

29 Božično –
novoletne počitnice 

30 Božično –
novoletne 
počitnice 

31 Božično –
novoletne 
počitnice 
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Januar 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

   
1 Božično –
novoletne 
počitnice 

2 Božično –
novoletne 
počitnice 

3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 Konec 1. 
semestra 24 25 

26 izpiti 27 izpiti 28 izpiti 29 izpiti 30 izpiti 31  

 
Februar 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

      1 

2 izpiti 3 izpiti 4 izpiti 5 izpiti 6 izpiti 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 Začetek letnega 
semestra 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

 
Marec 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

   
    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
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April 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 Dan upora 28 29 30    

 
Maj 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 
 
    1 praznik dela 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 Senat 15 16 17 

18 
19 PGUM 

Izpiti 4. letnik, 
1. rok 

20 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

21 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

22 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

23 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 24 

25 26 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

27 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

28 Izpiti 4. 
letnik, 1. rok 

29 Konec 2. 
semestra 30 31 

 
Junij 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 
 

1 Izpiti gl. predmet 
Začetek diplomskih 

nastopov 

 
2 Izpiti gl. 

premet 
 

3 Izpiti gl. 
premet 

4 Izpiti gl. 
predmet 

5 Izpiti gl. 
predmet 6 Izpiti gl. predmet 7 

8 Izpiti 1. rok 9 Izpiti 1. rok 10 izpiti 1. 
rok 

11 Senat 
Izpiti 1. rok 

12 izpiti 1. 
rok 13 izpiti 1. rok 14 

15 Izpiti 1. rok 16 Izpiti 1. 
rok 

17  Izpiti 1. 
rok 

18  Izpiti  1. 
rok 

19  Izpiti  1. 
rok 20  Izpiti  1. rok 21 

22 Izpiti 1. rok 23 Izpiti 2. 
rok Diplome 

 
24  Izpiti 2. 
rok Diplome 

 

25 Dan 
republike 

26 Izpiti 2. 
rok Diplome 

27 Izpiti 2. rok 
Diplome 28 

29 Izpiti 2. rok 
Diplome 

30 Izpiti 2. 
rok Diplome      
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Julij 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

  1 Izpiti 2. rok 
Diplome 

2 Izpiti 2. rok 
Diplome 

3 Izpiti 2. rok 
Diplome 

4 
 

5 
 

6 Izpiti, 2. rok 
Diplome 

7 Izpiti 2. rok  
Diplome 

8  Izpiti 2. rok 
Diplome 9 Izpiti 2. rok 10 Izpiti. 

diplome 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
Avgust 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

  
    1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
September 2009 

ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota Nedelja 

 1 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

2 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

3 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

4 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

5 Izpiti 3. rok, 
Vpis 6 

7 Izpiti 3- rok, Vpis 8 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

9 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

10 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

11 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

12 Izpiti 3. rok, 
Vpis 13 

14 Izpiti 3. rok, Vpis 15 Izpiti 3. 
rok, Vpis 

16 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

17 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

18 Izpiti 3. rok, 
Vpis 

19 Izpiti 3. rok, 
Vpis 20 

21 Izpiti 3. rok, Vpis 

22 Izpiti 3. 
rok, Zadnji 

dan za oddajo 
prošenj za 

pogojni vpis 

23  Diplome, 
Vpis 

24 Diplome, 
Vpis 

25 Diplome, 
Vpis 

26  Diplome, 
Vpis 27 

28 Izpiti 3. rok, Vpis 29  Diplome 30 Diplome     
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PROJEKTI V OKVIRU AG  
——————————————————————————————————————————— 
 
 
Koncertni abonma Akademije za glasbo 
 
 

 
 
Koncertni abonma Akademije za glasbo v Ljubljani svoje zveste poslušalce razveseljuje že šest let, s kar 
dvanajstimi koncerti letno. V dvoranah Slovenske filharmonije, Cankarjevega doma, SNG Maribor ter v 
cerkvi svetega Jožefa predstavljajo svoje najboljše dosežke simfonični, komorni godalni in pihalni orkester 
ter mešani, komorni in koralni zbor Akademije za glasbo. Na koncertih z našimi uglednimi poklicnimi 
orkestri – Orkestrom Slovenske filharmonije, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Orkestrom Opere in 
baleta SNG Ljubljana in Simfoničnim orkestrom SNG Maribor nastopajo najboljši mladi instrumentalni in 
vokalni solisti, izbrani na avdiciji. Gre za posameznike, ki sedemčlansko strokovno komisijo prepričajo z 
muzikalnostjo in umetniško kreativnostjo, s tem pa pridobijo možnost, da se v okviru Koncertnega 
abonmaja predstavijo širšemu glasbenemu občinstvu. Pester in raznolik koncertni repertoar s katerim 
Akademija za glasbo skrbi za svojo umetniško predstavitev, vsako leto ponuja številna dela tujih in 
domačih skladateljev, med njimi tudi novo napisane skladbe študentov kompozicijskega oddelka. Že 
tradicionalno sodelovanje in izmenjave med Akademijo za glasbo v Ljubljani ter tujimi glasbenimi 
akademijami in univerzami pa k vsakoletnim koncertom prispeva tudi umetniško poustvarjanje glasbenih 
zasedb iz drugih držav. Kot kamenčki v mozaiku so se v Koncertnem abonmaju na šestletni umetniški poti 
zapisala imena vseh mentorjev, ki s svojimi neumornimi prizadevanji skrbijo za zavidljivo izvedbeno raven 
koncertov, kakor tudi imena uglednih domačih in tujih dirigentov kot so: Uroš Lajovic, Milivoj Šurbek, 
Marko Gašperšič, Simon Dvoršak, Ciril Škerjanec, Marko Vatovec, Sebastjan Vrhovnik, Tone Potočnik ter 
George Pehlivanian, En Shao, René Gulikers, Toshihiro Yonezu in Howarth Griffits.    
 
red. prof. Hinko Haas, 
prodekan za umetniško dejavnost  
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Komorni večeri Akademije za glasbo 
 

 
 
Spomladi l. 2006 sem z veseljem sprejel povabilo vodstva naše akademije, da vsako leto pripravim ciklus 
komornih koncertov. Odločili smo se, da se bodo odvijali v obeh dvoranah Slovenske filharmonije, ki sta 
tako lokacijsko kot akustično izjemno primerni. V sezoni 2006/2007 smo izvedli 10 koncertov. Oblikoval 
sem jih kot tematsko zaokrožene večere (npr. : Pihalne skupine, Pevci z instrumentalnimi komornimi 
skupinami, Kitara in harfa v komornih zasedbah, Godalni kvarteti z gosti ...). Poseben dogodek pa je 
predstavljal sklepni koncert, ki ga je kot gostujoči docent z našimi študenti pripravil mladi, a svetovno 
uveljavljeni klarinetist Mate Bekavac. Skupaj se je na teh večerih z velikim uspehom predstavilo 136 naših 
študentov, kar je kar tretjina vseh vpisanih! Tudi z obiskom smo bili zelo zadovoljni. Ohrabreni z 
doseženim smo se iztekajoče sezone 2007/2008 lotili še bolj ambiciozno. Kar na štirih večerih smo obeležili 
obletnice naših in tujih glasbenikov. Ob 100 – letnici rojstva smo se poklonili spominu violinista in 
pedagoga Leona Pfeiferja (tudi nekdanjega dekana AG), skladatelju  Marjanu Kozini in francoskemu 
ustvarjalcu Olivieru Messiaenu, počastili pa smo tudi našega dekana Pavla Mihelčiča ob njegovi 70 – 
letnici. Na kitarskem večeru se nam je prvič predstavil tudi Kitarski ansambel pod vodstvom svojega 
mentorja – red. prof. Tomaža Rajteriča. Na koncertu trobilcev pa Trobilni ansambel pod umetniškim in 
dirigentskim vodstvom doc. Dušana Krajnca. Oba ansambla nas bosta v bodočnosti lahko zelo 
reprezentativno zastopala tudi na tujem. Ob koncertih dveh gostujočih akademij, s katerima že tradicionalno 
sodelujemo (Zagreb, Banska Bystrica), je bil tudi letos izvajalski vrh dosežen na zadnjem koncertu (Tolkala 
v komornih skupinah), na katerem sta ob sodelovanju nekaterih svojih kolegov dobesedno blestela tolkalca 
Jože Bogolin in Simon Klavžar. Koncert, ki bi bil v čast vsaki evropski visoki šoli za glasbo! Radost ob 
tako izjemnem uspehu je skalilo le žalostno dejstvo, da je ta in še kar nekaj koncertov slišala le peščica 
poslušalcev. Res je ponudba koncertov v Ljubljani (pre)velika, res pa je tudi, da na teh koncertih skoraj ne 
opazimo študentov naše akademije. Ali jih koncerti resnično ne zanimajo (so se vpisali na »napačno« 
visoko šolo?), jih je zapustil osnovni občutek kolegialnosti? In da ne bo pomote – zelo »spodobno« bi bilo, 
da bi te koncerte v precej večji meri obiskovali tudi profesorji! 
 
red. prof. Tomaž Lorenz, 
predstojnik katedre za ansambelsko in komorno igro na AG
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UMETNIŠKI KORPUSI AG 
——————————————————————————————————————————— 
 
 
Simfonični orkester Akademije za glasbo v Ljubljani 
 
 

 
 
 
Simfonični orkester Akademije za glasbo se ponaša s šestdesetletno tradicijo, pod svojim okriljem pa 
združuje študente vseh letnih oddelkov za godala, pihala, trobila in tolkala. Orkester je skozi zgodovino, 
pod taktirkami priznanih dirigentov kot so dr. Danilo Švara, Uroš Prevoršek, Anton Nanut, Ciril Škerjanec, 
Marko Letonja, Uroš Lajovic, Milivoj Šurbek, János Kovácz, Wellisar Gentscheff, Jürgen Bruns, René 
Gulikers ter George Pehlivanian, izvedel številna dela iz bogatega repertoarja, ki ga zaokrožajo temeljna 
simfonična in koncertantna dela vseh stilnih obdobij, v njem pa posebno mesto zavzemajo tudi sodobna 
simfonična dela slovenskih ustvarjalcev. Pod mentorskim vodstvom profesorjev Vasilija Meljnikova 
(godala), Jožeta Kotarja (pihala) in Boštjana Lipovška (trobila), mladi glasbeniki vsako leto pripravijo dva 
do tri nove projekte s katerimi razveseljujejo tako domače kot tudi tuje glasbeno občinstvo. Koncertna 
gostovanja na Dunaju, v Zagrebu ter v Gorici so v preteklih sezonah požela velike uspehe, v zadnji sezoni 
pa so se s tremi koncerti zelo uspešno predstavili na koncerti turneji po Nemčiji. Simfonični orkester 
Akademije za glasbo se je leta 2004, pod dirigentskim vodstvom Georga Pehlivaniana, udeležil elitnega 
festivala »Young Euro Classic« in se po ocenah nemške glasbene kritike uvrstil med najboljše evropske 
mladinske simfonične orkestre. Uspehu je sledilo povabilo na ponovno udeležbo na tem festivalu v avgustu 
leta 2007, ko je Simfonični orkester pod vnovičnim vodstvom dirigenta Georga Pehlivaniana izvedel dela 
ruskih skladateljev ter Koncert za klarinet in harmoniko mlade slovenske skladateljice Nane Forte.  
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Mešani pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani  
 

 
 
Mešani pevski zbor Akademije za glasbo sestavljajo študentje oddelkov za kompozicijo, dirigiranje, 
instrumente s tipkami, kitaro, glasbeno pedagogiko in sakralno glasbo. Svoje delo redno predstavljajo na 
letnih koncertih, zadnja leta v okviru Koncertnega abonmaja Akademije za glasbo, na katerih izvajajo a 
cappella in vokalno instrumentalno literaturo tako domačih, kot tudi svetovnih zborovskih ustvarjalcev. 
Sodelovali so tudi v različnih vokalno-instrumentalnih projektih z orkestrom Slovenske policije, orkestrom 
Slovenske vojske in Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo ter se še z nekaterimi drugimi 
slovenskimi zbori kot so APZ Tone Tomšič, Ljubljanski madrigalisti, De Profundis Kranj, Viva Brežice, 
večkrat predstavili tudi širšemu slovenskemu občinstvu. 
 
doc. Marko Vatovec, 
zborovodja Mešanega pevskega zbora Akademije za glasbo 
 
Koralni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani 

 
Zbor je bil ustanovljen v šolskem letu 1993/1994, na pobudo prof. Toneta Potočnika. V prvih letih je 
nastopal pod imenom Schola cantorum: Cantate Domino. V njem prepevajo študentje, ki obiskujejo 
oziroma so obiskovali predmet Gregorijanski koral in nekateri zunanji člani. Udeležba je prostovoljna, 
razen pri študentih, ki imajo v prvem letniku študija koral kot obvezen predmet. Večino pevcev sestavljajo 
študentje oddelka za glasbeno pedagogiko. Žal pa se sestav pevcev vsako leto menja. Petje v tem zboru nudi 
izkušnjo duhovne razsežnosti vokalne glasbe in stik z njenimi izviri. Pomembno dragocenost predstavlja 
povezava s kraji oziroma prostori, ki so ali so bili namenjeni izvedbi te zvrsti glasbe in njena vključitev v 
izvorno obredje (samostani Žiče, Pleterje, Stična, Piran, Rosazzo v Italiji, Ittingen v Švici). Zbor je prvi 
poustvaril glasbo rokopisov, ki so vezani na slovenski prostor (fragment srednjeveškega  večglasja iz 
Kranja in oficij kranjskih patronov Kancijev). Zbor pa tudi predstavlja inovativno metodo pristopa do 
interpretacije gregorijanskega korala kot jo po dolgih letih iskanja uresničuje prof. Tone Potočnik. Prav 
zaradi teh posebnosti je bil zbor povabljen in je sodeloval z mnogimi pomembnimi ustanovami (Slovenska 
Akademija znanosti in umetnosti, Slovenska filharmonija, Festival Radovljica, Imago Slovenije, Idriart, 
Festival stare hudby Češki Krumlov, Pasijonska baština Zagreb). Od ostalih nastopov velja izpostaviti 
nastop v Rimu in Bratislavi. Pomembno poslanstvo koralne glasbe je v njenem preseganju zgolj akademsko 
glasbenega pristopa in povezanosti še z drugimi smermi življenja, predvsem tistimi, ki človeku omogočajo 
njegov duhovni razvoj. 
 
doc. Tone Potočnik, 
zborovodja Koralnega zbora Akademije za glasbo 
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Komorni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani 
 
 

 
 
 
Komorni zbor Akademije za glasbo je nastal zaradi želje in potrebe, da bi imeli tudi na Akademiji za glasbo 
kvalitetno zborovsko izvajalsko telo, ki lahko posega po zahtevnejši literaturi in dosega višjo poustvarjalno 
raven od običajnih šolskih zborov.  
 
Združuje študente različnih študijskih smeri: bodoče glasbene pedagoge, pianiste, organiste, skladatelje, 
dirigente, kitariste, sakralne glasbenike… Vsi so navdušeni pevci, nekateri v slovenskem zborovskem 
življenju delujejo tudi že kot zborovodje. 
 
Zbor redno nastopa ob različnih priložnostih, kot so mednarodni simpoziji v organizaciji Akademije za 
glasbo (Ptuj, Trst, Gorica...) in koncertni abonma Akademije za glasbo. Nastopil je na različnih festivalih 
(Celjski festival mladinskih in otroških zborov, Musica Danubiana, Festival Bled...), krstil je že več skladb 
slovenskih skladateljev, tako tistih že uveljavljenih (Marko Mihevc, Maks Strmčnik, Ivan Florjanc, Črt 
Sojar Voglar, Tomaž Svete, Ambrož Čopi...), kot tistih, ki še prihajajo. V minuli sezoni se je zbor uspešno 
predstavil na Fränkische Musiktage, frankovskih glasbenih dnevih, mednarodnem festivalu v Alzenau-u in 
sodeloval pri mednarodnem mojstrskem tečaju za zborovske dirigente v organizaciji Glasbene matice 
Ljubljana, APZ Tone Tomšič in Akademije za glasbo v Ljubljani, ki ga je vodil priznani norveški dirigent 
Ragnar Rasmussen. 
 
doc. Marko Vatovec, 
zborovodja Komornega zbora Akademije za glasbo 
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PREDSTAVITEV PROFESORJEV  
——————————————————————————————————————————— 
 
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJI 
 
 
Arnold Stanko, red. prof. 
Trobentar Stanko Arnold je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, svoje znanje pa je izpopolnjeval 
v Parizu pri prof. R. Delmottu. Za svoje umetniško delovanje, katerega obsežen repertoar sega od baročne 
do sodobne glasbe, je prejel več mednarodnih in domačih nagrad, med njimi nagrado Prešernovega sklada 
in Župančičevo nagrado, obe pa je prejel za solistično igranje ter kot član Slovenskega kvinteta trobil. 
Posnel je štiri solistične plošče, snemal pa je tudi z različnimi komornimi skupinami. Koncertira kot solist z 
uveljavljenimi simfoničnimi orkestri po Evropi, ZDA in na Japonskem ter kot komorni glasbenik.  
 
 
Bravničar Dejan, red. prof. 
Študij violine je v razredu prof. K. Rupla zaključil na ljubljanski Akademiji za glasbo, izpopolnjeval pa se 
je pri prof. I. Ojstrahu na konservatoriju P. I. Čajkovskega v Moskvi ter na Akademiji sv. Cecilije v Rimu, 
pri P. Carmirelli. Kot solistični koncertant je sodeloval z mnogimi priznanimi orkestri in dirigenti, nastopa 
pa tudi kot komorni glasbenik. Njegov repertoar obsega več kot štirideset violinskih koncertov iz svetovne 
literature, poustvaril pa je tudi violinske koncerte slovenskih skladateljev. Za svoje bogato solistično 
poustvarjalno delo je prejel nagrado Prešernovega sklada in nagrado mesta Ljubljane. Med leti 1993 in 
2001 je bil dekan Akademije za glasbo v Ljubljani.   
 
 
Dekleva Igor, red. prof. 
Iz klavirja je diplomiral v razredu prof. J. Ravnika na Akademiji za glasbo, študij je nadaljeval pri prof. K. 
Then-Berghu na Visoki šoli za glasbo v Münchnu, pod mentorstvom prof. H. Horak na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani pa je zaključil še podiplomski študij. Izpopolnjeval se je v mojstrskih razredih v Sieni (A. 
Cortot) in na Salzburškem Mozarteumu (C. Zecchi). Solistično je koncertiral v večini evropskih držav, 
Južni in Severni Ameriki, Afriki ter Aziji, nastopa pa tudi kot član Klavirskega dua Dekleva, s katerim je 
krstno izvedel preko sto skladb slovenskih skladateljev. Pianist in skladatelj Igor Dekleva je ustvaril preko 
šeststo kompozicijskih del, za svoje delovanje pa je prejel številna priznanja in nagrade.  
 
 
Drevenšek Matjaž, red. prof. 
Po končanem podiplomskem študiju na Glasbeni akademiji v Zagrebu, se je izpopolnjeval pri prof. S. 
Bichonu na Conservatoire National Regional v Lyonu. Je dobitnik številnih nagrad in priznanj, med njimi 
nagrade Milka Trnina, nagrade Hrvaškega glasbenega zavoda, nagrade Fonda Nade Popović Bukovinac, 
Plakete občine Ljubljana Center ter Škerjančevega priznanja. Saksofonist Matjaž Drevenšek, ki solistično 
koncertira s priznanimi orkestri, je prvi saksofonist orkestra Slovenske filharmonije in član Komornega 
orkestra solistov DSS, nastopa pa tudi v različnih komornih zasedbah. Deluje tudi kot predsednik Zveze 
Glasbene mladine Slovenije in Glasbenega društva Saksofonija.  
 
 
Golob Jani, red. prof. 
Na ljubljanski Akademiji za glasbo je diplomiral iz violine, v razredu prof. K. Rupla ter prof. A. Dermelja, 
pri prof. U. Kreku pa je zaključil še dodiplomski študij kompozicije. Ustvarja tako baletno in operno glasbo, 
dela za simfonični, godalni, pihalni in komorni orkester, kot avtor glasbe pa je podpisan tudi pod številnimi 
celovečernimi filmi, nadaljevankami, gledališkimi predstavami in radijskimi igrami. Prešernova nagrada 
Univerze v Ljubljani, Zlata plaketa SOKOJ-a, Župančičeva nagrada in nagrada Prešernovega sklada, so 
samo nekatere izmed številnih nagrad, ki jih je prejel za svojo bogato ustvarjalno dejavnost. Je redni član 
Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.  
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Goričar Slavko, red. prof. 
Klarinetist Slavko Goričar je na Akademiji za glasbo v razredu prof. M. Gunzka zaključil specialistični 
študij. Kot solist-koncertant je nastopal s številnimi uglednimi zasedbami doma in po svetu, za umetniške in 
pedagoške uspehe pa je prejel številna priznanja in nagrade, med njimi nagrado Julija Betetta, ki jo kot 
najvišje strokovno priznanje podeljuje Društvo glasbenikov umetnikov Slovenije. Med drugim je krstno 
izvedel številna solistična dela za klarinet, ki so jih, nekatera prav posebej zanj, ustvarili slovenski 
skladatelji. Je tudi avtor številnih skladb za klarinet in klavir, ki so v štirih zbirkah izšle pri Državni založbi 
Slovenije. 
 
 
Grafenauer Andrej, red. prof. 
Po končani srednji šoli je s študijem kitare nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v avstrijskem Gradcu, kjer je 
diplomiral v razredu prof. M. Bäuml-Klasinc. Izpopolnjeval se je med drugim pri urugvajskemu kitaristu 
Abelu Carlevaru. Kot solist in komorni glasbenik je, z deli vseh stilnih obdobij in usmeritev, koncertiral na 
mnogih pomembnejših koncertnih ciklih ter festivalih v Sloveniji in tujini, krstno pa je izvedel tudi dela 
slovenskih avtorjev. Za svoje umetniško delovanje je prejel najvišje strokovno priznanje Društva glasbenih 
umetnikov Slovenije, Betettovo nagrado. Od leta 2003 je prodekan za študijske zadeve na Akademiji za 
glasbo. 
 
 
Haas Hinko, red. prof. 
Študij klavirja je zaključil z umetniško specializacijo pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak na Akademiji za 
glasbo. Izpopolnjeval se je pri Rudolfu Kererju v Wiemarju, Claudeu Copensu v Bruxellesu, kot štipendist 
švicarske vlade pa pri Carlu Engelu v Bernu. V njegovem repertoarju, ki obsega solistična, komorna ter 
koncertantna dela vseh obdobij, je tudi preko petdeset krstno izvedenih novitet slovenskih avtorjev. Je 
dobitnik Prešernove nagrade Akademije za glasbo, Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani, Društvo 
glasbenih umetnikov Slovenije pa mu je dodelilo Betettovo nagrado. Od leta 2001 je prodekan za 
umetniško dejavnost. 
 
 
Klopčič Rok, red. prof. 
Po diplomi na Akademiji za glasbo se je izpopolnjeval v Bernu, diplomo pa si je pridobil še z zaključenim 
študijem na Royal College of Music v Londonu. Kasneje je svoje znanje nadgrajeval pri prof. Henryku 
Szeryngi. Violinist Rok Klopčič se uveljavlja tudi kot glasbeni esejist, svoje bogato violinsko znanje pa je 
strnil v avtorski knjigi z naslovom Violina. Za svoje umetniško delovanje je prejel nagrado Prešernovega 
sklada, ter najvišje strokovno priznanje Društva glasbenih umetnikov Slovenije, nagrado Julija Betetta. 
 
 
Kotar Jože, red. prof. 
Dodiplomski in podiplomski študij klarineta je zaključil pod mentorstvom prof. A. Zupana na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Še v času študija je za svoje uspehe prejel akademijsko in univerzitetno študentsko 
Prešernovo nagrado. Jože Kotar, solo klarinetist v Simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, je posnel 
že enajst zgoščenk, deluje pa tudi kot član, soustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega orkestra 
klarinetov in Slovenskega seksteta klarinetov ter član Pihalnega kvinteta Ariart, Pihalnega tria Slovenske 
filharmonije in Ansambla za sodobno glasbo MD7. Kot klarinetist sodeluje še z mnogimi drugimi 
zasedbami, od leta 2007 pa je umetniški vodja in dirigent Delavske godbe Trbovlje. 
 
 
Lorenz Tomaž, red. prof. 
Iz violinske in komorne igre je diplomiral in magistriral na Akademiji za glasbo, v razredu prof. L. 
Pfeiferja. Izpopolnjeval se je v Rimu (G. Agosti), Sieni (S. Lorenzi), Trstu (R. Zannetovich ter L. Lana) in 
Budimpešti (A. Gertler). Njegovo bogato umetniško kariero obeležujejo številna gostovanja po svetu, kjer 
je koncertiral kot solist, član Tria Lorenz in v drugih komornih zasedbah. Poleg nagrad na tekmovanjih iz 
mladih let je prejel tudi tri nagrade Prešernovega sklada, dve nagradi Društva slovenskih skladateljev, 
Župančičevo in Bettetovo nagrado ter Škerjančevo diplomo. Violinist Tomaž Lorenz je krstno izvedel 
preko sto del slovenskih skladateljev. 
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Meljnikov Vasilij, red. prof. 
Na glasbeni akademiji v Minsku je pri profesorici Olgi Parkomenko, učenki in pomočnici slovitega Davida 
Ojstraha, končal magistrski študij violine. Izpopolnjeval se je na moskovskem konservatoriju Petra I. 
Čajkovskega. Prvotno se je pedagoškemu delu posvečal v Minsku, kjer je kot profesor poučeval na Posebni 
srednji šoli za izredne talente ter kot asistent na glasbeni akademiji, od leta 1990 pa je profesor na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Leta 1997 je prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju Vienna 
Modern Masters na Dunaju. Violinist Vasilij Meljnikov koncertira kot solist in komorni glasbenik, od leta 
2004 pa je koncertni mojster Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.   
 
 
dekan, mag. Mihelčič Pavel, red. prof.  
Skladatelj, vodilni glasbeni kritik Dela, radijski urednik, teoretik in organizator festivalov Svetovni glasbeni 
dnevi, Musica danubiana ter Unicum, je diplomski in podiplomski študij kompozicije zaključil pri prof. M. 
Bravničarju. Za svoja dela, ki so bila izvajana v tridesetih državah sveta, z uveljavljenimi orkestri in sestavi 
ter pod taktirkami priznanih dirigentov, je prejel številne nagrade, med njimi Župančičevo in Kozinovo 
nagrado, plaketo mesta Novo mesto ter nagrado Prešernovega sklada. Pavel Mihelčič je umetniški vodja 
ansambla za sodobno glasbo MD7, v mednarodnem prostoru pa deluje tudi kot predsednik Slovenske 
sekcije Mednarodnega združenja za sodobno glasbo - ISCM. Je član številnih društev in komisij. Od leta 
2001 je dekan Akademije za glasbo v Ljubljani, ki se je od tedaj s svojimi koncertnimi uspehi uveljavila na 
pomembnejših evropskih odrih. 
 
 
Mihevc Marko, red. prof.  
Skladatelj, glavni urednik EdDSS, umetniški vodja orkestra KOS DSS in predstojnik katedre za glasbeno-
teoretične predmete je po diplomi v Ljubljani, pri zaslužnem profesorju A. Srebotnjaku, diplomiral še na 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst ter magistriral na Institutu za glasbeno analizo na Dunaju. Je 
pobudnik, umetniški vodja in ustanovitelj Noči slovenskih skladateljev, največjega vsakoletnega koncerta 
na katerem sodobni glasbeni ustvarjalci predstavljajo svoje novitete. Prejel je dunajsko nagrado Fritza 
Kreislerja in Kozinovo nagrado. 
 
 
Mlejnik Miloš, red. prof. 
Dodiplomski in podiplomski študij violončela je končal pri profesorju O. Bajdetu na Akademiji za glasbo, 
izpopolnjeval pa se je pri uglednih profesorjih – S. Palm, E. Mainardi ter A. Navarra. Med leti 1977 in 1990 
je bil solo violončelist orkestra Slovenske filharmonije. Kot solist ali pa član različnih komornih zasedb je 
koncertiral po domala vseh evropskih državah in ZDA. Z orkestrom Slovenske filharmonije je kot solist 
nastopil v Carnegie Hallu v New Yorku, leipziškem Gewandhausu ter berlinskem Schauspielhausu. Njegov 
umetniški opus bogatijo številne krstne izvedbe slovenskih del. Je prejemnik nagrad na tekmovanjih v 
Kölnu, Berlinu, Zagrebu in Colmarju ter dobitnik nagrade Prešernovega sklada. 
 
 
Novšak Primož, red. prof. 
Izobraževal se je pri profesorjih I. Ozimu, M. Rostalu in H. Szeryngu. Že kot zelo mlad violinist je 
na mednarodnih tekmovanjih prejel številne nagrade. Kot prvi koncertni mojster je igral v številnih 
orkestrih, pod taktirkami priznanih dirigentov kot so Sir G. Solti, W. Sawalisch, M. Jansons, C. M. 
Giulini, C. Kleiber in drugi, zdaj pa je prvi koncertni mojster orkestra Tonhalle v Zürichu. Leta 
1987 je postal profesor za komorno glasbo na državni visoki šoli za glasbo v Kölnu, kot redni 
profesor za violino pa predava tudi na Akademiji za glasbo. O bogati umetniški karieri violinista 
Primoža Novšaka, ki je krstno izvedel tudi številna dela slovenskih skladateljev, priča preko 
šestdeset zgoščenk. 
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Novšak Houška Eva, red. prof. 
Po diplomi na klavirskem oddelku Akademije za glasbo je končala še diplomski in podiplomski študij 
solopetja in v njegovem okviru, za številne vokalne izvedbe na koncertih, prejela Prešernovo nagrado. 
Izobraževanje je nadaljevala na dunajski Visoki šoli, kjer je z odliko končala specializacijo iz pesmi in 
oratorija. Umetniško poustvarjanje pevke Eve Novšak Houškove, na številnih koncertnih in opernih odrih 
doma in po svetu, so vodile uveljavljene dirigentske roke L. Matačiča, M. Horvata, S. Hubada, O. 
Danoneja, U. Lajovica, M. Muniha, A. Nanuta, J. Kovacsa, N. Bareze in I. Kuljariča. Je dobitnica 1. 
nagrade na 6. jugoslovanskem tekmovanju mladih umetnikov v Zagrebu leta 1969, Zlate medalje 
jugoslovanskih komponistov 1970, leta 1972 pa je prejela Župančičevo nagrado mesta Ljubljane.  
 
 
Ognjanovič Tatjana, red. prof. 
Diplomo in umetniško specializacijo je končala pod mentorstvom profesorice Dubravke Tomšič-
Srebotnjak, na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v času študija pa je dobila univerzitetno Prešernovo 
nagrado. Izpopolnjevala se je pri H. Petermandlu na dunajski Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
ter pri V. Meržanovu na konservatoriju P. I. Čajkovskega. Je nagrajenka številnih klavirskih tekmovanj v 
Zagrebu, na Dunaju, v Portu, Atenah, Valenciji in Jaenu, trikrat pa je prejela tudi posebno nagrado za 
najboljšo izvedbo Beethovnove sonate. Poustvarja tako na solističnih umetniških recitalih in kot članica 
komornih zasedb, z domačimi ter tujimi orkestri in dirigenti pa izvaja številne klavirske koncerte.  
 
 
Rajterič Tomaž, red. prof. 
Po začetnem glasbenem izobraževanju v Ljubljani je kot slovenski in švicarski štipendist nadaljeval s 
študijem kitare v Ženevi, kjer je tudi diplomiral. Specializiral se je v Lausanni in Salzburgu, izpopolnjeval 
pa se je tudi na mojstrskih tečajih J. Breama. Je dobitnik nagrad na tekmovanjih v Franciji, Braziliji, 
Zagrebu in Italiji. Tomaž Rajterič koncertira na solističnih recitalih, v komornih duih s priznanimi 
instrumentalisti in pevci, kot interpret pa nastopa tudi na solističnih koncertih z orkestri. Njegove izvedbe 
skladb, ki izhajajo iz stilnih obdobij od renesanse do sodobne glasbe, so posnete na številnih nosilcih zvoka, 
med njimi pa so tudi krstne izvedbe del slovenskih ustvarjalcev. 
 
 
Rogelja Božo, red. prof. 
Študij oboe je zaključil na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu D. Goloba, z diplomskim nastopom 
Bachove in Bellinijeve skladbe za solistično oboo in orkester. Izpopolnjeval se je v Parizu, pri prof. P. 
Pierlotu. Bil je solist pri Simfonikih RTV Slovenija, sedaj pa je solo oboist Slovenske filharmonije. Pod 
taktirkami priznanih dirigentov je izvedel številne koncerte z deli skladateljev različnih obdobij, vse do 
sodobne glasbe. Je prejemnik številnih nagrad na tekmovanjih v Zagrebu, Ljubljani, Ohridu, dvakrat mu je 
bila podeljena nagrada Prešernovega sklada, dobil je Škerjančevo priznanje, Društvo slovenskih 
skladateljev pa mu je podelilo nagrado kot najzaslužnejšemu izvajalcu slovenskih skladb. 
 
 
Rojko Uroš, red. prof. 
Študij kompozicije je zaključil na Akademiji za glasbo, v razredu profesorja U. Kreka. Izpopolnjeval se je 
na Državni visoki šoli za glasbo v Freiburgu (prof. K. Huber) in na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Hamburgu (prof. G. Ligeti). Je prejemnik številnih mednarodnih priznanj in nagrad v Linzu, 
Stuttgartu, Dunaju, Rimu, Amsterdamu, Grazu, Bonnu, v Ljubljani pa so mu podelili nagrado Prešernovega 
sklada. Njegove kompozicije so izvedene na številnih koncertih tako v Sloveniji kot v tujini. 
 
 
Rupel Fedja, red. prof. 
Dodiplomski in podiplomski študij je končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu profesorja B. 
Čampe. Leto kasneje je svoje znanje bogatil v Parizu, tako na solističnem področju (G. Crunell, H. Lebon) 
kot tudi na področju komorne igre (J. Francaix, M. Damase). Deloval je kot solo flavtist orkestra Slovenske 
filharmonije in orkestra Teatro Verdi v Trstu ter sodeloval v različnih komornih zasedbah. Med leti 1985 in 
1993 je bil prodekan na Akademiji za glasbo. Leta 1967 je za posnetek Ramovševe skladbe Odmevi prejel 
nagrado JRT, DGUS pa mu je podelilo Betettovo nagrado. Je avtor zbirke Lažje koncertne skladbe za 
flavto. 
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Strmčnik Maks, red. prof. 
Študij kompozicije je z odliko zaključil na ljubljanski Akademiji za glasbo, pri akademikih L. M. Škerjancu 
in U. Kreku. Je prejemnik študentske Prešernove nagrade. Pri J. Sohnleitnerju in T. Kopmanu se je 
izpopolnjeval v igri na instrumente s tipkami ter v interpretaciji baročne glasbe in generalnega basa. Poleg 
lastne ustvarjalne dejavnosti se posveča tudi koncertnemu solističnemu in komornemu muziciranju. Bil je 
tajnik Društva slovenskih skladateljev. Na Akademiji za glasbo je od leta 1999 predstojnik oddelka za 
sakralno glasbo. Maks Strmčnik, častni član občine Mežica, je za skladateljsko delo prejel nagrado 
Prešernovega sklada ter Kozinovo nagrado DSS.  
 
 
Šantl Zupan Karolina, red. prof. 
Dodiplomski in podiplomski študij flavte je pod mentorstvom F. Rupla zaključila na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. Šolanje je nadaljevala na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju pri prof. W. 
Schulzu in ga z odliko zaključila. Izpopolnjevala se je pri J. Galwayu, I. Grafenauer, S. Milan in P. L. 
Grafu. Je dobitnica več prvih nagrad na različnih tekmovanjih v času študija, leta 1993 je prejela prvo 
nagrado na tekmovanju glasbenih umetnikov Slovenije, na mednarodnem tekmovanju v Markneukirchnu pa 
je prejela posebno nagrado za izvedeni program. Za izvedbo sonate P. Gauberta je prejela Prešernovo 
nagrado. Koncertira kot solo flavtistka ter v različnih komornih zasedbah. 
 
 
Škerjanec Ciril, red. prof. 
Violončelo je študiral pri profesorju A. Navarri v Parizu, kjer je leta 1961 diplomiral. Izpopolnjeval se je na 
poletnih tečajih v Sieni (P. Casals). Nastopal je kot solo violončelist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, 
orkestra Slovenske filharmonije, simfoničnega orkestra v Essnu in orkestra Kölnske filharmonije, sodeluje 
pa tudi v komornih zasedbah. Kot solist je koncertiral po Evropi, Severni Ameriki in Kitajski. Je dobitnik 
nagrade Prešernovega sklada za leto 1976. Od leta 1982, kot redni profesor, poučuje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani.  
 
 
Šurbek Boris, red. prof. 
Na ljubljanski Akademiji za glasbo je z odliko zaključil študij klavirja v razredu prof. H. Horakove in tolkal 
pri prof. M. Bračku. Posvetil se je karieri tolkalca in se v tem okviru dodatno izobraževal na Guildhall 
School of Music v Londonu ter nato postal solist in vodja tolkalne skupine v Simfoničnem orkestru RTV 
Slovenija, sodeloval pa je tudi z različnimi komornimi zasedbami. Leta 1978 je ustanovil ansambel Studio 
za tolkala, s katerim so krstno izvedli mnogo slovenskih del za tolkala. Je prejemnik številnih nagrad, med 
njimi nagrade Društva slovenskih skladateljev in Betettove nagrade ter Škerjančevega priznanja.   
 
 
Šurbek Milivoj, red. prof. 
Na ljubljanski Akademiji za glasbo je pri prof. Danilu Švari končal študij dirigiranja, pri prof. J. Ravniku pa 
diplomski in podiplomski študij iz klavirja. Svoje znanje je izpopolnjeval v Londonu, kjer je pod 
mentorstvom M. Cimbra in T. Kendalla končal mojstrska razreda klavirja, pri L. Lovettu, R. Schwarzu, Sir 
A. Boultu in J. Alldisu pa dirigiranje. Šest let je kot redni profesor poučeval v mojstrskih razredih 
dirigiranja in klavirja na Japonskem (Osaka Kyoiku University), in tam dirigiral številnim simfoničnim, 
zborovskim in opernim delom. Je dobitnik številnih nagrad na pianističnih in dirigentskih tekmovanjih v 
Beogradu in Franciji ter prejemnik dveh študentskih Prešernovih nagrad in Betettove nagrade.  
 
 
Tomšič Srebotnjak Dubravka, red. prof. 
Po študiju v Ljubljani, je z dvanajstimi leti odšla v ZDA, kjer je z dvema posebnima nagradama diplomirala 
na Juilliard School of Music v New Yorku, v razredu prof. K. Bacon, med svetovno znanimi profesorji pa 
jo je poučeval tudi A. Rubinstein. Redno koncertira na vseh celinah. Za svoje umetniško delovanje je 
prejela številne nagrade, med njimi Prešernovo ter Župančičevo nagrado, 1. nagrado Mozartovega festivala 
v Bruslju, nagrado AVNOJ, zlato liro SUMUJ, zlato plaketo Univerze v Ljubljani. Pianistka Dubravka 
Tomšič Srebotnjak je posnela preko osemdeset zgoščenk za različne založbe, za najboljšo ploščo z deli 
Liszta pa je prejela Grand Prix Lisztove družbe v Budimpešti. Je častna članica Slovenske filharmonije in 
mesta Ljubljane. 
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Balžalorsky Volodja, izr. prof. 
Študiju violine se je najprej posvečal v Ljubljani pod mentorstvom prof. C. Veroneka, diplomiral je v Kölnu 
pri prof. I. Ozimu in se kasneje izpopolnjeval še na Dunaju pri J. Suku ter v Zagrebu, kjer je pri J. Klimi 
končal magisterij. Koncertira po celi Evropi in ZDA, posnel pa je tudi osem CD plošč. Za umetniške 
dosežke je prejel Betettovo nagrado, The Canary Islands Music Award 2007 za interpretacijo Franckove 
Sonate v A-duru (v duu s pianistom H. Haasom), v Kanadi so mu istega leta podelili The Ontario 
Independent Music Award – Best International Artist, leta 2008 pa so mu v ZDA izročili nagrado The 
Inland Empire Music Award – Best International Artist. Sodeluje tudi z mnogimi komornimi zasedbami. 
 
 
Dernač Bunta Alenka, izr. prof. 
Študij petja je končala na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu prof. K. Kušej-Novakove, pri kateri je 
zaključila tudi podiplomski študij koncertnega petja, pri prof. O. Otti-Klasinc pa je opravila podiplomski 
študij opernega petja. Izpopolnjevala se je na Akademiji Chigiani v Sieni pri G. Beechiju. 
Mezzosopranistka Alenka Dernač Bunta je bila več kot dvajset let solistka SNG Opere in Baleta v 
Ljubljani. Je dobitnica študentske Prešernove nagrade, leta 1996 pa je za umetniške dosežke na področju 
glasbene umetnosti in širjenju glasbene kulture prejela Betettovo nagrado. 
 
 
mag. Florjanc Ivan, izr. prof. 
V Ljubljani je diplomiral na Teološki fakulteti, v Rimu pa je na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo 
diplomiral iz gregorijanskega korala, cerkvene glasbe in kompozicije, prav tam pa je iz kompozicije in 
glasbene teorije zaključil tudi magistrski študij. Na tem inštitutu je, nazadnje kot redni profesor, predaval 
kompozicijo, tako na dodiplomski kot tudi na podiplomski stopnji. Poleg skladateljskega dela se posveča 
tudi predavanjem na simpozijih, objavi monografij in pisanju znanstvenih člankov. Je docent – znanstveni 
sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.  
 
 
Marković Zoran, izr. prof. 
Iz kontrabasa je diplomiral na Akademiji za glasbo v Podgorici, v Beogradu pa je na Fakulteti za glasbene 
umetnosti končal magistrski študij. Izpopolnjeval se je v Benetkah (F. Marzorati), Cremoni (F. Petrachi), 
Münchnu (G. Hörtnagel) in Salzburgu (K. Stoll). V času študija je na tekmovanjih doma in v tujini prejel 
številne nagrade. Deloval je kot vodja kontrabasov v orkestru Slovenske filharmonije, sedaj pa je solo 
kontrabasist Simfoničnega orkestra RTV Slovenije. Zoran Marković, ki doma in v tujini koncertira kot 
solist z uglednimi orkestri in komornimi glasbeniki, je dobitnik Župančičeve in Betettove nagrade, kot član 
Komornega godalnega orkestra SF pa je tudi nagrajenec Prešernovega sklada.  
 
 
Perestegi Mario, izr. prof. 
Diplomo iz cerkvene glasbe je pridobil na Vseučilišču v Zagrebu – Inštitut za cerkveno glasbo, na 
Akademiji v Novem sadu pa je pri prof. A. Galunu študiral orgle. Pod mentorstvom prof. H. Berganta, je na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani zaključil tudi podiplomski študij orgel, specializacijo pa pri prof. M. 
Penzarju na zagrebški Muzički akademiji. Nato ga je pot vodila še v Pariz, kjer se je pod vodstvom prof. 
Alainove izpopolnjeval v interpretaciji orgelske literature. Kot solist na orglah koncertira po Evropi, 
Avstraliji in ZDA, nastopa pa kot tudi komorni glasbenik. Njegov koncertni repertoar obsega dela od 
renesanse do sodobne glasbe.  
 
 
Skalar Monika, izr. prof. 
Po končani diplomi na SGBŠ v Ljubljani, v razredu prof. C. Veroneka, je z izobraževanjem nadaljevala v 
Kölnu pri prof. I. Ozimu, na Državni visoki šoli za glasbo in tam zaključila dodiplomski in podiplomski 
študij. Po vrnitvi v Ljubljano je postala koncertna mojstrica-koncertantka Simfonikov RTV Slovenija. Leta 
1985 je ustanovila ansambel Ljubljanski godalni kvartet, z njim so posneli tri samostojne zgoščenke in 
prejeli Betettovo nagrado. Monika Skalar solistično nastopa po Evropi in ZDA, koncertira pa tudi kot 
komorna glasbenica. Za umetniške dosežke na področju poustvarjalne umetnosti je leta 2006 prejela 
Betettovo nagrado. 
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Avsenek Franc, doc. 
Glasbeno pot je začel v Beogradu, kjer je končal nižjo in srednjo glasbeno šolo, študij viole pa je zaključil 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. A. Dermelja. Simfoničnemu orkestru se je pridružil leta 
1967, od leta 1980 pa v njem sodeluje kot violist solist. Je vodja orkestra Camerata Labacensis. Uveljavljal 
se je kot član komornih zasedb kakršni sta Slovenski godalni kvartet in Klavirski kvartet RTV Ljubljana, v 
komornem duu pa koncertira s pianistom H. Haasom. Ponaša se z delom Antologija viole v skladbah 
slovenskih skladateljev, kjer je na treh zgoščenkah zajel dela za violo, napisana v različnih obdobjih in 
slogih.  
 
 
Bauer Renata, doc. 
Študiju klavirja (prof. T. Zrimšek ter Z. Novak) in orgel (prof. H. Bergant) se je posvečala na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani in z odliko diplomirala iz obeh instrumentov. Klavirsko specializacijo je opravila pri O. 
Jovanović v Beogradu, orgelsko pa pri H. Bergantu. Podiplomski študij je sklenila s samostojnim recitalom 
z deli M. Regerja na Schukejevih orglah v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Sodeluje kot glasbenica v 
komornih zasedbah, samostojne recitale pa je imela v Angliji, Norveški, Švici, Nizozemski, Avstriji ter na 
orgelskih festivalih na Češkem, Hrvaškem, Slovaškem, Švici in Italiji. 
 
 
Bavdek Dušan, doc. 
Iz kompozicije je diplomiral pri zasl. prof. A. Srebotnjaku, na Akademiji za glasbo. Podiplomski 
specialistični študij kompozicije je zaključil pri prof. M. Gabrijelčiču in D. Škerlu, izobraževal pa se je tudi 
v mojstrskih razredih pri J. Vajdi in H. Lachenmannu. Je docent za glasbeno teoretske predmete na 
Akademiji za glasbo. Leta 2003 je bil generalni sekretar Svetovnih glasbenih dni Mednarodnega združenja 
za sodobno glasbo (ISCM)- Slovenija, od leta 2006 pa je član nadzornega odbora Evropskega 
skladateljskega foruma (ECF). Njegove kompozicije izvajajo simfonični orkestri in zbori, tako doma kot v 
tujini, izdajajo pa jih pri založbah EdDSS, Sloway, Astrum in Accordia. 
 
 
Golob Rok, doc. 
Iz kompozicije je diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, v razredu prof. D. Škerla. Izpopolnjeval se 
je pri skladateljih filmske glasbe E. Bernsteinu, C. Youngu, D. Raksinu in L. Rosenmanu na University of 
Southern California v Los Angelesu. Ustvarja za umetnike klasične glasbe, orkestre in zbore, piše pa tudi 
pop in jazz glasbo. Kot multi-instrumentalist sodeluje z mnogimi zasedbami; na koncertni turneji orkestra 
Slovenske filharmonije ter v Svetovnem mladinskem orkestru je igral bendžo, v godalnem kvartetu Rokulus 
igra prvo violino, za različne projekte pa snema tudi klaviature, kitaro, bas kitaro, bobne, tolkala, mini 
bouzuki in mandolino. Je dobitnik številnih Zlatih petelinov.  
 
 
Gorišek Bojan, doc. 
Diplomiral je v razredu prof. A. Bertonclja, na ljubljanski Akademiji za glasbo, izpopolnjeval pa pri H. 
Hencku v Kölnu. Koncertira po celotni Evropi, ZDA, Južni Ameriki in Kitajski, z uveljavljenimi izvajalci, 
skladatelji in dirigenti, v eminentnih koncertnih dvoranah kot so Musikverein na Dunaju, Tiergarten Kirche 
v Berlinu, Kennedy Center v Washingtonu, Teresa Carreno Concert Hall v Caracasu, Beijing Concert Hall 
v Pekingu in mnogih drugih. Za nizozemsko založbo Blaricum Music Group je posnel celoten klavirski 
opus in pesmi E. Satija (10 CD plošč), celoten opus za klavir in dva klavirja G. Crumba (4 CD plošče) in 
Concord-Sonato skladatelja C. Ivesa. Je dobitnik nagrade Zlata ptica in nagrade Prešernovega sklada. 
 
 
Horak Marina, doc. 
Študij je zaključila pri svoji materi prof. H. Horak, nadaljevala pa ga je v Münchnu na Visoki šoli za glasbo, 
na Ecole Normale v Parizu (L. Rev, N. Boulanger in G. Mounier) in v Londonu (P. Feuchtwanger). V 
Parizu je na Scholi Cantorum študirala tudi čembalo. Izpopolnjevala se je na številnih mojstrskih tečajih. 
Pianistka Marina Horak je dobitnica številnih diplom, nagrad in priznanja na mednarodnih tekmovanjih 
Njeno bogato kariero zaznamujejo številni solistični recitali, koncerti z orkestri ter nastopi v komornih 
zasedbah po celem svetu. 
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Kosi Mile, doc. 
Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Potem, ko je bil mnogo let solo violist Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija, je leta 1980 postal prvi solo violist v orkestru Gurzenich-Orchester Kölner 
Philharmoniker, kot prvi tujec pa, v vlogi solo violista, sodeluje tudi v festivalskem orkestru v Bayreuthu.  
Kot solist in komorni glasbenik koncertira po celotni Evropi, Japonski, Kitajski in ZDA, pod taktirkami 
dirigentov kot so S. Hubad, U. Lajovic, E. Bour, D. Shallon, E. Inbal, M. Janowski, J. Conlon in drugi. 
Violist Mile Kosi je posnel več zgoščenk in plošč, med drugim pa je krstno izvedel tudi dela slovenskih 
skladateljev. 
 
 
dr. Koter Darja, doc. 
Diplomirala je na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani. Sprva je poučevala na 
ptujski gimnaziji, nato je bila kustodinja za zbirko glasbil v Pokrajinskem muzeju Ptuj, le-ta pa je pod 
njenim vodstvom leta 2000 dobila status nacionalnega pomena. Zbira glasbila, proučuje zgodovino 
izdelovanja glasbil na naših tleh, ukvarja se z dokumentiranjem in raziskovanjem instrumentalne dediščine, 
svoje znanje na tem področju pa je izpopolnjevala na nekaterih tujih pomembnih centrih za raziskovanje 
historičnih instrumentov. Svoje dosedanje raziskave je zaobjela v magistrski nalogi in doktorski disertaciji. 
Je avtorica monografskih publikacij in člankov. Prejela je Valvasorjevo priznanje in Oljenko mesta Ptuj.  
 
 
mag. Kranjc Dušan, doc. 
Pozavno je študiral na ljubljanski Akademiji za glasbo in v nemškem Trossingenu. Kot solo pozavnist je 
dolga leta igral v orkestru Slovenske filharmonije, enako vlogo pa je imel tudi v Mozarteum orkestru v 
Salzburgu, sedaj pa v tem mestu sodeluje kot član orkestra Camerata Academica Salzburg ter Avstrijskega 
ansambla za novo glasbo. Igra tudi v komornih zasedbah kakršna je Juvavum Brass kvintet, nastopa pa tudi 
v duu s harfo. Dušan Kranjc kot vodilni pozavnist koncertira tudi z Lungau Big Band orkestrom, ki se 
posveča jazzovski glasbi. 
 
 
Lipovšek Boštjan, doc. 
Diplomski in podiplomski študij francoskega roga je zaključil na ljubljanski Akademiji za glasbo, v razredu 
prof. J. Falouta. Izpopolnjeval se je pri R. Vlatkoviću na Mozarteumu v Salzburgu. Kot solo hornist je 
zaposlen v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, z orkestri kot so nacionalni orkester opere La Monnaie v 
Bruslju, Berlinski simfonični orkester, Mahlerjev komorni orkester, Izraelska filharmonija ter festivalni 
orkester iz Budimpešte pa sodeluje kot orkestrski solist. Posnel je tri samostojne zgoščenke, na dveh pa 
sodeluje s komornimi zasedbami. Je dobitnik študentske Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega 
sklada. 
 
 
dr. Misson Andrej, doc. 
Pri prof. A. Nanutu je pridobil višješolsko diplomo iz dirigiranja, prav tako na ljubljanski Akademiji za 
glasbo pa je, v razredu prof. D. Škerla, dve leti kasneje diplomiral še iz kompozicije. Študij je nadaljeval in 
tako pod mentorstvom D. Škerla tudi magistriral ter postal doktor znanosti. Poleg lastnega kompozicijskega 
dela se posveča publicistični dejavnosti ter zborovodstvu - vodil je PAZ Vinko Vodopivec, sedaj pa je 
zborovodja moškega zbora PSPD »Lira« za vodenje katerega je prejel bronasto priznanje občine Kamnik. 
Na Akademiji za glasbo je bil prodekan za študijsko področje. Je zaslužni član Društva univerzitetnih 
profesorjev in aktiven član številnih društev ter predsednik maturitetne republiške predmetne komisije za 
glasbo. 
 
 
Mlinarič Vladimir, doc. 
Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. Z. Novak. Izpopolnjeval se je pri L. 
Brumbergu na Dunaju ter na poletnih tečajih pri A. Valdmi, K. Boginu, L. Hallman-Rusell in drugih. Je 
dobitnik številnih prvih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter študentske Prešernove nagrade, 
s triom Luwigana, katerega član je vse od njegove ustanovitve, pa so prejeli Betettovo in Župančičevo 
nagrado. Kot solist in komorni glasbenik koncertira v večjih evropskih središčih, ZDA, Kanadi in Rusiji. 
Med drugim je krstno izvedel številna dela slovenskih skladateljev.  
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Petrač Tomaž, doc. 
Diplomiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. D. Tomšič Srebotnjak. Po diplomi je 
študij nadaljeval v mojstrskem razredu R. Buchbinderja v Baslu. Izpopolnjeval se je tako doma kot tudi v 
tujini in sicer pri J. Lateinerju, P. Badura-Skodi, L. Brumbergu ter A. Janigru, pri slednjem iz komorne igre. 
Je prejemnik številnih najvišjih nagrad na državnih tekmovanjih in študentske Prešernove nagrade. 
Koncertira kot solist ter z različnimi orkestri, pod taktirkami priznanih dirigentov, nastopa pa tudi v 
komornih zasedbah. 
 
 
Pompe Urška, doc. 
Iz kompozicije je diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo, v razredu prof. D. Škerla, podiplomski 
študij kompozicije, komorne igre ter solfeggia je nadaljevala na Franz Liszt Akademiji za glasbo v 
Budimpešti ter v švicarskem Baslu, kjer je pri R. Moserju nadgrajevala znanje kompozicije. Izpopolnjevala 
se je na mednarodnih mojstrskih tečajih. Za svoje ustvarjanje je prejela več nagrad in priznanj ter nagrado 
Prešernovega sklada. Njena dela izvajajo na festivalih doma in v tujini.  
 
 
Porovne Silič Katja, doc. 
Na ljubljanski Akademiji za glasbo je diplomirala v razredu prof. A. Grafenauerja. Študij je nadaljevala pri 
B. Zaczek na Universität für Musik und darstellende Kunst na Dunaju in kot najboljša diplomantka prejela 
posebno priznanje »Würdigungspreis«. Na številnih domačih tekmovanjih je posegala po najvišjih mestih, 
bila pa je tudi finalistka in dobitnica nagrad na mednarodnih kitarskih tekmovanjih. Kot solistka ter v 
komornih zasedbah koncertira doma in v tujini.  
 
 
Potočnik Tone, doc. 
Na Akademiji za glasbo je pri prof. M. Lipovšku študiral klavir, pri prof. H. Bergantu pa orgle. Študij 
klavirja je nadaljeval in z odliko zaključil v Zagrebu, pri V. Krpanu, podiplomski študij pa je vpisal pri V. 
Vitaleju na Academii di Santa Cecilija v Rimu. Poleg tega je na Pontificio istituto di musica sacra v Rimu 
študiral še gregorijanski koral, orgle in kompozicijo. Na Conservatoriu di Musica di S. Cecilia je nagrajeval 
znanje orgel in klavirja. Zaposlen je na Akademiji za glasbo, kjer je ustanovil Scholo Cantate Domino ter 
Koralni zbor, kot zborovodja pa deluje tudi pri Scholi Cantorum Labacensis in Scholi Sitiensis.   
 
 
mag. Pucihar Jaka, doc. 
Dodiplomski študij iz kompozicije in glasbene teorije je zaključil v razredu prof. A. Srebotnjaka na 
ljubljanski Akademiji za glasbo, iz glasbene teorije pa je pod mentorstvom prof. M. Mihevca tudi 
magistriral. Je prejemnik študentske Prešernove nagrade. Na SGBŠ v Ljubljani je pri prof. V. Glodiću 
končal jazz oddelek, v tej smeri pa se je izpopolnjeval še pri U. Schererju (Avstrija), B. Harrisu in J. 
Claytonu (Norveška/ZDA) ter R. Chiccu (Slovenija). Uveljavlja se kot skladatelj in aranžer, s številnimi 
umetniki in orkestri pa sodeluje tudi kot jazzovski pianist. 
 
 
dr. Rotar Pance Branka, doc. 
Po končanem dodiplomskem študiju glasbene pedagogike na ljubljanski Akademiji za glasbo, se je 
znanstveno posvetila preučevanju motivacije v glasbenem izobraževanju in s tega področja zaključila 
magistrski študij ter ubranila doktorsko disertacijo. Na Akademiji za glasbo, kjer deluje kot docentka za 
področje glasbeno-pedagoških predmetov, je predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko. Je udeleženka 
dveh evropskih raziskovalnih projektov (v okviru programov Socrates – Comenius), nacionalna 
predstavnica v Evropski zvezi za glasbo v šoli, predsednica predmetne komisije za glasbeno vzgojo pri 
Državni komisiji za nacionalno preverjanje znanja in članica republiške Komisije za glasbeno šolstvo.  
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Vatovec Marko, doc. 
Iz glasbenega pouka in zborovodstva je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani, nato pa je študiral 
na  ljubljanski Akademiji za glasbo in pod mentorstvom prof. M. Cudermana pridobil diplomo iz glasbene 
pedagogike ter v razredu prof. A. Nanuta diplomiral še iz dirigiranja. Izpopolnjeval se je na Wiener 
Meisterkurse pri J. Kalmarju, na celoletnem mojstrskem tečaju pri H. Swarowskem v Milanu ter pri F. 
Berniusu v belgijskem Namurju. Je prejemnik študentske Prešernove nagrade. Marko Vatovec je docent za 
zborovsko dirigiranje na Akademiji za glasbo, redni gostujoči dirigent Slovenskega komornega zbora in 
predsednik Glasbene matice.  
 
 
Zlobko Vajgl Mojca, doc. 
Diplomirala je na ljubljanski Akademiji za glasbo, pod mentorstvom prof. R. Ravnik Kosi, podiplomski 
študij harfe pa je zaključila na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu. Kot koncertna solistka, 
katere repertoar obsega dela vse od baroka prek klasike in moderne pa do sodobnih skladb, sodeluje s 
številnimi uglednimi simfoničnimi in komornimi orkestri po celotni Evropi in Kanadi, uveljavlja pa se tudi 
kot komorna glasbenica. Njeni solistični nastopi, koncerti s komornimi ansambli in orkestri so posneti v 
številnih radijskih in TV-oddajah in na šestih solističnih  zgoščenkah. Harfistki Mojci Zlobko Vajgl so 
svoje novitete za solistično glasbilo posvetili številni slovenski ustvarjalci. 
 
 
 
Podrobnejši opis profesorjev na: 
http://www.ag.uni-lj.si/index.php?page=zaposleni&status_id=2 
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ŠTUDIJSKA IN IZPITNA PRAVILA 
——————————————————————————————————————————— 
 

1. Dodiplomski študij 
 
Pogoji za vpis  
 
1. člen  
 
Na študijske programe Akademije za glasbo se lahko vpiše, kdor izpolnjuje pogoje, ki so objavljeni na 
vsakoletnem razpisu za vpis na Univerzo, se na razpis javi v za to določenih rokih, opravi preizkus 
glasbeno-umetniške nadarjenosti in izpolnjuje druge pogoje, ki jih za vpis na posamezne programe zahteva 
Akademija za glasbo. Pogoji so objavljeni na spletnih straneh Akademije za glasbo.  
 

Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti 
 
2. člen  
 
Kandidati za vpis na študijske programe Akademije za glasbo morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške 
nadarjenosti, ki ga oceni najmanj tričlanska komisija.  
 
Če je prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, komisija kandidate razvrsti po kvaliteti in končno 
odločitev o uspešnosti opravljenega preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti oblikuje v soglasju z 
dekanom in prodekanom za študijske zadeve Akademije za glasbo.  
 
Ocene uspeha preizkusa sta uspešno (10) in neuspešno (5). Če je kandidat izjemno glasbeno-umetniško 
nadarjen, komisija to vpiše v izpitni zapisnik.  
 
Podatki o uspešnosti preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti so do objave s strani Univerze ali 
Akademije za glasbo tajni. Člani komisij do objave rezultatov niso pristojni za dajanje kakršnih koli 
informacij o uspešnosti kandidatov.  
 
Uspešno opravljen preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti veljajo samo za vpis v tekočem študijskem 
letu.  
 
Z vsebino preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti se lahko kandidati za vpis seznanijo na informativnih 
dneh, objavljena pa mora biti tudi na spletnih straneh Akademije za glasbo. Vsebina preizkusov glasbeno-
umetniške nadarjenosti je načelno usklajena z maturo iz predmeta glasba.  
 
Preverjanje znanja 
 
3. člen  
 
Oblike preverjanja znanja so: izpiti, izpitni nastopi, kolokviji, seminarske naloge, naloge na vajah, 
predstavitve umetniških del ter druge oblike, določene s študijskim programom oziroma učnim načrtom.  
 
Izpiti  
 
4. člen  
 
Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Izpit se opravlja za posamezen predmet.  
 
Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt.  
 
Izpiti so: ustni, pisni, pisni in ustni ter izpitni nastopi.  
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5. člen  
 
Pri skupinskem pouku izpit ocenjuje posamezen izpraševalec, pri individualnem pouku pa najmanj 
tričlanska izpitna komisija.  
 
V komisiji pri izpitu individualnega pouka mora obvezno sodelovati učitelj glavnega predmeta, ki predlaga 
oceno. Pri oceni lahko komisija upošteva tudi oceno izvajalske prakse.  
 
Izpraševalec ali član izpitne komisije je lahko samo učitelj z veljavno habilitacijo. Pri predmetih, kjer je 
nosilec predmeta učitelj veščin, je izpraševalec ali član komisije lahko tudi učitelj veščin.  
 
Ustni izpiti in izpiti pri individualnem pouku so javni.  
 
Način opravljanja izpitov  
 
6. člen  
 
Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s kandidatom.  
 
Ocena ustnega izpita se razglasi na dan opravljanja izpita.  
 
7. člen  
 
Pisni izpit se opravlja v obliki klavzurne naloge. Pisni izpit traja najmanj eno in največ štiri šolske ure.  
 
Seznam kandidatov z izpitnimi ocenami mora biti objavljeni najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju 
izpita.  
 
Kandidat ima pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izpitni izdelek, iz katerega mora biti 
razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja.  
 
8. člen  
 
Izpit se opravlja kot pisni in ustni v obliki klavzurne naloge in osebnega pogovora z izpraševalcem. 
Uspešno opravljeni pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita.  
 
Ustni in pisni del tvorita celoto, ki se lahko oceni z enotno ali ločenima ocenama glede na učni načrt 
predmeta.  
 
9. člen  
 
Če se izpit opravlja kot pisni in ustni, se razpored ustnih izpitov objavi najkasneje hkrati z rezultati pisnega 
dela izpita. Ustni del izpita se mora začeti najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju pisnega dela izpita, 
s tem, da morajo imeti kandidati njegov ustni del najkasneje v enem tednu po začetku ustnega dela izpitov.  
 
10. člen  
 
Pri predmetih, ki združujejo vsebinsko različne sklope ki jih izvajajo različni nosilci, se izpit lahko opravlja 
v več delih (delni izpiti). Vsak delni izpit se oceni posebej.  
 
11. člen  
 
Izpitni nastopi so izpiti ali nastopi pred komisijo pri glavnih predmetih instrumentalnega pouka in petja. Pri 
oceni teh izpitov komisija praviloma upošteva tudi morebitne izjemne umetniške dosežke študenta med 
študijskim letom, kot so nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter pomembni solistični javni 
nastopi.  
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Pogoj za pristop k izpitu  
 
12. člen  
 
Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega predmeta, če izkaže, da 
je izpolnil obveznosti, predpisane za ta predmet s študijskim programom, kar izkaže z vpisanima inskripcijo 
in frekvenco predavatelja. Ob pristopu k izpitu mora študent predložiti indeks.  
 
Predavatelj posameznega predmeta je s pogoji za pristop k izpitu iz svojega predmeta dolžan seznaniti 
študente ob začetku študijskega leta. Ti pogoji morajo biti opredeljeni v učnih načrtih predmeta.  
 
Obisk predavanj  
 
13. člen  
 
Pri obisku predavanj individualnega pouka ter pri pouku skupinskega pouka, kjer je pogoj za uspešnost 
predavanj skupinsko delo (komorna igra, orkester) se zahteva 100 % obisk predavanj, razen v primeru 
bolezni in izjemnih okoliščin v soglasju s predavateljem.  
 
Pri ostalih predmetih z obveznim najmanjšim obiskom predavanj ob začetku študijskega leta predavatelji 
seznanijo študente. Ta obisk za redne študente ne sme biti manjši od 50 %, razen v primeru bolezni in 
izjemnih okoliščin v soglasju s predavateljem.  
 
Diplomski izpiti  
 
14. člen  
 
Diplomski izpit je zaključni izpit, ki ga mora študent opraviti, kadar je tako določeno s študijskim 
programom.  
 
K diplomskemu izpitu se lahko kandidati prijavijo, kadar so izpolnili vse s študijskim programom 
predpisane obveznosti. Praviloma se morajo prijaviti 30 dni pred razpisanim diplomskim rokom.  
 
Diplomanti na programih, kjer obstajata umetniška in pedagoška smer študija, lahko diplomirajo tudi samo 
iz ene smeri študija, kadar so zanjo izpolnil vse s študijskim programom predpisane obveznosti. V tem 
primeru  
morajo za morebitno dokončanje študija druge smeri opravljati preostale izpite kot samoplačniki po 
veljavnem ceniku.  
 
Kandidati se na diplomski izpit prijavijo z ustrezno prijavnico, ki jo dobijo v študentskem referatu. 
Prijavnici morajo biti priložene tudi priloge, ki jih zahtevajo posamezni študijski programi.  
 
Obseg, vsebina in način opravljanja diplomskega izpita so določeni s študijskim programom.  
 
Tri do petčlansko komisijo in roke za diplomske izpite določi dekan ali prodekan za študijske zadeve. 
Predsednik komisije je dekan, prodekan ali predstojnik oddelka. Pri oceni diplomskega izpita se lahko 
upoštevajo tudi izjemni umetniški dosežki študentov, kot so nagrade na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih in pomembni solistični javni nastopi.  
 
Ocenjevanje izpitov  
 
15. člen  
 
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in 
nezadostno (1 do 5).  
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).  
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16. člen  
 
Kadar izpit ocenjuje komisija, oceno predlaga učitelj predmeta, o oceni pa odloči komisija z večinskim 
mnenjem. Vsi člani komisije so pri ocenjevanju enakovredni.  
 
Izpitni roki  
 
17. člen  
 
Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih.  
 
Izpitni roki so redni in izredni.  
 
18. člen  
 
Redna izpitna obdobja so zimsko, spomladansko in jesensko.  
Redni izpitni roki se določijo z vsakoletnim delovnim načrtom Akademije za glasbo v okviru izpitnih 
obdobij, ki jih vsako leto določi senat Univerze s študijskim koledarjem.  
 
Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije izpitni roki v 
študijskem letu, in sicer v času od konca predavanj iz posameznega predmeta do konca roka za vpis v 
naslednji letnik.  
 
19. člen  
 
Izredni izpitni roki so izpitni roki izven izpitnih obdobij. Na izrednem izpitnem roku lahko opravljajo izpite 
absolventi, izredni študentje in kandidati, ki nimajo statusa študenta. Po dogovoru z izpraševalcem lahko 
izjemoma opravlja izpit v izrednem izpitnem roku tudi redni študent, ki je končal predavanja iz predmeta, ki 
je predmet izpita.  
 
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko opravlja izpit po dogovoru z izpraševalcem v 
izrednem izpitnem roku redni študent, ki ima status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika 
in status študenta s posebnimi potrebami.  
 
Izredne izpitne roke pri individualnem pouku določi predstojnik oddelka v soglasju z učiteljem glavnega 
predmeta.  
 
20. člen  
 
Razporeditev izpitov v rednih izpitnih rokih pri komisijskih izpitih individualnega pouka pripravijo 
predstojniki oddelkov in kateder v sodelovanju s člani svojega oddelka in kateder. Pri skupinskih predmetih 
izpitne termine predlaga nosilec predmeta. Za usklajevanje razporeda je pristojen študentski referat. Pri 
razporedu je treba upoštevati, da študent ne opravlja na isti dan več kot en izpit. Če se izkaže,da zaradi 
omenjenih omejitev predlagani termin ni ustrezen, referat pozove predlagatelja, da takoj določi novega.  
 
21. člen  
 
Rok za oddajo vseh rednih izpitnih terminov za tekoče študijsko leto je 20. november.  
 
Razpored izpitnih rokov je obvezen za študente in za izpraševalce. Za tekoče študijsko leto mora biti 
objavljen do 10. decembra na oglasnih deskah in spletnih straneh Akademije za glasbo.  
 
Pri razporedu izpitnih rokov je treba upoštevati, da je prvi teden junijskega izpitnega obdobja pri študentih 
instrumentalnih in pevskega  
oddelka namenjen izpitom iz glavnih predmetov in v tem tednu drugih izpitov na teh oddelkih ni dovoljeno 
razpisati.  
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V 4. letniku morajo biti razpisani prvi izpitni roki vseh programov razen glasbene pedagogike, pri vseh 
predmetih, razen pri glavnem, najkasneje v drugi polovici maja, da bi se študenti, ki so opravili vse 
obveznosti, lahko prijavili k diplomi.  
 
Prijava in odjava izpita  
 
22. člen  
 
Študent se mora na izpit, razpisan v rednem roku, prijaviti najmanj sedem dni pred izpitnim rokom. Prijave 
do uvedbe računalniške prijave sprejema študentski referat, če pa je uvedena računalniška prijava, se 
študent prijavi prek računalnika.  
 
Kandidat lahko izpit odjavi najkasneje tri dni pred rokom, za katerega je razporejen za opravljanje izpita. 
Če izpit odpove kasneje, se šteje, da je izpit neuspešno opravljal.  
 
Če študent zaradi višje sile ne pristopi k izpitu in izpita pravočasno ne odpove, se šteje, da je izpit 
pravočasno odjavil.  
 
Izpitni zapisniki  
 
23. člen  
 
Če se pri izpitih uporabljajo izpitni zapisniki, mora izpraševalec takoj po opravljenih izpitih osebno 
dostaviti referatu za študentske zadeve vse popolno izpolnjene izpitne zapisnike kandidatov, ki so pristopili 
k izpitu, referent, ki jih sprejema, pa jih je dolžan takoj pregledati.  
 
Če zapisniki niso ustrezno izpolnjeni, jih referent ne sme sprejeti in vpisati v ustrezno evidenco.  
 
Izpraševalec pozitivno oceno opravljenega izpita takoj vpiše tudi v študentov indeks.  
 
Izpraševalec v referatu odda tudi zapisnike z negativnimi ocenami, negativnih ocen pa ne vpiše v indeks 
kandidata.  
 
Predčasno opravljanje izpitov  
 
24. člen  
 
Predčasno opravljanje izpitov lahko dovoli dekan na prošnjo študenta, če so podani opravičeni razlogi 
(odhod na študij ali študijsko prakso v tujino, hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, udeležba na 
strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju ipd.) in če glede na uspehe 
prosilca v preteklem študiju oceni, da je tako dovoljenje smotrno.  
 
Pritožba zoper oceno  
 
25. člen  
 
Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega 
izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita pri dekanu vloži pritožbo zoper izpitno 
oceno.  
 
Dekan prvi delovni dan po prejemu pritožbe imenuje tričlansko komisijo, ki je ne more voditi izpraševalec, 
zoper katerega oceno se je kandidat pritožil.  
 
Če je vložena pritožba zoper oceno pri ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju 
ponovno izpraša in oceni kandidata.  
 
Če je vložena pritožba zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju 
pregleda in ponovno oceni kandidatov izpitni izdelek.  
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Kadar je izpit pisen in usten, se lahko kandidat pritoži tudi samo zoper oceno pisnega ali ustnega dela izpita.  
 
Zoper oceno komisije ni pritožbe.  
 
Pritožba zoper oceno komisijskega izpita pri individualnem pouku ni možna, razen, če niso kršena pravila o 
sestavi komisije.  
 
Ponavljanje izpita  
 
26. člen  
 
Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Študent lahko izpit ponavlja štirikrat. Za 
ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno.  
 
Ponavljanje izpita je mogoče v istem izpitnem obdobju, s tem da mora med neuspešno opravljenim izpitom 
in njegovim ponavljanjem miniti več kot 14 dni .  
 
27. člen  
 
Komisija za študentske zadeve lahko študentu na njegovo prošnjo dovoli šesto opravljanje izpita.  
 
Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po 
ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu 
že pristopil.  
 
28. člen  
 
Študent pri izpitu četrtič, petič in šestič opravlja izpit pred komisijo, ki jo sestavljata najmanj dva člana.  
 
Stroške opravljanja teh izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku.  
 
29. člen  
 
Študent, ki je na izpitu dosegel pozitivno oceno in bi jo rad izboljšal, mora poslati utemeljeno individualno 
prošnjo na komisijo za študijske zadeve. Po pozitivno rešeni prošnji lahko izpit ponavlja, s tem, da velja 
boljša ocena. Izpit pri posameznem predmetu lahko študent ponavlja samo enkrat in sicer do diplome 
oziroma dokončanja študija. I  
 
Stroške popravljanja ocene je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku.  
 
Napredovanje v višji letnik in ponovni vpis  
 
30. člen  
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če mu manjkata dve študijski obveznosti, ki se ne nadaljujeta v 
naslednjem letniku. Za vpis v naslednji letnik mu lahko manjkata največ dve študijski obveznosti iz 
preteklih letnikov.  
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31. člen  
 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času 
študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil polovico predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
Študent ki ponavlja letnik ob ponovnem vpisu ne vpiše predmetov, pri katerih je že opravil izpite ali zbral 
inskripcije in frekvence predavatelja.  
 
Študent, ki ponavlja letnik, lahko vpiše predmete višjega letnika, ki se ne nadaljujejo iz predhodnega 
letnika. Vpiše lahko tudi predmete višjega letnika, ki se nadaljujejo iz letnika, ki ga ponavlja, če je do vpisa 
opravil izpite teh predmetov. Vpiše lahko največ 50 % predmetov višjega letnika.  
 
O vpisu predmetov višjega letnika odloča Komisija za študijske zadeve na katero mora študent nasloviti 
vlogo pred vpisom.  
 
Opravljeni izpiti višjega letnika niso pogoj za vpis v naslednji letnik.  
 
32. člen  
 
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi če ni opravil vseh obveznosti določenih s študijskim 
programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, 
izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih 
prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. Ti razlogi se smiselno uporabljajo tudi za ponavljanje 
letnika, če študent za ponavljanje ni izpolnil polovice predpisanih izpitnih obveznosti.  
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študentske zadeve.  
 
Umetniška in pedagoška smer študija  
 
33. člen  
 
Študentom programov, kjer obstajata po 2. letniku umetniška in pedagoška smer študija, izpitna komisija 
glavnega predmeta po koncu 2. letnika z izpitno oceno določi, ali študent lahko nadaljuje študij na 
umetniški smeri.  
 
Za nadaljevanje študija na umetniški smeri mora študent na izpitu glavnega predmeta v 2. letniku dobiti 
najmanj prav dobro oceno (8).  
 
Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis na umetniško smer, lahko vpiše tudi pedagoško smer študija ali na 
svojo željo samo pedagoško smer študija.  
 
Študent, ki na izpitu 2. letnika glavnega predmeta dobi oceno dobro (7) ali zadostno (6), lahko študij 
nadaljuje samo na pedagoški smeri.  
 
Smeri študija na programih, kjer obstajata dve smeri študija, se ob vpisu v 3. letnik vpišejo v študentovo 
kartoteko.  
 
34. člen  
 
Študentu, ki je vpisal obe smeri študija, so pogoj za napredovanje v višji letnik vsi opravljeni izpiti ene 
smeri študija. Študent, ki ima vpisane obe smeri študija, lahko napreduje v višji letnik tudi, če mu manjkata 
največ dva izpita te smeri, ki se v naslednjem letniku ne nadaljujeta.  
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Absolventski staž  
 
35. člen  
 
Študent ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija pravico do dvanajst mesecev 
absolventskega staža. Za vpis absolventskega staža je pogoj overjen indeks 4. letnika.  
 
Absolventski staž se iz opravičenih razlogov lahko podaljša za največ eno leto, zlasti če študent med 
študijem ni izkoristil pravice do ponavljanja letnika.  
 
Za podaljšanje absolventskega staža se smiselno uporabljajo določbe 28. člena tega pravilnika.  
 
Hitrejše napredovanje  
 
36. člen  
 
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, če je 
to glede na študijski proces mogoče.  
 
Sklep o tem sprejme senat članice na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja komisije za 
študijske zadeve.  
 
S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.  
 
Nadaljevanje študija po prekinitvi  
 
37. člen  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta.  
 
Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge 
s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od izgube statusa 
študenta nista minili več kot dve leti.  
 
38. člen  
 
Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, 
ki je veljal ob vpisu.  
 
39. člen  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo 
na komisijo za študijske zadeve. V vsakem primeru mora opravljati kontrolni izpit , kjer mora dokazati, da 
je sposoben nadaljevati študij.  
 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.  
 
Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na 
posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko komisija za študentske zadeve poleg 
določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge 
obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil.  
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2. Izredni študij 
 
40. člen  
 
Izredni študij je namenjen kandidatom za študij, ki so v rednem delovnem razmerju ali iščejo zaposlitev 
prek Zavoda za zaposlovanje in zaradi  
delovnih obveznosti ne morejo obiskovati predavanj v obsegu, ki ga prinaša redni študij. Namenjen je tudi 
kandidatom, ki so opravili preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti, a se zaradi omejitve vpisa ali 
prekoračitve razpisanih mest na posameznih programih ne morejo vpisati kot redni študentje.  
 
41. člen  
 
Izredni študij na Akademiji za glasbo poteka na tradicionalen način, pri čemer Akademija za glasbo 
organizira za študente izrednega študija oblike pedagoškega dela (predavanja, konzultacije, vaje, kolokvije 
ipd.) v skladu z veljavnimi študijskimi programi v obsegu najmanj 30 % glede na redni študij.  
 
42. člen  
 
Pri izrednem študiju kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja in programov instrumentalnega 
pouka se individualni pouk glavnega predmeta organizira v obsegu rednega študija.  
 
43. člen  
 
Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. S plačilom šolnine za en letnik mora izredni 
študent obveznosti enega letnika opraviti najkasneje v dveh letih.  
 
44. člen  
 
Če so pri nekaterih predmetih izredni študentje vključeni k predavanjem rednega študija, je za pristop 
izrednega študenta v rednem delovnem razmerju k izpitu potrebna navzočnost na predavanjih v polovičnem 
obsegu od tiste, ki velja za redne študente.  
 
45. člen  
 
Študentje izrednega študija, ki so izpolnili pogoje za prestop v redni študij (ocena pri temeljnih predmetih 
najmanj 9), lahko prestopijo v redni študij samo, če je na njihovem študijskem programu za to prostor.  
 

3. Podiplomski študij 
 
Pogoji za vpis  
 
46. člen  
 
Na podiplomski študij se lahko vpiše, kdor izpolnjuje za to predpisane pogoje, se pravočasno prijavi na 
razpis in uspešno opravi sprejemni preizkus.  
 
Prijava mora vsebovati:  
-življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju  
-temo podiplomskega študija  
-dokumentacijo o umetniškem delovanju - specializacija  
 
47. člen  
 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sprejem na podiplomski študij so povprečna ocena 
dodiplomskega študija najmanj 8 in aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.  
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Za študij umetniške specializacije je pogoj tudi diploma iz glavnega predmeta umetniške smeri z oceno 
odlično (10). V primeru, da kandidat podiplomski študij nadaljuje v roku do enega leta po opravljeni 
diplomi na Akademiji za glasbo v Ljubljani, se odlično opravljena diploma na umetniški smeri lahko prizna 
tudi kot sprejemni preizkus.  
 
Na podiplomski študij umetniške specializacije se lahko prijavi tudi kandidat, ki je opravil diplomo 
umetniške smeri iz glavnega predmeta z oceno prav dobro (9), vendar šele po najmanj dveletnem 
dokumentiranem umetniškem delovanju po opravljeni diplomi.  
 
Kandidati, ki za sprejemni preizkus na umetniški specializaciji potrebujejo korepetitorja, so zanj dolžni 
poskrbeti sami.  
 
Vsebina sprejemnih preizkusov za posamezna področja podiplomskega študija mora biti objavljena na 
spletnih straneh Akademije za glasbo.  
 
48. člen  
 
Izpiti na podiplomskem študiju se opravljajo v rokih, ki niso nujno vezani na izpitna obdobja.  
 
Študent podiplomskega študija opravlja izpit na dan, ki ga sporazumno določita izpraševalec in kandidat.  
 
Izpitne komisije imenuje dekan ali prodekan za študijske zadeve.  
 
49. člen  
 
Študent podiplomskega študija mora v času podiplomskega študija opraviti vse s študijskim programom 
določene obveznosti.  
Študent lahko praviloma samo enkrat opravlja javni podiplomski nastop.  
 
50. člen  
 
V primeru neuspešno opravljenega javnega podiplomskega nastopa Senat AG lahko študentu na prošnjo 
odobri ponavljanje nastopa po preteku najmanj enega leta. V tem primeru mora kandidatu na osnovi 
internega nastopa ponovni javni nastop odobriti 5 članska komisija, ki jo imenuje dekan.  
 
Komisija za študijske zadeve  
 
51. člen 
  
Študent lahko v skladu s tem pravilnikom naslovi vloge na komisijo za študijske zadeve, ki jo imenuje 
Senat AG. Na sejah sodeluje tudi predstavnik študentov brez pravice glasovanja.  
 
52. člen  
 
Na sklepe komisije za študijske zadeve je možna pritožba na Senat AG kot drugostopenjski organ. 
Odločitev Senata je dokončna.  
 
53. člen  
 
Ta pravila začnejo veljati po sprejemu na Senatu Akademije za glasbo. S sprejetjem Pravil preneha veljati 
Študijski pravilnik Akademije za glasbo z dne 16. 12. 1998. 
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PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI 
——————————————————————————————————————————— 
 
Senat Akademije za glasbo je na svoji redni seji dne 24. 1. 2007 sprejel naslednji pravilnik:  
 
Pravilnik o priznavanju študijskih obveznosti, opravljenih izven vpisanega programa!  
 
1. Študentom Akademije za glasbo se lahko priznajo študijske obveznosti , ki so jih opravili izven 
vpisanega programa, kot del vpisanega študijskega programa.  
 
2. Merila za priznavanje študijskih obveznosti so naslednja:  
 
- primerljivost po vsebini s študijskimi obveznostmi vpisanega programa  
- primerljivost po obsegu s študijskimi obveznostmi vpisanega programa  
- primerljivost po kakovosti s študijskimi obveznostmi vpisanega programa  
 
3. Študijske obveznosti se priznajo na osnovi vloge, ki jo vlagatelj naslovi na Komisijo za študijske zadeve. 
Vloga mora vsebovati:  
 
- Izpolnjen obrazec za priznavanje študijskih obveznosti Akademije za glasbo,  
- Potrdilo ustanove o opravljeni študijski obveznosti, ki je predmet priznavanja  
- Učni načrt študijske obveznosti, ki je predmet priznavanja  
 
4. Komisija za študijske zadeve o priznavanju odloča na osnovi mnenja nosilca študijske obveznosti, ki je 
predmet priznavanja ter na osnovi priložene dokumentacije. O vlogi mora odločiti v 30 dneh od prejema 
vloge. Komisija za študijske zadeve o rešitvi vloge izda ustrezen sklep prosilcu in Študentskemu referatu. 
Na Sklep se lahko prosilec pritoži v 15 dneh od vročitve. Pritožbo obravnava Senat Akademije za glasbo, 
katerega odločitev je dokončna.  
 
5. Ta pravilnik začne veljati po sprejemu na senatu Akademije za glasbo  
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PRAVILNIK O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU 
——————————————————————————————————————————— 
 
Pogoji za vpis 
 
1. člen 
 
Na Akademiji za glasbo se izvajajo tri vrste podiplomskega študija: specializacija, magisterij in doktorat. 
 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sprejem na podiplomski študij so končan 
univerzitetni dodiplomski študij s povprečno ocen najmanj prav dobro 8 in aktivno znanje najmanj enega 
svetovnega jezika. 
 
Potek vpisa 
 
2. člen 
 
Kandidati za podiplomski študij pošljejo prijavo v roku, določenem z letnim razpisom, neposredno na 
tajništvo AG UL. 
 
Prodekan za študijske zadeve AG na podlagi utemeljitve predstojnikov oddelkov lahko 
 - podaljša rok za prijavo, vendar največ za en mesec, če se je prijavilo premalo kandidatov, 
 - določi dodatni rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis. 
 
3. člen 
 
Prodekan za študijske zadeve AG določi najmanj tričlansko komisijo za sprejem na magistrski in 
specialistični študij. 
 
Za specializacijo mora biti v njej dekan, prodekan ali predstojnik posameznega oddelka in habilitirani 
učitelji s področij, na katera se nanaša specializacija. Komisija po pregledu pisne dokumentacije in 
sprejemnega preizkusa sklene o sprejemu kandidata na podiplomski študij. 
 
Pri magisteriju mora biti v komisiji predstojnik posameznega oddelka in habilitirani visokošolski učitelji s 
področij, na katere se nanašajo magistrskih raziskovalnih del. Komisija po pregledu vpisne dokumentacije 
in opravljenem razgovoru s kandidatom sklene o sprejemu kandidata na podiplomski študij. 
 
4. člen 
 
Predstojnik posameznega oddelka seznani z rezultati sprejemnega postopka vodstvo AG in tajništvo, ki 
kandidatu posreduje pisni dokument o odobrenem/neodobrenem vpisu na podiplomski študij. 
Vpis na podiplomski program se izvede v rokih, ki so določeni z razpisom za vpis oziroma drugim sklepom. 
Študenti so k vpisu povabljeni pisno najmanj teden dni pred vpisnim postopkom. 
 
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, prodekan za študijske zadeve 
AG ob predložitvi dokazil lahko dovoli vpis tudi po preteku teh rokov. 
 
5. člen 
 
Kandidat, ki mu vpis ni odobren, ima pravico do pritožbe. Rok za pritožbo je tri dni od dneva, ko je bil 
kandidat obveščen o zavrnitvi vpisa. O pritožbi odloča univerzitetna komisija za pritožbe študentov UL. 
Odločba komisije je dokončna. 
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Specializacija 
 
6. člen 
 
Na specialistični študij se lahko vpiše, kdor je zaključil univerzitetni študij ustreznega programa z oceno iz 
glavnega predmeta umetniške smeri z oceno odlično (10) in opravil sprejemni preizkus. V primeru, da 
kandidat podiplomski študij nadaljuje v roku do enega leta po opravljeni diplomi na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, se odlično opravljena diploma na umetniški smeri lahko prizna tudi kot sprejemni preizkus. 
 
Na specialistični študij se lahko prijavi tudi kandidat, ki je opravil univerzitetno diplomo umetniške smeri iz 
glavnega predmeta z oceno prav dobro (9), vendar šele po najmanj dveletnem dokumentiranem umetniškem 
delovanju po opravljeni diplomi. 
 
Prijava mora vsebovati: 
- prošnjo za vpis v študij specializacije z navedbo pričakovanega mentorja 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- dokumentacijo o umetniškem delovanju 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena tega pravilnika 
 
Mentorja pri specialističnem študiju določi oddelek, ki pri tem praviloma upošteva željo kandidata. 
 
7. člen 
 
Študent specialističnega študija mora v času študija opraviti vse s študijskim programom določene 
obveznosti. 
 
Študent lahko praviloma samo enkrat opravlja vsak javni podiplomski nastop. 
V primeru neuspešno opravljenega javnega podiplomskega nastopa Senat AG lahko študentu na prošnjo 
odobri ponavljanje nastopa po preteku najmanj enega leta. V tem primeru mora kandidatu na osnovi 
internega nastopa ponovni javni nastop odobriti 5 članska komisija, ki jo imenuje dekan. 
 
Magisterij 
 
8. člen 
 
Na magistrski študij se lahko vpiše kdor je zaključil univerzitetni dodiplomski študij s povprečno oceno 
najmanj prav dobro 8 , aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik ter opravi sprejemni preizkus, ki obsega 
predstavitev okvirnega koncepta teme, ki jo namerava raziskovati in razgovor, v katerem dokaže 
spremljanje stroke. 
 
Prijava mora vsebovati: 
- življenjepis s podatki o dosedanjem šolanju 
- pisno dispozicijo magistrskega raziskovalnega dela v obsegu 3 do 5 strani (okvirna opredelitev in 
utemeljitev problema ter predvidena znanstveno-raziskovalna metodologija, seznam temeljne literature) 
- kandidatovo morebitno bibliografijo 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. člena tega pravilnika. (Kandidati z drugih visokošolskih zavodov 
priložijo notarsko overjeno kopijo diplome in potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija.) 
- v primeru, da kandidat želi pisati magistrsko delo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za pisanje 
besedila v tujem jeziku. 
 
Mentorja pri magisteriju določi oddelek, ki pri tem praviloma upošteva reference visokošolskega učitelja in 
željo kandidata. 
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9. člen 
 
Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo. 
 
Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega dela, metode 
znanstvenoraziskovalnega dela in izvirnost lastnega prispevka kot doprinos k razvoju področja. 
 
Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora 
biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata. 
 
10. člen 
 
V primeru omejitve vpisa se kandidate razvršča glede na povprečno oceno iz vseh opravljenih predpisanih 
obveznosti pri dodiplomskem študiju. 
 
Nadaljevanje študija po prekinitvi 
 
11. člen 
 
Študentje, ki so prekinili študij za več kot 2 leti, lahko na podlagi pozitivno rešene prošnje za dokončanje 
študija, naslovljene na komisijo za študijske zadeve, dokončajo študij po vpisanem programu in sicer v 
enem letu po odobritvi. V kolikor se program, ki so ga vpisali bistveno razlikuje od veljavnega programa, 
lahko študijska komisija določi za dokončanje študija tudi dodatne pogoje (diferencialne izpite). 
 
Sklepe o nadaljevanju študija, vključno s pogoji za dokončanje študija izda prodekan za študijske zadeve 
AG na podlagi sklepa komisije za študijske zadeve. 
 
Zaključek študija pri magisteriju 
 
12. člen 
 
Ko mentor kandidatu pisno potrdi, da je magistrsko delo primerno za zagovor, ga kandidat pripravi v štirih 
izvodih in odda v referat AG. 
 
Mentor napiše pisno vlogo prodekanu za študijske zadeve AG, v katerem sporoči, da je magistrsko delo 
kandidata pripravljeno za zagovor. Prodekan s sklepom imenuje komisijo za zagovor, ki jo sestavljajo 
mentor in najmanj dva visokošolska učitelja ali znanstvena delavca z ustreznega znanstvenega področja. 
Predsednik te komisije določi datum in kraj zagovora ter pripravi končno poročilo. 
 
Poročilo komisije naj vsebuje oceno raziskovalne in strokovne širine kandidatovega dela, oceno njegove 
poglobljenosti, opis ustreznosti uporabljenih znanstveno-raziskovalnih metod ter opredeli samostojne 
analize, sinteze in izpeljave kandidata. 
O zagovoru magistrskega dela se piše zapisnik. V zapisniku se navedejo vprašanja, ki so bila postavljena 
kandidatu. 
Z uspešno opravljenim javnim zagovorom magistrskega dela pridobi kandidat naslov magister znanosti. 
 
Doktorat 
 
13. člen 
 
Doktorat znanosti je najvišji znanstveni naslov, ki ga podeljuje univerza. 
 
Znanstveni naslov doktorja znanosti lahko pridobi: 
 
• kdor je uspešno končal podiplomski študij za pridobitev doktorata znanosti ter izdelal in uspešno 

zagovarjal doktorsko disertacijo; 
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• kdor je pridobil naslov magister znanosti oziroma umetnosti ter izdelal in uspešno zagovarjal doktorsko 
disertacijo. 

 
Neposredni prehod na doktorski študij 
 
14. člen 
 
Kandidatu, ki se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in je v času svojega vpisa v magistrski študij 
opravil vse predpisane obveznosti razen izdelave magistrske naloge ter je pri tem izpolnil pogoje iz meril, ki 
jih sprejme senat univerze, lahko komisija za podiplomski študij, na predlog senata Akademije za glasbo, 
dovoli izdelavo doktorske disertacije (neposredni prehod na doktorski študij). 
Senat Akademije za glasbo kandidatu iz prvega odstavka tega člena v skladu s študijskim programom 
določi naslednje obveznosti, ki morajo biti opravljene pred prijavo teme doktorske disertacije: 
 
- Opravljene vse izpitne obveznosti magistrskega študija 
- Podpis izjave, s katero kandidat in njegov mentor pri magistrskem študiju soglašata, da bo kandidat 
nadaljeval študij na doktorskem študiju 
 
Kandidat iz prvega odstavka tega člena mora pred zagovorom doktorske disertacije objaviti članek s 
področja teme doktorske disertacije v mednarodno priznani publikaciji in je lahko smiselno vključen v 
disertacijo. Obveznost mentorja doktoranda je, da pred razpisom zagovora doktorske disertacije preveri, ali 
je kandidatov članek objavljen in da je dokazilo o objavi predloženo senatu članice. 
 
15. člen 
 
Kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti: 
 

• prijavo z biografskimi podatki 
• predlog teme in dispozicijo doktorske disertacije v obsegu 3 – 5 strani, ki naj vsebuje: predlog 

področja doktorske disertacije in naslov teme; pregled ožjega znanstvenega področja in opis 
vsebine, ki jo bo kandidat obravnaval; utemeljitev relevantnosti predlagane teme; predstavitev 
okvirnih hipotez; opis predvidene in uporabljene metodologije; opredelitev pričakovanih izvirnih 
prispevkov k razvoju znanstvenega področja; izbor temeljne literature 

• dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo doktorske disertacije v skladu s 13. členom tega 
pravilnika oziroma da je bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 14. 
členom tega pravilnika 

• svojo bibliografijo 
• v primeru, da kandidat želi pisati doktorsko disertacijo v tujem jeziku, prijavi predloži prošnjo za 

pisanje besedila v tujem jeziku. 
 
16. člen 
 
Senat članice imenuje v roku 30 dni tričlansko komisijo, ki ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za 
pridobitev doktorata znanosti, in oceni ustreznost predlagane teme. 
 
Komisija pripravi v nadaljnjih dveh mesecih poročilo in ga predloži senatu članice, ki o njem razpravlja na 
svoji prvi naslednji seji. Če je poročilo komisije pozitivno, predlaga komisija mentorja, ki naj spremlja 
kandidatovo delo pri izdelavi disertacije. 
 
Mentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma 
znanstvenega delavca, ki mu ga je podelila Univerza v Ljubljani, s področja teme doktorske disertacije. 
 
Senat članice po obravnavi pozitivnega poročila komisije pošlje predlog teme doktorske disertacije, skupaj 
z gradivom in svojim mnenjem, senatu univerze. Pred obravnavo na senatu univerze obravnava gradivo 
komisija za podiplomski študij. 
 
Senat univerze mora najkasneje v treh mesecih odločiti o predlogu. 
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17. člen 
 
Komisija za podiplomski študij lahko zahteva od kandidata, da v določenem roku dopolni ali spremeni temo 
disertacije, oziroma od članice, da v določenem roku predlaga drugega mentorja. 
 
18. člen 
 
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema 
disertacije, predložiti članici univerze izdelano doktorsko disertacijo. 
 
Kandidat, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko zaprosi za 
podaljšanje roka. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije največ 
za eno leto. 
 
Če kandidat ne predloži doktorske disertacije v roku iz prvega odstavka tega člena in pred iztekom roka tudi 
ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme in da je tema prosta. 
 
19. člen 
 
Senat članice imenuje na svoji prvi seji po predložitvi izdelane doktorske disertacije najmanj tri poročevalce 
za oceno disertacije izmed učiteljev in znanstvenih delavcev, od katerih morata imeti dva doktorat znanosti 
z znanstvenega področja, s katerega želi kandidat pridobiti doktorat znanosti. 
 
En poročevalec je praviloma učitelj druge članice ali druge univerze. 
 
20. člen 
 
Poročevalec za oceno disertacije je dolžan v treh mesecih od svojega imenovanja pregledati disertacijo, 
podati pisno poročilo o oceni disertacije in jo s predlogom predložiti senatu članice. Pri neposrednem 
prehodu na doktorski študij naj posebej navede, da je bil doktorandov članek objavljen v mednarodno 
priznani publikaciji. 
 
Senat članice na temelju predloženih poročil doktorsko disertacijo sprejme, zavrne, ali pa jo vrne kandidatu, 
da jo spremeni ali dopolni, in mu določi primeren rok. Poročevalec dopolnjeno ali popravljeno disertacijo 
ponovno pregleda in predloži o njej novo poročilo. Če kandidat v postavljenem roku disertacije ne popravi, 
se disertacija zavrne. 
 
Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti. 
 
21. člen 
 
Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in sprejeta, določi senat članice komisijo za zagovor. 
 
Od sprejema disertacije do zagovora ne sme miniti več kot en mesec. 
 
22. člen 
 
O zagovoru disertacije se piše zapisnik. V zapisniku se navedejo vprašanja, ki so bila postavljena kandidatu. 
Z uspešno opravljenim javnim zagovorom disertacije pridobi kandidat znanstveni naslov »doktor znanosti«. 
 
23. člen 
 
Na predlog članice, kjer je kandidat opravil uspešen zagovor doktorske disertacije, opravi rektor promocijo 
za doktorja znanosti. 
 
Promocija za doktorja znanosti je javna in svečana. Postopek promocije se določi s posebnim pravilnikom. 
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24. člen 
 
Diploma o doktoratu znanosti nosi ime Univerze v Ljubljani in članice, na kateri je bil doktorat opravljen. V 
diplomi se označi ime in priimek doktoranda ter datum in kraj njegovega rojstva. Diploma o doktoratu 
znanosti vsebuje tudi naslov disertacije, mentorja in morebitne somentorje, poimensko sestavo komisije, 
pred katero jo je doktorand zagovarjal, in datum zagovora. 
 
Diploma nosi datum uspešno opravljenega zagovora disertacije in promocije. Podpišeta jo rektor in dekan 
članice, na kateri je bil doktorat opravljen. V diplomo je vtisnjen pečat univerze. 
 
25. člen 
 
Izpiti na podiplomskem študiju se opravljajo v rokih, ki niso nujno vezani na izpitna obdobja. 
 
Študent podiplomskega študija opravlja izpit na dan, ki ga sporazumno določita izpraševalec in kandidat. 
 
Izpitne komisije imenuje dekan ali prodekan za študijske zadeve. 
 

Sprejel Senat AG na seji 1. 7. 2005  
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STATUT UNIVERZE V LJUBLJANI 
——————————————————————————————————————————— 
 
Statut Univerze v Ljubljani - ČISTOPIS, neuradno prečiščeno besedilo, 20.06.2008 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 
1. člen  
 
Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: univerza), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je avtonomni 
izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim položajem. Univerzo 
sestavljajo članice.  
 
2. člen  
 
Sedež univerze je v Ljubljani, Kongresni trg 12. Univerza je pravna oseba.  
 
3. člen  
 
Univerza ima pečat okrogle oblike, katerega obris tvori napis: Univerza v Ljubljani. Sredi pečata je grb 
Republike Slovenije. Uporaba in varovanje pečatov univerze se uredi s posebnimi pravili.  
 
4. člen  
 
Članica univerze ima pečat okrogle oblike, katerega obris tvori napis: Univerza v Ljubljani in ime članice. 
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.  
 
5. člen  
 
Univerza ima svoj znak, zastavo in enotno grafično podobo, ki se uporablja na listinah univerze in njenih 
članic. Enotna podoba se uredi s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze. 
 
II. AVTONOMIJA UNIVERZE  
 
6. člen  
 
Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna.  
 
7. člen  
 
Univerza uresničuje svojo avtonomijo s tem, da v skladu s svojim poslanstvom izvaja izobraževalno, 
znanstvenoraziskovalno in umetniško delo, zlasti da samostojno: 

 
• oblikuje strategijo svojega razvoja,  
• določa pravila svoje organizacije in delovanja,  
• oblikuje študijske in raziskovalne programe ter določa način njihovega izvajanja,  
• odloča o habilitaciji visokošolskih učiteljev (učitelji), znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev (sodelavci)in o merilih zanjo,  
• odloča o zaposlovanju učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.   

 
8. člen  
 
Na univerzi ni dopustno delovanje političnih strank.  
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9. člen  
 
Uniformirani pripadniki policije ali oboroženih sil ne smejo nepovabljeni vstopiti v prostore univerze, razen 
v nujnih primerih posredovanja, ko je v nevarnosti življenje in telo ali premoženje.  
 
III. DEJAVNOST UNIVERZE  
 
10. člen  
 
Univerza prek svojih članic opravlja izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško, strokovno in druge 
dejavnosti. Univerza lahko neposredno organizira izvajanje študijskih in znanstvenoraziskovalnih 
interdisciplinarnih programov. Univerza ali članica, ki opravlja dejavnost, za katero je potrebno javno 
pooblastilo, opravlja to dejavnost v okviru tega pooblastila.  
 
IV. ČLANICE UNIVERZE  
 
11. člen  
 
Članice univerze so redne in pridružene. Redne članice so med seboj enakopravne.  
 
1. Redne članice  
 
12. člen  
 
Redne članice univerze so:  
 
Fakultete:  
 

• Biotehniška fakulteta,  
• Ekonomska fakulteta,  
• Fakulteta za arhitekturo,  
• Fakulteta za družbene vede,  
• Fakulteta za elektrotehniko,  
• Fakulteta za farmacijo,  
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,  
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,  
• Fakulteta za matematiko in fiziko,  
• Fakulteta za pomorstvo in promet,  
• Fakulteta za računalništvo in informatiko,  
• Fakulteta za strojništvo,  
• Fakulteta za socialno delo,  
• Fakulteta za šport,  
• Fakulteta za upravo,  
• Filozofska fakulteta,  
• Medicinska fakulteta,  
• Naravoslovnotehniška fakulteta,  
• Pedagoška fakulteta,  
• Pravna fakulteta,  
• Teološka fakulteta,  
• Veterinarska fakulteta.  

 
Umetniške akademije:  
 

• Akademija za glasbo,  
• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,  
• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.  
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Visoka strokovna šola:  
 

• Visoka šola za zdravstvo.  
 
A) Dejavnost članic  
 
13. člen  
 
Članice izvajajo nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni in razvojni program ter 
opravljajo druge, s tem statutom določene dejavnosti. Študijska področja in primeroma našteti študiji, 
razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah, 
umetniških akademijah oziroma visokih strokovnih šolah so:  

• Biotehniška fakulteta: (42) vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija, biotehnologija, 
biomedicina); (14) izobraževanje učiteljev (biologija); (54) proizvodne tehnologije (lesarstvo, 
živilstvo); (58) arhitektura in gradbeništvo (krajinska arhitektura); (62) kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo (agronomija, zootehnika, gozdarstvo);  

• Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, 
podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); (46) 
matematika in statistika (aktuarstvo);  

• Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura in gradbeništvo (arhitektura);  
• Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede (sociologija, politologija, komunikologija, 

kulturologija, antropologija, obramboslovje); (32) novinarstvo in informiranje (novinarstvo);  
• Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije, 

energetska tehnika);  
• Fakulteta za farmacijo: (72) zdravstvo (farmacija) in (42) vede o živi naravi (klinična biokemija, 

biomedicina);  
• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo, prostorsko 

in urbanistično planiranje); (52) tehniške vede (geodezija); (85) varstvo okolja (varstvo okolja);  
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (14) izobraževanje 

učiteljev (kemija); (42) vede o živi naravi (biokemija, biomedicina); (52) tehniške vede (kemijsko 
inženirstvo); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija); (86) varnost (varstvo pri delu, 
požarno varstvo);  

• Fakulteta za matematiko in fiziko: (46) matematika in statistika (matematika); (52) tehniške vede 
(mehanika); (14) izobraževanje učiteljev (matematika, fizika, računalništvo z matematiko); (44) 
vede o neživi naravi (fizika, astronomija in meteorologija);  

• Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve (pomorstvo, tehnologija prometa);  
• Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računalništvo (računalništvo in informatika);  
• Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo);  
• Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo),  
• Fakulteta za šport: (14) izobraževanje učiteljev (športna vzgoja), (81) osebne storitve;  
• Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna uprava),  
• Filozofska fakulteta: (22) humanistične vede (filozofija, arheologija, zgodovina, sociologija kulture, 

umetnostna zgodovina, muzikologija, jeziki in književnosti, jezikoslovje, prevajalstvo); (31) 
družbene vede (sociologija, geografija, etnologija, psihologija, antropologija); (14) izobraževanje 
učiteljev in pedagoške vede (filozofija, zgodovina, jeziki in književnosti, sociologija, geografija, 
pedagogika, andragogika); (32) novinarstvo in informatika (bibliotekarstvo);  

• Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina, stomatologija, biomedicina);  
• Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev (kemijsko izobraževanje); (21) 

umetnost (oblikovanje tekstilij in oblačil); (44) vede o neživi naravi (geologija); (54) proizvodne 
tehnologije (tekstilstvo, rudarstvo, geotehnologija, metalurgija, materiali, grafična tehnika);  

• Pedagoška fakulteta: (14) Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna 
pedagogika, matematika, kemija, fizika, biologija, računalništvo, tehnika, gospodinjstvo, predšolska 
vzgoja, specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika);  
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• Pravna fakulteta: (38) pravo (ustavno, mednarodno, delovno, civilno in gospodarsko pravo, rimsko 
pravo in zgodovina prava, kazenskopravne znanosti, teorija prava in države); (31) družbene vede 
(ekonomska analiza in ekonomska politika); (34) poslovne in upravne vede (javna uprava);  

• Teološka fakulteta: (22) humanistične vede (teoloogija);  
• Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo (veterinarska medicina, biomedicina);  
• Akademija za glasbo: (21) umetnost (glasba: kompozicija in glasbena teorija, dirigiranje, 

instrumenti, petje, cerkvena glasba, operna šola); (14) izobraževanje učiteljev (glasbena 
pedagogika, instrumenti);  

• Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost (dramska igra in umetniška beseda, 
režija, dramaturgija, scenografija, kostumografija);  

• Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (21) umetnost (kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje, 
grafika, restavratorstvo);  

• Visoka šola za zdravstvo: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike).  
 
Za izvajanje nacionalnih programov iz prvega odstavka tega člena, za katero zagotavlja sredstva Republika 
Slovenija, zaposluje univerza učno, raziskovalno in drugo osebje v skladu z enotno sistemizacijo delovnih 
mest na univerzi.  
 
14. člen  
 
Članice izvajajo nacionalni program visokega šolstva po načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki 
izhaja iz registrirane dejavnosti članic, v okviru odloka o preoblikovanju univerze in sklepa senata univerze. 
Načelo matičnosti se izvaja v okviru nacionalnih programov visokega šolstva ter raziskovalnega in 
razvojnega dela, pri postopkih napredovanj in habilitacij učiteljev ter pri mentorstvu podiplomskih 
študentov. Kadar gre za registrirano interdisciplinarno dejavnost, ki jo izvaja več članic, se le-te med seboj 
dogovorijo o programu, načinu in deležu izvajanja.  
 
15. člen  
 
Za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa pridobivajo članice preko računa pri UJP Univerze sredstva iz proračuna RS, sredstva iz 
evropskih in drugih mednarodnih sodelovanj ter projektov, v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru 
sprejetega finančnega načrta. V finančnem načrtu se določijo materialna sredstva za nemoteno delovanje 
uprave univerze pri izvajanju zlasti naslednjih skupnih nalog:  
 

1. vzpostavitvi in vzdrževanju enotnega informacijskega sistema,  
2. vzpostavitvi in vzdrževanju evidenc (kadrovskih, finančnih, študentskih in študijskih ipd.),  
3. vzpostavitvi in koordiniranju kreditnega sistema,  
4. organizaciji interdisciplinarnega študija, ki ga organizira univerza,  
5. stalnem spremljanju in zagotavljanju kakovosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in 
umetniškega dela,  
6. izvajanju nadzora nad poslovno finančnimi tokovi znotraj univerze in izdelavo konsolidirane 
bilance,  
7. vzpostavitvi in vodenju centralne evidence premoženja univerze in članic,  
8. upravljanje z intelektualno lastnino Univerze v Ljubljani,  
9. koordinaciji in nadzoru nad smotrno rabo in vzdrževanjem prostorov ter opreme univerze in članic,  
10. načrtovanju in vodenju investicij,  
11. vzpostavitvi in vzdrževanju enotnega knjižničnega sistema in arhiva univerze,  
12. koordiniranju in evidentiranju sodelovanja v mednarodnih projektih na področju izobraževalnega, 
znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela,  
13. organizaciji in izvajanju skupnih programov športa na Univerzi v Ljubljani,  
14. vzpostavitvi in skrbi za enoten protokol na univerzi. Izhodišče za določitev višine nadomestila 
članice za financiranje skupnih nalog iz prejšnjega odstavka je celoten prihodek članice. Višino 
nadomestila določi upravni odbor univerze enkrat letno. Upravni odbor lahko izjemoma nameni del 
sredstev za financiranje skupnih nalog za zagotavljanje nemotenega poslovanja univerze.  
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16. člen  
 
V skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o visokem šolstvu in prvim odstavkom 7. člena Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani lahko članica univerze s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi drugo 
izobraževalno, raziskovalno, umetniško, razvojno, strokovno in svetovalno dejavnost oziroma druge s tem 
povezane dejavnosti, ki so opredeljene v prilogi tega statuta. Članica ima svoj račun pri UJP. Članica 
neposredno na svoj račun dobiva finančna sredstva, pridobljena z dejavnostjo iz prvega odstavka tega člena 
in z izvajanjem nacionalnega programa visokega šolstva, za katero se ne zagotavljajo sredstva iz proračuna 
RS. Za izvajanje dejavnosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena zaposluje članica osebje v skladu s 
pravili, ki jih sprejme senat članice, in po predhodnem soglasju rektorja oziroma glavnega tajnika UL.  
 
B) Pogoji za pridobitev članstva  
 
17. člen  
 
Redna članica lahko postane visokošolski zavod, ki:  
 
• ima opredeljeno študijsko in znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško področje, ki ga ne izvaja 

nobena druga članica, in akreditiran študijski program  
• ima zagotovljene materialne pogoje (prostori, oprema, zagotovljena sredstva financiranja ipd.) za 

izvajanje svojega študijskega in znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega programa,  
• zagotovi habilitirane učitelje za izvajanje študijskega in znanstvenoraziskovalnega oziroma 

umetniškega programa. 
 
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti članice se preverja po postopku in v časovnih intervalih, ki 
jih določi Svet RS za visoko šolstvo.  
 
18. člen 
 
O sprejemu nove članice sklepa po predhodnem soglasju upravnega odbora univerze senat univerze z 
dvotretjinsko večino. Sklep mora biti obrazložen in posredovan ustanovitelju.  
 
19. člen  
 
Članica lahko nastane tudi z razdružitvijo obstoječe članice ali združitvijo dveh ali več obstoječih članic. O 
tem odloča senat univerze z dvotretjinsko večino vseh članov na predlog senata članic iz prvega odstavka 
tega člena in po predhodnem mnenju upravnega odbora univerze.  
 
C) Prenehanje članstva  
 
20. člen  
 
Članstvo v univerzi lahko preneha:  
 

• če izobraževalna dejavnost članice v celoti izpade iz nacionalnega programa visokega šolstva,  
• če se dve leti zapored na nobenega od razpisanih programov članice ne prijavi minimalno število 

študentov, ki je pogoj za financiranje v okviru nacionalnega programa visokega šolstva,  
• če članica ne izpolnjuje kadrovskih pogojev za izvajanje svojega programa,  
• če njeno delo ne ustreza univerzitetnim standardom kakovosti, kar ugotovi senat univerze s 

posebnim sklepom,  
• z razdružitvijo obstoječe članice, pridružitvijo k drugi članici ali z združitvijo dveh ali več 

obstoječih članic ter  
• na zahtevo senata članice.  

 
O prenehanju članstva članice univerze sklepa senat univerze z dvotretjinsko večino vseh članov. Sklep 
mora biti obrazložen in posredovan ustanovitelju.  
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D) Notranja organiziranost članic  
 
21. člen  
 
Organizacijske enote članice so: oddelki, katedre, inštituti, klinike, centri in knjižnice. Način oblikovanja in 
prenehanja ter vodenja organizacijskih enot uredijo članice s pravili.  
 
22. člen 
 
Organizacijo knjižnic in razporeditev knjižničnega gradiva uredijo članice skladno z načrtom enotnega 
knjižničnega sistema univerze, ki ga sprejme senat univerze. Načrt enotnega knjižničnega sistema pripravi 
in njegovo delo usklajuje Komisija senata univerze za informacijski in knjižnični sistem.  
 
2. Pridružene članice  
 
23. člen  
 
V univerzo se lahko kot pridružene članice vključijo samostojni visokošolski in drugi samostojni zavodi. 
Sklep o pridruženem članstvu sprejme senat univerze z dvotretjinsko večino vseh članov.  
 
24. člen  
 
Samostojni zavod, ki želi postati pridružena članica univerze, mora biti finančno samostojen in neodvisen 
ter mora imeti prostore in opremo za izvajanje svojega programa. Samostojni visokošolski zavod, ki želi 
postati pridružena članica univerze, mora poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izvajati dodiplomski 
študijski program, ki ga ne izvaja nobena od članic univerze, in imeti pedagoški kader, ki ustreza zahtevam 
univerze.  
 
25. člen  
 
Pridružena članica sme:  
 

• uporabljati informacijski in knjižnični sistem univerze,  
• imeti svojega predstavnika v senatu univerze s pravico odločanja v zadevah, ki se nanašajo na 

dejavnost pridružene članice,  
• imeti svojega predstavnika v študentskem svetu univerze,  
• po posebnem dogovoru uporabljati raziskovalno opremo univerze pri izvajanju skupnih 

raziskovalnih projektov z redno članico univerze,  
• predložiti senatu univerze svoj študijski program v potrditev,  
• sodelovati pri izvajanju pedagoškega programa članic,  
• na univerzi habilitirati svoje učitelje.  

 
26. člen  
 
Pravice in obveznosti med univerzo in pridruženo članico se uredijo s posebno pogodbo.  
 
27. člen  
 
Pridružena članica uporablja ime Univerze v Ljubljani, če in kolikor to dopušča pogodba o pridruženem 
članstvu. Diplome, spričevala in druge listine, ki jih izda pridružena članica iz drugega odstavka 24. člena, 
smejo vsebovati ime Univerze v Ljubljani podrejeno, v zvezi "Pridružena članica Univerze v Ljubljani", ki 
sledi za navedbo polnega imena pridružene članice. Diploma pridružene članice ni diploma Univerze v 
Ljubljani.  
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28. člen  
 
Pridruženo članstvo preneha z izstopom ali s sklepom senata univerze, ki ga ta sprejme z dvotretjinsko 
večino vseh članov. Sklep mora biti obrazložen.  
 
V. PRAVNA SPOSOBNOST UNIVERZE IN ČLANIC  
 
29. člen  
 
Univerza nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.  
 
30. člen  
 
Članica univerze je zavod brez pravne subjektivitete, ko v imenu in za račun univerze izvaja dejavnost v 
okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za 
katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija. Pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in 
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa nastopa članica v imenu in za račun univerze. Članica 
univerze je hkrati zavod z lastnostjo pravne osebe in nastopa pri izvajanju dejavnosti iz 16. člena tega 
statuta v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.  
 
31. člen  
 
Univerzo predstavlja in zastopa rektor. Rektor lahko pooblastila iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na 
izvajanje dejavnosti članic, prenese na dekane.  
 
32. člen  
 
Univerza odgovarja za obveznosti iz svoje dejavnosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti članice, 
ki nastanejo z opravljanjem dejavnosti iz 16. člena, odgovarja članica z vsem premoženjem.  
 
VI. UPRAVLJANJE UNIVERZE  
 
1. Organi univerze  
 
33. člen  
 
Organi univerze so:  
 

• rektor,  
• senat,  
• upravni odbor in  
• študentski svet.  

 
34. člen  
 
Organi članice univerze so:  
 

• dekan,  
• senat,  
• akademski zbor,  
• upravni odbor in  
• študentski svet.  

 
Članica lahko poleg organov iz prejšnjega odstavka oblikuje še druge organe, katerih sestavo in pristojnosti 
določi s pravili.  
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35. člen  
 
Postopki kandidiranja, volitev in razrešitev organov univerze se uredijo s pravilnikom, ki ga sprejmeta senat 
in upravni odbor univerze. Določbe pravilnika, ki opredeljujejo volitve v študentski svet univerze in 
študentske svete članic, sprejme senat univerze po predhodnem soglasju študentskega sveta univerze.  
 
A) Rektor  
 
36. člen  
 
Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo, s tem da zlasti:  
 

1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z 
zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,  
2. podpisuje listine univerze in pogodbe, ki jih sklepa univerza,  
3. sklicuje in vodi seje senata univerze,  
4. usklajuje izobraževalno, raziskovalno in razvojno oziroma umetniško in drugo delo članic univerze 
pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva,  
5. s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, raziskovanega in 
razvojnega, umetniškega ter strokovnega dela,  
6. skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti univerze,  
7. izmed kandidatov, ki jih potrdi senat univerze, izbere prorektorje za področje pedagoškega, 
znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela,  
8. na predlog senata članice imenuje dekana članice,  
9. na predlog dekana članice odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja pedagoških 
delavcev, o njihovih prerazporeditvah med članicami znotraj univerze in o soglasjih za njihovo delo 
zunaj univerze,  
10. opravlja promocije doktorjev znanosti,  
11. podeljuje nagrade in priznanja univerze,  
12. poroča o delu univerze senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju,  
13. izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora univerze,  
14. določa sistemizacijo delovnih mest na univerzi,  
15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti univerze.  

 
Rektor lahko za opravljanje posameznih opravil iz prvega odstavka tega člena pooblasti prorektorja.  
 
37. člen  
 
Odsotnega rektorja nadomešča eden od prorektorjev, ki ga določi rektor s pisnim pooblastilom. Prorektor, 
ki nadomešča rektorja, ima v času rektorjeve odsotnosti iste pravice in dolžnosti kot rektor.  
 
38. člen  
 
Rektorja izvolijo za dobo štirih let učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na 
univerzi s polnim delovnim časom, in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Volilno 
pravico imajo tudi študentje, ki jim pripada ena petina glasov od skupnega števila glasov visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na posamezni članici. Za študenta-elektorja 
posamezne članice lahko kandidira vsak študent te članice. Podrobnejši postopek volitev študentov-
elektorjev se določi z volilnim pravilnikom Univerze. Za rektorja je lahko izvoljen, kdor je redni profesor in 
izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze. Rektor je lahko ponovno izvoljen.  
 
39. člen  
 
Univerza ima tri prorektorje za področje pedagoškega, znanstveno- raziskovalnega in umetniškega dela. 
Prorektorje za področje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela imenuje rektor izmed 
kandidatov, ki jih na predlog članic potrdi senat univerze. Prorektor za področje pedagoškega, znanstveno-
raziskovalnega in umetniškega dela je lahko redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat 
univerze. Univerza ima lahko tudi prorektorja za finančno gospodarske zadeve.  



Statut univerze v Ljubljani 

Akademija za glasbo 2008/09 156

 
39a. člen  
 
Prorektor za finančno gospodarske zadeve opravlja naloge s področja finančnega in gospodarskega 
poslovanja univerze, opredeljene s tem statutom. Rektor lahko s pooblastilom prenese na prorektorja za 
finančno gospodarske zadeve dodatne pristojnosti na področju finančno gospodarskega poslovanja. 
Prorektorja za finančno gospodarske zadeve imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na 
podlagi javnega razpisa za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Prorektor za finančno 
gospodarske zadeve univerze je vodstveni delavec, s katerim sklene univerza pogodbo o zaposlitvi, ki jo 
podpiše rektor.  
 
39b. člen  
 
Za prorektorja za finančno gospodarske zadeve univerze je lahko imenovan, kdor ima:  

1. najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2),  
2. izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,  
3. vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,  
4. aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.  

 
39c. člen  
 
Naloge prorektorja za finančno gospodarske zadeve so: 
 

• oblikovanje predlogov pravnih aktov in sistemskih rešitev potrebnih za nemoteno finančno in 
gospodarsko poslovanje univerze,  

• koordinacija skupnih nalog univerze na finančnem, gospodarskem, informacijskem in 
investicijskem področju,  

• priprava predloga finančno-gospodarskih vidikov letnega programa dela univerze,  
• priprava predloga letnega finančnega načrta,  
• priprava predloga letnega poročila o finančno-gospodarskem poslovanju univerze,  
• izvajanje drugih nalog s finančno gospodarskega področja poslovanja UL.  

 
40. člen  
 
Če rektorju preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, določi senat univerze enega 
izmed prorektorjev, da do izvolitve novega rektorja opravlja njegove naloge. Z izvolitvijo novega rektorja 
prenehajo funkcije dotedanjih prorektorjev.  
 
41. člen  
 
Posvetovalni telesi rektorja sta rektorjev kolegij in kolegij dekanov. Rektorjev kolegij sestavljajo rektor, 
prorektorji, predsednik upravnega odbora in glavni tajnik univerze, kolegij dekanov pa rektor, prorektorji, 
dekani članic in predsednik študentskega sveta. Rektor sklicuje kolegija po potrebi.  
 
Volitve rektorja  
 
42. člen  
 
Senat univerze 6 mesecev pred potekom mandata rektorja sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev 
novega rektorja ter imenuje volilno komisijo. Senati članic v 30 dneh po začetku postopka predlagajo 
kandidate. Volilna komisija objavi listo kandidatov v 7 dneh po poteku roka za prijavo kandidatov. Volitve 
potekajo istočasno na vseh članicah. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina volilnih 
upravičencev.  
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43. člen  
 
Če nobeden od kandidatov ni dobil večine, se opravi drugi krog volitev. Volitve v drugem krogu potekajo v 
senatu univerze. Volitve so tajne. Člani senata volijo izmed dveh kandidatov, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov. Za rektorja je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala večina vseh članov senata. Če 
dobita oba kandidata enako število glasov, se glasovanje ponovi. Kandidat za rektorja, ki je član senata 
nima pravice glasovanja. Rektor in prorektorji opravljajo svojo funkcijo do izvolitve novega rektorja in 
prorektorjev.  
 
B) Senat univerze  
 
44. člen  
  
Senat je najvišji strokovni organ univerze. Za člane senata (senatorji) so lahko izvoljeni učitelji članic, ki so 
zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in študentje. Za člana senata univerze je lahko izvoljen tudi 
učitelj medicinskega kliničnega predmeta, ki ni zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom. Za člana 
senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika dodiplomskega študija. Po položaju je 
član senata rektor.  
 
45. člen  
 
Mandatna doba članov senata iz vrst učiteljev je štiri leta, iz vrst študentov pa dve leti. Član senata je lahko 
ponovno izvoljen.  
 
46. člen  
 
Sklep o izvedbi volitev članov senata univerze izda rektor. Senat vsake članice v roku 30 dni od sprejema 
sklepa o izvedbi volitev izvoli v senat univerze po enega predstavnika. Študentski svet univerze v roku iz 
prejšnjega odstavka izvoli v senat univerze toliko predstavnikov študentov, da tvorijo petino članov senata.  
 
47. člen  
 
Senat univerze:  
 

1. sooblikuje nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega in 
razvojnega dela,  
2. oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za njeno 
uresničitev,  
3. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze,  
4. skupaj z upravnim odborom sprejema statut univerze,  
5. odloča o sprejemu nove članice v univerzo, o prenehanju članstva v univerzi ter drugih statusnih 
spremembah članic,  
6. sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalnega, umetniškega ter raziskovalnega in 
razvojnega dela univerze,  
7. določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju,  
8. potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze,  
9. daje soglasje k temam doktorskih disertacij,  
10. na predlog senata članice sprejema študijske programe,  
11. na predlog članice imenuje člane programskega sveta podiplomskega študija,  
12. sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju,  
13. določa vsebino in obliko evidenc in dokumentacije, ki se vodijo v visokošolskem izobraževanju 
za študente,  
14. daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih zavodov,  
15. daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete,  
16. sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,  
17. imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze,  
18. sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev umetniških 
disciplin,  
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19. povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze,  
20. daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic,  
21. enkrat letno sprejema samoevalvacijsko poročilo,  
22. pripravlja in sprejema elemente meril, po katerih se presoja pedagoška usposobljenost učiteljev,  
23. na predlog senata članice voli v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,  
24. prek habilitacijske komisije daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali 
izvolitev v višji naziv za učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene 
svetnike,  
25. odloča o pritožbi kandidata zoper odločitev senata članice univerze o izvolitvi v naziv,  
26. odloča o pritožbi zoper odločbo senata članice v postopku priznavanja tujega izobraževanja za 
nadaljevanje izobraževanja,  
27. odloča o podelitvi častnega doktorata, naziva "zaslužni profesor" in naziva "častni senator 
Univerze v Ljubljani",  
28. sprejema študijski koledar,  
29. v drugem krogu voli rektorja,  
30. potrjuje kandidate za prorektorje,  
31. imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v 
primeru interdisciplinarnih študijskih programov oziroma programov, ki jih ne izvaja nobena 
članica,  
32. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,  
33. opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali drugim splošnim aktom 
univerze.  

 
48. člen  
 
Senat univerze obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah. Senat univerze je sklepčen, 
če sta na seji navzoči dve tretjini članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov, če ni s 
tem statutom določeno drugače. Za sprejem statuta sta potrebni dve tretjini glasov vseh članov senata. 
Glasovanje na sejah senata je javno, če ni s tem statutom določeno drugače.  
 
49. člen  
 
Pred sprejemom splošnega akta ali sklepa, ki ima za posledico povečano porabo finančnih sredstev, mora 
senat pridobiti o tem soglasje upravnega odbora.  
 
50. člen  
 
Seje senata sklicuje in vodi rektor. Rektor skliče sejo senata po potrebi ali na zahtevo članice. Sklic seje 
senata lahko predlagata tudi upravni odbor univerze ali študentski svet univerze. O seji se piše zapisnik, ki 
ga podpišeta rektor in glavni tajnik univerze. 
 
Delovna telesa senata univerze 
 
51. člen  
 
Senat ima naslednje komisije:  
1) za dodiplomski študij,  
2) za magistrski študij,  
3) za doktorski študij,  
4) za raziskovalno in razvojno delo,  
5) habilitacijsko komisijo,  
6) za razvoj informacijskega sistema,  
7) za razvoj knjižničnega sistema,  
8) za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje,  
9) za pritožbe študentov,  
10) za socialno-ekonomsko vprašanje študentov,  
11) za Prešernove nagrade študentom,  
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12) statutarno komisijo,  
13) za priznavanje tujega izobraževanja (nostrifikacijsko komisijo),  
14) za podeljevanje častnih nazivov in nagrad,  
15) za kakovost,  
16) za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del,  
17) za inovacije,  
18) komisijo za študente s posebnimi potrebami. Senat univerze lahko po potrebi ustanovi še druge komisije 
in delovna telesa. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge in pooblastila ter 
trajanje mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi, če ni s tem statutom določeno drugače.  
 
52. člen  
 
Člani komisije oziroma delovnega telesa izmed sebe izvolijo predsednika. Komisije oziroma delovna telesa 
so sklepčni, če je na seji navzoča večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.  
 
Habilitacijska komisija  
 
53. člen  
 
Habilitacijska komisija predlaga senatu univerze izvolitev v naziv rednega profesorja ali znanstvenega 
svetnika. Habilitacijska komisija daje soglasje članici pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitvijo v višji 
naziv za učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene svetnike.  
 
54. člen  
 
Habilitacijska komisija odloča na osnovi meril za izvolitev v naziv učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev v vseh disciplinah, ki so predmet študija, raziskovanja in umetniškega delovanja na univerzi. 
Merila za izvolitev v naziv učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so določena s posebnim aktom, ki 
ga sprejme senat univerze.  
 
55. člen  
 
Habilitacijska komisija ima trinajst članov. V komisiji so po en predstavnik umetniških akademij, 
biotehnike, medicine in veterine ter po dva predstavnika za področje družboslovja, humanistike, 
naravoslovja in tehnike. Član habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov, ki ga predlaga študentski 
svet univerze. Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo dveh let izmed kandidatov, ki jih 
predlagajo senati članic oziroma študentski svet univerze. Član habilitacijske komisije je lahko redni 
profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze. Člani habilitacijske komisije na prvi seji 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika.  
 
56. člen  
 
Habilitacijska komisija dela na sejah. Habilitacijska komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dve tretjini 
vseh članov.  
 
C) Upravni odbor univerze  
 
57. člen  
 
Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno 
materialno poslovanje Univerze. Upravni odbor ima sistemizacijsko komisijo, po potrebi pa lahko ustanovi 
še druge komisije in delovna telesa.  
 
58. člen  
 
Upravni odbor ima devet članov, in sicer:  
1) tri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev),  
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2) enega predstavnika drugih delavcev, ki delajo na univerzi,  
3) enega predstavnika študentov,  
4) enega predstavnika delodajalcev ter  
5) tri predstavnike ustanovitelja.  
 
V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji.  
 
59. člen  
 
Upravni odbor:  
 

1. skupaj s senatom sprejema statut univerze,  
2. sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno materialno poslovanje ter delovna 
razmerja,  
3. po predhodnem soglasju senata univerze sprejema letni program dela in program razvoja 
univerze ter spremlja njuno uresničevanje,  
4. sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,  
5. sprejme merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila 
za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti,  
6. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje univerze,  
7. daje predhodno soglasje ob sprejemanju nove članice v univerzo,  
8. daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,  
9. sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,  
10. na predlog članic sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,  
11. sprejema odločitve o upravljanju premoženja univerze,  
12. sprejema poslovnik o svojem delu,  
13. sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.   

 
60. člen  
 
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.  
 
 
61. člen  
 
Člane upravnega odbora iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, voli volilno telo, ki se 
oblikuje tako, da vanj izvoli vsaka članica po enega člana, ki ni član senata univerze. Na listi kandidatov za 
člane upravnega odbora izmed učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so izvoljeni tisti trije 
kandidati, ki so prejeli največ glasov. Na listi predstavnikov drugih delavcev univerze pa je izvoljen tisti 
kandidat, ki je prejel največ glasov. V primeru, da je več kandidatov prejelo enako število glasov, se za te 
kandidate volitve ponovijo. Člana upravnega odbora iz vrst študentov imenuje študentski svet univerze po 
postopku, ki ga določa poslovnik študentskega sveta univerze. Za člana upravnega odbora ne more biti 
izvoljen študent prvega letnika dodiplomskega študija. Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike 
Slovenije, predstavnika delodajalcev pa določi univerza prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Združenje managerjev 
Slovenije in Vlada Republike Slovenije. Postopek volitev upravnega odbora določa poseben pravilnik. 
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo 
sejo novega upravnega odbora skliče rektor. Upravni odbor univerze opravlja svoje delo do konstituiranja 
novega upravnega odbora.  
 
62. člen  
 
Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Izvolita se izmed članov upravnega odbora 
tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, 
namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.  
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63. člen  
 
Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča večina 
članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov 
je potrebna večina glasov vseh članov.  
 
64. člen  
 
Upravni odbor deluje po poslovniku, ki ga sprejme na prvi seji.  
 
D) Študentski svet univerze  
 
65. člen  
 
Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki študentskih 
svetov članic univerze, če ima članica več kot tisoč študentov, pa tudi podpredsednik študentskega sveta 
članice.  
 
66. člen  
 
Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika. 
Študentski svet lahko ob izvolitvi predsednika in podpredsednikov izvoli tudi njihove namestnike.  
 
67. člen  
 
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh 
zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet univerze oblikuje mnenje o 
kandidatih za rektorja univerze in voli člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna 
telesa iz vrst študentov.  
 
68. člen  
 
Študentski svet univerze deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Študentski svet je sklepčen, če je 
navzoča večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. O sejah se piše zapisnik, ki 
ga podpiše predsednik.  
 
2. Organi članice  
 
A) Dekan  
 
69. člen  
 
Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico. Dekan je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru 
dejavnosti iz 16. člena tega statuta. Dekan je strokovni vodja članice in opravlja naloge na temelju zakona, 
odloka o preoblikovanju univerze, tega statuta in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese na dekana. Dekan 
odgovarja za zakonitost dela na članici.  
 
70. člen  
 
Dekana imenuje rektor za dobo dveh ali štirih let na predlog senata članice izmed njenih učiteljev, ki 
izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze. Dekan je lahko ponovno imenovan. Rektor lahko razreši 
dekana pred iztekom njegovega mandata na temelju obrazloženega sklepa senata članice, ki je bil sprejet z 
dvotretjinsko večino vseh članov senata članice. Članica s svojimi pravili opredeli mandatno dobo dekana 
in način glasovanja senata članice za izvolitev dekana.  
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71. člen  
 
Dekan pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa ter umetniškega dela:  
 

1. usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo,  
2. spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost članice, študijskih programov, 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o 
kakovosti (samoevalvacija članice),  
3. v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela članice,  
4. odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja članice, ki so potrebna za 
tekoče in nemoteno izvajanje sprejetih programov iz nacionalnega programa visokega šolstvam  
5. najmanj enkrat na leto poroča o delu senatu članice in rektorju,  
6. sklicuje in vodi seje senata članice,  
7. odloča o zadevah s področja delovnih razmerij delavcev članice razen o zadevah, za katere je 
izrecno pristojen rektor (t.j. sklenitev, prenehanje delovnega razmerja, prerazporeditev iz ene 
članice na drugo, soglasje za dopolnilno delo),  
8. predlaga senatu članice kandidata za prodekana,  
9. kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov članice v študijskih zadevah, če ni s tem 
statutom določeno drugače,  
10. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti univerze. Dekan odloča o 
delovnih razmerjih delavcev članice, ki opravljajo dejavnost iz 16. člena tega statuta.  

 
72. člen  
 
Članica ima enega ali več prodekanov. Število, mandat, način imenovanja in delovno področje prodekanov 
določi članica s pravili. Dekan za čas svoje odsotnosti s pisnim pooblastilom določi prodekana, ki ga 
nadomešča.  
 
73. člen  
 
Postopek za imenovanje dekana se začne šest mesecev pred iztekom njegovega mandata. Če senat članice 
do izteka mandata dekana ne predlaga kandidata za dekana, imenuje dekana rektor izmed učiteljev članice, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat univerze.  
 
B) Senat članice  
 
74. člen  
 
Senat je najvišji strokovni organ članice. Senat sestavljajo učitelji članice, ki so zaposleni s polnim 
delovnim časom, in študentje. Član senata je lahko tudi učitelj kliničnega predmeta, ki ni zaposlen na 
univerzi s polnim delovnim časom. Če tako določi članica s pravili, je lahko član senata članice tudi 
znanstveni delavec. Senat ima najmanj devet članov. Število članov senata določi članica s pravili, tako da 
so v senatu enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja članice. 
Sestavo senata in mandatno dobo določi članica s pravili, s tem da mora biti najmanj petina članov senata iz 
vrst študentov.  
 
75. člen  
 
Člane senata iz vrst študentov izvoli študentski svet članice. Način volitev članov senata iz vrst študentov 
določi pravilnik, ki ga sprejme študentski svet univerze.  
 
76. člen  
 
Seje senata sklicuje in vodi dekan.  
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77. člen  
 
Senat članice razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega in razvojnega, 
umetniškega ter pedagoškega dela članice in predlaga senatu univerze sprejem ustreznih sklepov.  
 
Senat zlasti:  
 

1. sprejema pravila članice,  
2. sprejema predlog študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, visoke strokovne 
izobrazbe in za izpopolnjevanje,  
3. sprejema predlog študijskih programov za podiplomski študij,  
4. predlaga rektorju v imenovanje dekana,  
5. v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega 
sodelavca imenuje poročevalce o usposobljenosti kandidata,  
6. voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv razen rednega 
profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma predlaga senatu univerze kandidata za izvolitev v 
naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,  
7. sprejema letni program dela članice,  
8. imenuje komisijo za ocene primernosti teme doktorske disertacije in usposobljenosti kandidata za 
opravljanje doktorata znanosti ter predlaga senatu univerze v potrditev temo doktorske disertacije,  
9. imenuje poročevalce za oceno in komisijo za zagovor predložene doktorske disertacije,  
10. določa način sprejemanja in ocenjevanja magistrskih del,  
11. imenuje mentorja oziroma somentorja podiplomskemu študentu,  
12. imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanje,  
13. imenuje komisije in delovna telesa senata članice,  
14. kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre 
za pritožbo zoper odločbo organa članice na prvi stopnji,  
15. oblikuje predloge za univerzitetna priznanja,  
16. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta članice s področja njegove pristojnosti,  
17. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela 
in sprejema samoevalvacijsko poročilo,  
18. opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali drugim splošnim aktom. 
Način dela senata določi članica s pravili.  

 
Delovna telesa senata članice  
 
78. člen  
 
Senat članice ima komisijo za študijske zadeve in komisijo za raziskovalno in razvojno delo oziroma 
umetniško dejavnost. Po potrebi lahko s pravili ali s sklepom oblikuje dodatne komisije in delovna telesa.  
 
C) Akademski zbor  
 
79. člen  
 
Akademski zbor članice sestavljajo vsi učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Pri delu akademskega zbora 
sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh članov 
akademskega zbora. Predstavnike študentov voli študentski svet. Način volitev predstavnikov študentov, ki 
sodelujejo v akademskem zboru določi poseben pravilnik, ki ga sprejme študentski svet univerze.  
 
80. člen  
 
Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu članice ter daje predloge in pobude senatu. V razpravi in 
odločanju o tem sodelujejo tudi študentje. Akademski zbor voli člane senata članice in predlaga senatu 
kandidate za dekana, s tem da imajo pravico glasovanja samo člani akademskega zbora, ki so zaposleni s 
polnim delovnim časom, ter učitelji, znanstveni sodelavci in sodelavci kliničnih predmetov. Akademski 
zbor se sestane vsaj enkrat na leto.  
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81. člen  
 
Če ima akademski zbor, ki se oblikuje v skladu s prvim odstavkom 79. člena, več kot dvesto članov, se 
oblikuje tako, da imajo posamezne skupine sorazmerno število predstavnikov. V primeru iz prejšnjega 
odstavka določi članica sestavo akademskega zbora s pravili, tako da ima akademski zbor najmanj sto in 
največ dvesto članov. 
 
D) Upravni odbor članice  
 
82. člen  
 
Članica ima lahko upravni odbor, če tako določi s pravili. Upravni odbor članice odloča o gospodarjenju s 
sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo iz 16. člena in skrbi za nemoteno materialno poslovanje članice v 
primerih, ko le-ta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Upravni odbor univerze 
lahko prenese na upravni odbor članice določena pooblastila iz svoje pristojnosti.  
 
83. člen  
 
Število in volitve članov upravnega odbora, njegovo vodenje ter način odločanja določi članica s pravili.  
 
E) Študentski svet članice  
 
84. člen  
 
Študentski svet članice je organ študentov članice. Študentski svet ima najmanj devet članov, ki jih izmed 
sebe izvolijo študentje članice. Način volitev članov študentskega sveta članice določi poseben pravilnik, ki 
ga sprejme študentski svet univerze.  
 
85. člen  
 
Na prvi seji izvolijo člani študentskega sveta predsednika in podpredsednika ter njuna namestnika.  
 
86. člen  
 
Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Študentski svet je sklepčen, če je navzoča 
večina članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov. O sejah se piše zapisnik, ki ga 
podpiše predsednik.  
 
87. člen  
 
Študentski svet članice razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. 
Študentski svet daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in 
sodelavcev. Študentski svet članice oblikuje mnenja študentov članice za študentski svet univerze in voli 
člane delovnih teles in organov članice iz vrst študentov, kadar je tako določeno s pravili članice. Študentski 
svet članice lahko oblikuje mnenje o kandidatih za dekana.  
 
88. člen  
 
Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Član študentskega sveta je lahko ponovno izvoljen.  
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VII. IZOBRAŽEVALNO, RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO TER UMETNIŠKO DELO 
UNIVERZE 
  
89. člen  
 
Študij na univerzi poteka v okviru nacionalnega programa visokega šolstva po študijskih programih, ki jih 
sprejmejo senati članic univerze s soglasjem senata univerze. Soglasje senata univerze je potrebno tudi, 
kadar program za pridobitev izobrazbe ni zajet v nacionalnem programu visokega šolstva, ima pa potrdilo o 
njegovem uspešnem zaključku značaj javne listine.  
 
90. člen  
 
Študij se izvaja kot redni ali izredni.  
 
91. člen  
 
Študij se organizira kot izredni, kadar to dopuščajo lastne kadrovske in prostorske možnosti članice, ki 
program izvaja, in če narava študija dopušča, da se del študija izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne 
da bi zaradi tega trpela njegova kakovost. Članica, ki izvaja program študija kot izredni študij, je dolžna 
organizirati za študente izrednega študija oblike pedagoškega dela (predavanja, konzultacije, vaje, kolokviji 
ipd.) v skladu z veljavnim študijskim programom. V tem primeru mora posebej organizirani del 
pedagoškega dela obsegati najmanj 30 odstotkov obsega pedagoškega dela za študente rednega študija. 
Oblika izrednega študija je tudi študij na daljavo.  
 
92. člen  
 
Izredni študij mora biti po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Če se v okviru rednega študija zahtevajo 
posebni pogoji za pristop k izpitu ali za zagovor diplomskega dela, velja to tudi za izredni študij iste smeri. 
Študent izrednega dodiplomskega študija, se lahko pod pogoji, ki jih predpiše članica s pravili, prepiše iz 
izrednega na redni študij. Študent rednega dodiplomskega študija se lahko pod pogoji, ki jih predpiše 
članica s pravili, prepiše iz rednega na izredni študij.  
 
1. Študijski programi  
 
A) Študijski programi za pridobitev izobrazbe 
 
93. člen  
 
Študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki se izkazuje z diplomo univerze, so dodiplomski in 
podiplomski.  
 
Razvrščajo se v tri stopnje:  
a) prva stopnja  

• visokošolski strokovni študijski programi,  
• univerzitetni študijski programi,  

b) druga stopnja  
• magistrski študijski programi,  

c) tretja stopnja  
• doktorski študijski programi.  

 
Študijski programi prve stopnje so dodiplomski študijski programi, študijski programi druge in tretje 
stopnje pa podiplomski študijski programi.  
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94. člen  
 
Študijski program za pridobitev izobrazbe, ki se izkazuje z diplomo univerze:  
 

1. splošne podatke o programu (ime, stopnja, vrsta, trajanje),  
2. opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih ter predmetno-specifičnih kompetenc, ki 
se s programom pridobijo,  
3. podatke o mednarodni primerljivosti programa,  
4. podatke o mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda,  
5. predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti po Evropskem prenosnem 
kreditnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: ECTS) in opredelitvijo deleža izbirnosti v programu,  
6. pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,  
7. merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,  
8. načine ocenjevanja,  
9. pogoje za napredovanje po programu,  
10. pogoje za prehajanje med programi,  
11. način izvajanja študija,  
12. pogoje za dokončanje študija,  
13. pogoje za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje,  
14. strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom.  

 
Študijski program lahko določi, da se posamezne študijske obveznosti opravljajo na drugi članici univerze. 
Študij po študijskih programih prve in druge stopnje se lahko izvaja po delih, določenih s programom.  
 
2. Študijske obveznosti in trajanje študija  
 
95. člen  
 
Študijske obveznosti so v študijskih programih ovrednotene s kreditnimi točkami po ECTS. Posamezni 
letnik študijskega programa obsega 60 kreditnih točk.  
 
Dodiplomski študij  
 
96. člen  
 
Visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi obsegajo od 180 do 240 
kreditnih točk in trajajo tri do štiri leta. Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, 
urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami.  
 
97. člen  
 
Kdor uspešno konča dodiplomski študij, pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom in študijskim 
programom. Kdor uspešno konča dvopredmetni dodiplomski študij, pridobi dva ali več strokovnih naslovov 
oziroma sestavljen strokovni naslov.  
 
Podiplomski študij  
 
98. člen  
 
Magistrski študijski programi obsegajo 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno do dve leti, vendar tako, da 
na istem strokovnem področju skupaj s študijskim programom prve stopnje trajajo pet let. Z magistrskim 
študijskim programom, ki obsegajo 60 kreditnih točk, je treba študentom, ki so na prvi stopnji končali 
študij, ovrednoten s 180 kreditnimi točkami in izpolnjujejo vpisne pogoje, omogočiti opravljanje dodatnih 
obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk, tako da v okviru magistrskega študija pridobijo skupaj 120 kreditnih 
točk, ki so potrebne za dokončanje magistrskega študijskega programa.  
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99. člen  
  
Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta. Organizirane oblike študija po 
doktorskem študijskem programu obsegajo najmanj 60 kreditnih točk. S predmetnikom doktorskega 
študijskega programa se določijo vsebinska področja in kreditno ovrednotene obveznosti, ki se lahko 
razporejajo v študijski in raziskovalni program posameznega študenta (skupinske oblike študijskega dela, 
skupinsko ali individualno raziskovalno delo.  
 
100. člen  
 
Podiplomski študij izvajajo fakultete in umetniške akademije. Magistrske študijske programe lahko izvaja 
tudi visoka strokovna šola, in sicer:  

• v sodelovanju s fakulteto ali umetniško akademijo ali  
• če je z ustanovitvenim aktom določeno in v akreditacijskem postopku ugotovljeno, da ima 

zagotovljene ustrezne visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce 
ter izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalnega in razvojnega oziroma umetniškega 
dela.  

 
Interdisciplinarni podiplomski študij koordinira programski svet v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme senat 
univerze.  
 
101. člen  
 
Če po opravljenem doktorskem študiju komisija za oceno disertacije ugotovi, da le-ta ne ustreza zahtevnosti 
doktorske disertacije, lahko senat članice, ki izvaja doktorski študij, odloči, da se predložena disertacija 
oceni kot magistrsko delo.  
 
Priznanje pomembnih umetniških del  
 
102. člen  
 
Priznanje pomembnih umetniških del je najvišji umetniški naslov, ki ga podeljuje univerza za potrebe 
postopka volitev v naziv učiteljev in sodelavcev na umetniških področjih. Priznanje pomembnih umetniških 
del se podeljuje v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze.  
 
B) Študijski programi za izpopolnjevanje  
 
103. člen  
 
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za 
izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. V študijski program za 
izpopolnjevanje se lahko vpiše kandidat, ki je končal najmanj prvo stopnjo študija (diploma dodiplomskega 
študija).  
 
104. člen  
 
Študijski program za izpopolnjevanje vsebuje:  
 

• splošne podatke o programu (ime, vrsta, trajanje),  
• opredelitev temeljnih ciljev programa oziroma splošnih ter predmetno-specifičnih kompetenc, ki se 

s programom pridobijo,  
• predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti po ECTS in opredelitvijo deleža 

izbirnosti v programu,  
• pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa,  
• merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,  
• načini ocenjevanja,  
• pogoje za napredovanje po programu,  
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• način izvajanja študija,  
• pogoje za dokončanje študija.  

 
105. člen  
 
Kandidatu, ki je opravil vse obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje, se izda potrdilo, ki ga 
podpišeta dekan in rektor ter je javna listina.  
 
Diplome in potrdila o opravljenem izpopolnjevanju  
 
106. člen  
 
Po opravljenih študijskih obveznostih izda univerza študentu diplomo, ki je javna listina. Oblika ter 
postopek izdaje diplome in potrdila se uredi s posebnim pravilnikom. Sestavni del diplomske listine je 
"priloga k diplomi".  
 
107. člen  
 
Diploma vsebuje navedbo članice, na kateri je študij potekal, študijski program, stopnjo izobraževanja ter 
strokovni naslov, ki se podeljuje. Diploma ima zaporedno številko, datum izdaje, pečat univerze ter podpisa 
rektorja univerze in dekana članice, na kateri je študij potekal. Priloga k diplomi se izda v slovenščini in v 
angleščini na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.  
 
108. člen  
 
Članica lahko izvaja študijski program za izpopolnjevanje in ostale oblike stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja, ki ga je sprejel senat članice in h kateremu je dal soglasje senat univerze. Kandidatu, ki je 
opravil vse obveznosti po takem programu, se izda potrdilo, ki ga podpišeta dekan in rektor ter je javna 
listina.  
 
C) Ostale oblike izobraževanja  
 
109. člen  
 
Članica poleg programov za pridobitev izobrazbe in izpopolnjevanje organizira tudi različne oblike 
neformalnega učenja, na primer tečaje, poletne šole, programe usposabljanja ipd., če to ne ovira izvajanja 
študijskih programov za pridobitev izobrazbe. Program izobraževanja iz prvega odstavka sprejme senat 
članice. O uspešno opravljenem izobraževanju iz prvega odstavka se lahko izda potrdilo, ki ga podpiše 
dekan. Izobraževanje iz prvega odstavka lahko izvaja tudi več članic hkrati oziroma se organizira na ravni 
univerze. Če izobraževalno obliko iz prejšnjega odstavka organizira univerza, sprejme sklep o uvedbi in 
program senat univerze.  
 
2. Učni jezik  
 
110. člen  
 
Učni jezik na univerzi je slovenski. V tujem jeziku se lahko izvajajo:  
 

• študijski programi tujih jezikov,  
• deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz 

tujine ali je vanje vpisano večje število tujih študentov,  
• študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku,  
• skupni študijski programi, ki jih na temelju posebne pogodbe ali sporazuma izvaja Univerza v 

Ljubljani z univerzo iz tujine.  
 
O študiju v tujem jeziku sprejme sklep senat članice, ki mora pri tem upoštevati jezikovno znanje študentov 
in predavatelja.  
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111. člen  
 
Diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani se pišejo v slovenskem 
jeziku. Izjemoma lahko kandidat napiše diplomsko ali magistrsko delo oziroma doktorsko disertacijo v 
angleškem jeziku, če gre za študij, ki se skladno s tretjo alineo prejšnjega člena izvaja v tujem jeziku 
oziroma so za to podani utemeljeni razlogi (tuj mentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri 
tuji založbi ipd.). V drugem tujem jeziku se lahko piše magistrska naloga ali doktorska disertacija v okviru 
magistrskega oziroma doktorskega študija tujega jezika. Jezik doktorske disertacije, ki se piše v okviru 
skupnega doktorskega študijskega programa, ki ga na temelju sporazuma o sodelovanju Univerza v 
Ljubljani izvaja skupaj s tujo univerzo, se opredeli s sporazumom o sodelovanju med univerzama. 
Doktorska disertacija v tujem jeziku se lahko odda le skupaj z izčrpnim povzetkom v slovenskem jeziku, ki 
mora uporabljati ustrezno slovensko strokovno izrazje z znanstvenega področja disertacije.  
 
3. Študijsko leto  
 
112. člen  
 
Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra, s tem da poteka organizirani pedagoški del 
(predavanja, vaje, seminarji) študija praviloma od 1. oktobra do najdlje 5. junija (skupaj 30 tednov).  
 
113. člen  
 
Tedenska časovna obveznost po programu dodiplomskega študija obsega od 20 do 30 ur predavanj, 
seminarjev in vaj. Če se na posamezen predmet študija vpiše pet ali manj kandidatov, se lahko študij izvaja 
v obliki individualnih konzultacij. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna 
obremenitev študenta ne sme preseči 40 ur na teden in 42 tednov letno.  
 
4. Študijski koledar  
 
114. člen  
 
Študijski koledar za naslednje študijsko leto sprejme senat univerze najkasneje do konca maja tekočega leta. 
S študijskim koledarjem se določijo razpored organiziranega pedagoškega dela (predavanja, vaje, seminarji) 
in izpitna obdobja.  
 
5. Vpis  
 
A) Pogoji za vpis na dodiplomski študij  
 
115. člen  
 
Na dodiplomski študij se lahko vpiše, kdor je uspešno opravil maturo. Na študij po programu za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno 
maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter 
izpit iz enega od predmetov mature. V tem primeru se pogoji za sprejem na univerzitetni program s 
poklicno maturo določajo v študijskem programu. Na visokošolski strokovni študij se lahko vpiše, kdor je 
uspešno opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit. S študijskim programom, za katerega se 
zahtevajo posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, se lahko določijo dodatni pogoji za vpis.  
 
116. člen  
 
Pod pogoji, določenimi s študijskim programom, se lahko na umetniško akademijo izjemoma vpiše tudi 
kandidat, če izkazuje izjemno umetniško nadarjenost za ta študij, nima pa opravljene mature, poklicne 
mature ali zaključnega izpita po ustreznem programu za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe.  
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B) Pogoji za vpis na podiplomski študij  
 
Magistrski študij  
 
117. člen  
 
V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal - študijski program prve stopnje z ustreznega 
strokovnega področja, ki se opredeli z magistrskim študijskim programom, - študijski program prve stopnje 
z drugega strokovnega področja, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 
kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija in se opredelijo s študijskim programom. Kandidat 
lahko opravi obveznosti iz druge alinee prejšnjega odstavka med študijem na prvi stopnji, v programih za 
izpopolnjevanje ali z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.  
 
118. člen  
 
Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma 
psihofizične sposobnosti ali ustrezne delovne izkušnje.  
 
119. člen  
 
Število vpisnih mest za podiplomski študij sprejme senat univerze na predlog članice ob letnem razpisu 
podiplomskega študija vsaj štiri mesece pred začetkom študija.  
 
Doktorski študij  
 
120. člen  
 
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal - študijski program druge stopnje, - študijski 
program, ki je reguliran z direktivo Evropske unije, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, - najmanj 
štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja ter izkazuje vidne uspehe pri 
raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami.  
 
C) Upoštevanje pridobljene izobrazbe v tujini pri vpisu  
 
121. člen  
 
Pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje 
v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje 
izobraževanja. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznanju v tujini 
pridobljene izobrazbe odloča senat članice oziroma Univerze, skladno s 77. oziroma 47. členom tega 
statuta.  
 
D) Razpis za vpis na dodiplomski in podiplomski študij 
 
122. člen  
 
Šest mesecev pred začetkom študijskega leta objavi univerza razpis za vpis v začetne letnike dodiplomskih 
študijskih programov, ki jih izvajajo članice. Štiri mesece pred začetkom študijskega leta objavi univerza 
razpis za vpis v začetne letnike študijskih programov podiplomskega študija (magistrski in doktorski študij), 
ki ga izvajajo članice.  
 
123. člen  
 
Razpis za vpis mora biti v skladu z veljavnimi študijskimi programi in mora vsebovati:  
 

• ime in naslov univerze ter članice, ki program izvaja ter kraj izvajanja,  
• naslov študijskega programa,  
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• trajanje študija,  
• pogoje za vpis,  
• predvideno število študijskih mest,  
• podatke o šolnini,  
• postopek in roke za prijavo na razpis ter izvedbo vpisa, kot ga določi minister, pristojen za visoko 

šolstvo,  
• merila za omejitev vpisa.  

 
E) Omejitev vpisa  
 
124. člen  
 
Univerza lahko na predlog članic in pod pogoji, ki jih določa zakon, s soglasjem Vlade RS omeji vpis v 
študijske programe, če število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma njegove 
zmogljivosti (kadrovske, prostorske in druge). V primeru omejitve se pri izbiri kandidatov za vpis v 
visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe upošteva splošni uspeh, dosežen pri maturi, 
poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, ter splošni učni uspeh, dosežen v tretjem in četrtem letniku 
srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih mature, 
poklicni maturi oziroma zaključnega izpita ter pri posameznih predmetih iz tretjega in četrtega letnika 
srednje šole oziroma rezultat preizkusa umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti. 
Razmerje med navedenimi kriteriji določi senat članice. Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrske študijske 
programe se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela), lahko pa 
tudi uspeh pri posameznih, s študijskim programom določenih predmetih oziroma predmetnih področjih 
prve stopnje oziroma pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis 
v doktorske študijske programe se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena 
magistrskega dela), lahko pa tudi uspeh pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, ali pri 
preizkusu umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti.  
 
F) Pritožba zoper zavrnitev vpisa  
 
125. člen  
 
Kandidat, ki v prvem roku izbirnega postopka ni bil uvrščen na seznam sprejetih kandidatov v prvi letnik 
dodiplomskega študija, lahko vloži pritožbo v treh tednih od zadnjega dneva, določenega za seznanitev 
kandidata z rezultati izbirnega postopka, ki je razviden v vsakoletnem razpisu za vpis. O pritožbi odloča 
komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na univerzo. Komisijo imenuje rektor, predseduje pa ji 
prorektor, zadolžen za študijske zadeve. Odločitev komisije je dokončna.  
 
126. člen  
 
Kandidat, ki ni bil uvrščen na seznam sprejetih kandidatov v prvi letnik magistrskega ali doktorskega 
študija, lahko vloži pritožbo v petnajstih dneh po prejemu obvestila o tem na pristojno komisijo članice, ki 
izvaja študij. V primeru interdisciplinarnega ali skupnega študija je pristojna za reševanje pritožbe komisija 
senata univerze za magistrski oziroma doktorski študij. Odločba komisije je dokončna.  
 
6. Študijski red  
 
127. člen  
 
Oblike študijskega procesa so: predavanja, seminarji, vaje (laboratorijske, seminarske, terenske, 
avditorne...), seminarske naloge in diplomska dela, obvezna praksa, hospitacije, nastopi in druge oblike, 
določene s študijskim programom. Obvezne oblike študijskega procesa so določene s študijskim 
programom in izpitnim pravilnikom članice.  
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A) Preverjanje znanja  
 
128. člen  
 
Oblike preverjanja znanja so: izpiti, kolokviji, seminarske naloge in naloge na vajah, nastopi ter 
predstavitve umetniških in drugih del. 
 
Izpiti  
 
129. člen  
 
Izpit je redna oblika preverjanja znanja. Izpit se lahko opravlja za posamezen predmet ali za več predmetov 
skupaj (skupinski izpit). Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezni predmet določa učni načrt. 
Izpiti so: ustni, pisni ter pisni in ustni. Če je določeno s študijskim programom, ima izpit tudi praktični del.  
 
130. člen  
 
Izpit ocenjuje posamezni izpraševalec ali izpitna komisija. Izpit se opravlja pred komisijo, kadar je tako 
določeno s tem statutom ali s študijskim programom. Izpraševalec ali član izpitne komisije je lahko samo 
učitelj z veljavno habilitacijo.  
 
Diplomski izpiti  
 
131. člen  
 
Diplomski izpit je zaključni izpit, ki ga mora študent opraviti, kadar je tako določeno s študijskim 
programom. Obseg, vsebina in način opravljanja diplomskega izpita se določijo s študijskim programom. 
 
Način opravljanja izpitov  
 
132. člen  
 
Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraševalca s kandidatom. Ustni izpit je javen. Ocena 
ustnega izpita se razglasi na dan opravljanja izpita.  
 
133. člen  
 
Pisni izpit se opravlja v obliki klavzurne naloge. Pisni izpit traja najmanj eno in največ štiri šolske ure. 
Seznam kandidatov z izpitnimi ocenami mora biti ob upoštevanju predpisov o varstvu osebnih podatkov 
objavljen najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita. Kandidat ima pravico vpogleda v svoj 
popravljeni in ocenjeni pisni izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna 
vprašanja.  
 
134. člen  
 
Izpit se opravlja kot pisni in ustni v obliki klavzurne naloge in osebnega pogovora z izpraševalcem. 
Uspešno opravljeni pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita. Ustni in pisni del tvorita 
celoto, ki se lahko oceni z enotno ali ločenima ocenama.  
 
135. člen  
 
Če se izpit opravlja kot pisni in ustni, se razpored ustnih izpitov objavi hkrati z rezultati pisnega dela izpita. 
Ustni del izpita se mora začeti najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju pisnega dela izpita, s tem da 
morajo imeti kandidati, ki so uspešno opravili pisni del izpita, njegov ustni del najkasneje v dveh tednih po 
začetku ustnega dela izpitov. Izpitni pravilnik članice lahko določi pogoje, pod katerimi lahko izpraševalec 
in kandidat sporazumno določita datum opravljanja ustnega dela izpita.  
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136. člen  
 
Skupinski izpit lahko obsega največ tri predmete. Skupinski izpit se opravlja iz vseh predmetov skupine na 
isti dan. Skladno s študijskim programom se lahko skupinski izpit oceni s skupno oceno ali z ločenimi 
ocenami za posamezne predmete, ki sestavljajo izpit. Skupinski izpit je opravljen, ko je kandidat uspešno 
opravil izpite iz vseh predmetov skupinskega izpita. 
 
Pogoj za pristop k izpitu  
 
137. člen  
 
Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu predavanj iz tega predmeta, če izkaže, da 
je izpolnil obveznosti, predpisane za ta predmet s študijskim programom.  
 
Ocenjevanje izpitov  
 
138. člen  
 
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami:  
 

• 10 - (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),  
• 9 - (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),  
• 8 - (prav dobro: solidni rezultati),  
• 7 - (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),  
• 6 - (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),  
• 5 - 1 - (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).  

 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).  
 
Izpitni roki  
 
139. člen  
 
Izpiti se opravljajo v izpitnih rokih. Izpitni roki so redni in izredni.  
 
140. člen  
 
Redna izpitna obdobja so zimsko, spomladansko in jesensko. Redni izpitni roki se določijo z vsakoletnim 
delovnim načrtom članice v okviru izpitnih obdobij, ki jih vsako leto določi senat univerze s študijskim 
koledarjem. Izpitni roki morajo biti razporejeni tako, da so za vsak predmet predvideni vsaj trije izpitni roki 
v študijskem letu, in sicer v času od konca predavanj iz posameznega predmeta do konca roka za vpis v 
naslednji letnik. Če je glede na naravo predmeta mogoče opravljati izpit samo enkrat na leto ali če je 
opravljanje izpita zvezano z izrednimi materialnimi stroški oziroma je vezano na sodelovanje tretjih oseb, 
se lahko s študijskim programom določi, da se opravlja izpit samo enkrat v študijskem letu.  
 
141. člen  
 
Izredni izpitni roki so izpitni roki izven izpitnih obdobij. Na izrednem izpitnem roku lahko opravljajo izpite 
absolventi, študentje izrednega študija in kandidati, ki nimajo statusa študenta. Po dogovoru z 
izpraševalcem lahko izjemoma opravlja izpit v izrednem izpitnem roku tudi študent rednega študija, ki je 
končal predavanja iz predmeta, ki je predmet izpita. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko 
opravlja izpit po dogovoru z izpraševalcem v izrednem izpitnem roku redni študent, ki ima status študenta-
športnika, status študenta-priznanega umetnika in status študenta s posebnimi potrebami. Način določanja 
izrednih izpitnih rokov se določi z izpitnim pravilnikom članice.  
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142. člen  
 
Razporeditev izpitov se opravi po posameznih dnevih v skladu z izpitnim pravilnikom članice. Pri 
razporedu je treba upoštevati, da študent ni dolžan opravljati na isti dan več kot enega izpita. Razpored 
izpitov je obvezen za študente in za izpraševalce.  
 
143. člen  
 
Izpiti na podiplomskem študiju se opravljajo v rokih, ki niso nujno vezani na izpitna obdobja. Okvirno se 
določijo s pravili članice. Če s pravili članice ni drugače določeno lahko opravlja študent podiplomskega 
študija izpit na dan, ki ga sporazumno določita izpraševalec in kandidat.  
 
Prijava in odjava izpita  
 
144. člen  
 
Prijavljanje in odjavljanje izpitov uredijo članice z izpitnimi pravilniki. Rok za prijavo na izpit ne sme biti 
daljši od šestih tednov in ne krajši od treh dni pred začetkom izpitnega roka. Če študent zaradi višje sile ne 
pristopi k izpitu in izpita pravočasno ne odpove, se šteje, da je izpit pravočasno odjavil.  
 
Predčasno opravljanje izpitov  
 
145. člen  
 
Predčasno opravljanje izpitov lahko dovoli dekan na prošnjo študenta, če so podani opravičeni razlogi 
(odhod na študij ali študijsko prakso v tujino, hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, aktivna 
udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju ipd.) in če glede na 
uspehe prosilca v preteklem študiju oceni, da je tako dovoljenje smotrno.  
 
Pritožba zoper oceno  
 
146. člen  
 
Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega 
izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita pri dekanu vloži pritožbo zoper izpitno 
oceno. Dekan prvi delovni dan po prejemu pritožbe imenuje tričlansko komisijo, ki je ne more voditi 
izpraševalec, zoper katerega oceno se je kandidat pritožil. Če je vložena pritožba zoper oceno pri ustnem 
izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju ponovno izpraša in oceni kandidata. Če je vložena 
pritožba zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pregleda in 
ponovno oceni kandidatov izpitni izdelek. Kadar je izpit pisen in usten, se lahko kandidat pritoži tudi samo 
zoper oceno pisnega ali ustnega dela izpita. Zoper oceno komisije ni pritožbe.  
 
Ponavljanje izpita  
 
147. člen  
 
Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ponavlja. Če ni s tem statutom drugače določeno, lahko 
študent izpit ponavlja štirikrat. Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne 
pritožbe zoper izpitno oceno. Ponavljanje izpita je mogoče v istem izpitnem obdobju, s tem da mora med 
neuspešno opravljenim izpitom in njegovim ponavljanjem miniti več kot 14 dni.  
 
148. člen  
 
Komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen z izpitnim pravilnikom članice, lahko študentu 
na njegovo prošnjo dovoli šesto opravljanje izpita. Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da 
posamezni izpit iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu prvič pristopi k temu izpitu, ne glede 
na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu že pristopil.  
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149. člen  
 
Študent četrtič, petič in šestič opravlja izpit pred komisijo, ki jo sestavljata najmanj dva člana. Stroške 
opravljanja teh izpitov je študent dolžan poravnati po veljavnem ceniku.  
 
Ostale oblike preverjanja znanja  
 
150. člen  
 
Za ostale oblike preverjanja znanja se smiselno uporabljajo določila tega statuta o izpitih, če ni drugače 
določeno z izpitnim pravilnikom članice.  
 
B) Napredovanje v višji letnik in ponovni vpis  
 
151. člen  
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik.  
 
152. člen  
 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času 
študija enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s študijskim programom.  
 
153. člen  
 
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim 
programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, 
izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje 
na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze. O vpisu 
iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice.  
 
Hitrejše napredovanje  
 
154. člen  
 
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, če je 
to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme senat članice na podlagi prošnje kandidata in 
obrazloženega mnenja komisije za študijske zadeve ali drugega organa, določenega s pravili članice. S 
sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.  
 
Nadaljevanje študija po prekinitvi  
 
155. člen  
 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta. Ne šteje se, da je prekinil študij 
študent, ki je v času pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom 
predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od izgube statusa študenta nista minili več kot 
dve leti.  
 
156. člen  
 
Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, 
ki je veljal ob vpisu.  
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157. člen  
 
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo 
na komisijo za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Če se je v času prekinitve 
študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu diferencialne izpite ali 
druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija. Če je zaradi napredka stroke v času daljše 
prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, 
neustrezno, lahko organ iz prejšnjega odstavka članice poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da 
mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že 
opravil.  
 
C) Absolventski staž  
 
158. člen  
 
Študent ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža. 
Podiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija dvanajst mesecev 
absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka tega člena. Absolventski staž se iz 
opravičenih razlogov iz 1. odst. 153. člena lahko podaljša za največ eno leto.  
 
D) Diplomsko delo  
 
159. člen  
 
S študijskim programom se lahko določi, da mora študent ob koncu študija izdelati diplomsko delo. 
Diplomsko delo je lahko v obliki pisne naloge ali drugega izdelka, nastopa, predstavitve ipd.  
  
160. člen 
  
Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega dela kandidata. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela 
več kandidatov, pri čemer pa mora biti iz njega jasno razviden prispevek posameznega kandidata, ki mora 
sam zase ustrezati količinskim in kakovostnim zahtevam diplomskega dela.  
 
161. člen  
 
Diplomsko delo se lahko sprejme in oceni, potem ko je študent opravil druge študijske obveznosti, 
predpisane s študijskim programom.  
 
162. člen  
 
Postopek prevzema, izdelave, zagovora in ocene diplomskega dela določi senat članice.  
 
E) Magistrsko delo  
 
163. člen  
 
Študent magistrskega študija mora ob koncu študija izdelati magistrsko delo, če je tako določeno s 
študijskim programom. Kandidat mora z njim dokazati, da obvlada področje, s katerega je tema njegovega 
dela, in metodo raziskovalnega in razvojnega dela. Magistrsko delo je lahko tudi rezultat dela več 
kandidatov oziroma raziskovalne skupine, pri čemer pa mora biti iz njega jasno razviden prispevek 
posameznega kandidata, ki mora sam zase ustrezati količinskim in kakovostnim zahtevam magistrskega 
dela.  
 
164. člen  
 
Magistrski naslov se odvzame, če se ugotovi, da magistrsko delo ni rezultat kandidatove lastne 
ustvarjalnosti in dela. Za odvzem naslova se smiselno uporabljajo določbe tega statuta o odvzemu 
doktorata, s tem da je za odločanje pristojen senat članice na predlog dekana. 
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F) Doktorska disertacija  
 
165. člen  
 
Doktorska disertacija je pisno delo, ki pomeni samostojen in izviren prispevek k znanstvenem področju, s 
katerega je tema disertacije.  
 
166. člen  
 
Kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, mora predložiti članici univerze, ki goji področje, na katerem 
želi pridobiti doktorat znanosti: 1) prijavo z biografskimi podatki predlog teme in dispozicijo doktorske 
disertacije; 2) dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo; 3) seznam znanstvenih in drugih strokovnih del 
oziroma stvaritev.  
 
167. člen  
 
Senat članice imenuje v roku 30 dni tričlansko komisijo, ki ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za 
pridobitev doktorata znanosti, in oceni ustreznost predlagane teme. Komisija pripravi v nadaljnjih dveh 
mesecih poročilo in ga predloži senatu članice, ki o njem razpravlja na svoji prvi naslednji seji. Če je 
poročilo komisije pozitivno, predlaga komisija mentorja, ki naj spremlja kandidatovo delo pri izdelavi 
disertacije. Mentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja 
oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske disertacije. Mentorja imenuje na predlog komisije 
senat članice. Senat članice po obravnavi pozitivnega poročila komisije pošlje predlog teme doktorske 
disertacije, skupaj z gradivom in svojim mnenjem, senatu univerze. Pred obravnavo na senatu univerze 
obravnava gradivo komisija za doktorski študij, ki jo lahko senat pooblasti za izdajo soglasja k predlagani 
temi doktorske disertacije. Senat univerze mora najkasneje v treh mesecih odločiti o predlogu.  
 
168. člen  
 
Komisija za doktorski študij lahko zahteva od kandidata, da v določenem roku dopolni ali spremeni temo 
disertacije, oziroma od članice, da v določenem roku predlaga drugega mentorja.  
 
169. člen  
 
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila sprejeta tema 
disertacije, predložiti članici univerze izdelano doktorsko disertacijo. Kandidat, ki doktorske disertacije ne 
more predložiti v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko zaprosi za podaljšanje roka. O tem odloči senat 
članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije največ za eno leto. Če kandidat ne predloži 
doktorske disertacije v roku iz prvega odstavka tega člena in pred iztekom roka tudi ne zaprosi za 
podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme in da je tema prosta.  
 
170. člen  
 
Senat članice imenuje na svoji prvi seji po predložitvi izdelane doktorske disertacije najmanj tri poročevalce 
za oceno disertacije izmed učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo doktorat znanosti z znanstvenega 
področja, s katerega želi kandidat pridobiti doktorat znanosti. En poročevalec je praviloma učitelj druge 
članice ali druge univerze.  
 
171. člen  
 
Poročevalec za oceno disertacije je dolžan v treh mesecih od svojega imenovanja pregledati disertacijo, 
podati pisno poročilo o oceni disertacije in jo s predlogom predložiti senatu članice. Senat članice na 
temelju predloženih poročil doktorsko disertacijo sprejme, zavrne, ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni 
ali dopolni, in mu določi primeren rok. Poročevalec dopolnjeno ali popravljeno disertacijo ponovno 
pregleda in predloži o njej novo poročilo. Če kandidat v postavljenem roku disertacije ne popravi, se 
disertacija zavrne. Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti.  
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172. člen  
 
Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in sprejeta, določi senat članice komisijo za zagovor. Od 
sprejema disertacije do zagovora praviloma ne sme miniti več kot en mesec.  
 
173. člen  
 
O zagovoru disertacije se piše zapisnik. V zapisniku se navedejo vprašanja, ki so bila postavljena kandidatu. 
Z uspešno opravljenim zagovorom disertacije pridobi kandidat znanstveni naslov "doktor znanosti".  
 
174. člen  
 
Na predlog članice, kjer je kandidat opravil uspešen zagovor doktorske disertacije, opravi rektor promocijo 
za doktorja znanosti. Promocija za doktorja znanosti je javna in svečana. Postopek promocije se določi s 
posebnim pravilnikom.  
 
175. člen  
 
Diploma o doktoratu znanosti nosi ime Univerze v Ljubljani in članice, na kateri je bil doktorat opravljen. V 
diplomi se označi ime in priimek doktoranta ter datum in kraj njegovega rojstva. Diploma o doktoratu 
znanosti vsebuje tudi naslov disertacije, mentorja, morebitne somentorje in datum zagovora. Diploma nosi 
datum uspešno opravljenega zagovora disertacije in promocije. Podpišeta jo rektor in dekan članice, na 
kateri je bil doktorat opravljen. V diplomo je vtisnjen pečat univerze.  
 
G) Odvzem doktorata  
 
176. člen  
 
Doktorat znanosti se odvzame, če se ugotovi, da disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti in 
lastnih dosežkov.  
 
177. člen  
 
Predlog, da se izda odločba o odvzemu doktorata znanosti, poda lahko vsakdo. Predlog z obrazložitvijo se 
poda v pisni obliki senatu članice, na kateri je bil doktorat opravljen. O predlogu za odvzem doktorata 
znanosti odloča senat univerze na predlog senata članice. Predlog iz prvega odstavka tega člena se lahko 
poda tudi, če kandidat, ki je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, še ni bil promoviran, obstaja pa 
utemeljen sum, da disertacija ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti. Če je podan tak predlog, rektor 
odloži promocijo kandidata. Promocija kandidata se lahko odloži do konca postopka, v katerem se ugotavlja 
izvirnost disertacije.  
 
178. člen  
 
Na podlagi predloga iz prejšnjega člena določi senat članice dva visokošolska učitelja, ki podata mnenje o 
utemeljenosti predloga. Senat članice posreduje predlog komisije, skupaj z gradivom, senatu univerze. Če 
senat univerze na podlagi tega mnenja ugotovi, da je dovolj razlogov, da se uvede postopek za odvzem 
doktorata znanosti, določi komisijo treh učiteljev ali znanstvenih delavcev, da zberejo dokaze o razlogih za 
odvzem doktorata in o tem podajo ločena poročila. Komisija mora prizadetega zaslišati in mu omogočiti, da 
se izjavi o zbranih dokazih. Člani komisije, ki so sodelovali v postopku za pridobitev doktorata znanosti, ne 
morejo biti člani komisije v postopku za odvzem doktorata znanosti, niti ne morejo dajati mnenj o razlogih 
za odvzem doktorata znanosti.  
 
179. člen  
 
O poročilih članov tričlanske komisije razpravlja senat univerze na posebni seji. Na to sejo povabi tudi 
prizadetega kandidata in mu hkrati z vabilom pošlje prepis poročil članov komisije. Če prizadeti ne pride na 
sejo, se razpravlja v njegovi odsotnosti. Če senat univerze ugotovi, da predložena in zagovarjana disertacija 
ni rezultat kandidatove lastne ustvarjalnosti, sprejme sklep o odvzemu doktorata znanosti. Sklep o odvzemu 
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se objavi v glasilu univerze. Hkrati se v Uradnem listu Republike Slovenije prekliče veljavnost izdane 
diplome o doktoratu znanosti.  
 
180. člen  
 
Univerza vodi razvid podeljenih in odvzetih doktoratov znanosti.  
 
H) Prehajanje med programi  
 
181. člen  
 
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega 
se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se del študijskih 
obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo 
kot opravljene. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa, 
čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil v prvem študijskem programu. V tem 
primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim 
programom.  
 
182. člen  
 
Prehajanje med študijskimi programi je mogoče:  

• med študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe (med študijskimi programi za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe ali med študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe) ter  

• med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe in programi za pridobitev visoke 
strokovne izobrazbe.  

 
183. člen  
 
S študijskimi programi se v skladu z merili, ki jih določi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, 
določijo pogoji za prehode med študijskimi programi iste stopnje, ter pogoji za prehod iz višješolskih 
študijskih programov v študijske programe prve stopnje. Prehod med različnimi študijskimi programi za 
pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče 
priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. O izpolnjevanju 
obveznosti iz prvega odstavka tega člena odloča senat članice, na kateri želi kandidat nadaljevati študij. 
Senat lahko kandidatu določi tudi morebitne diferencialne izpite in druge obveznosti.  
 
184. člen  
 
Prehod s študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na študijski program za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe je mogoč, če je to predvideno s študijskim programom za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe, v katerega se kandidat vpisuje, in če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik tega 
programa.  
 
185. člen  
 
Prehod s študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe na študijski program za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe je mogoč, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v začetni letnik.  
 
186. člen  
 
Študent, ki želi nadaljevati študij v drugem študijskem programu, vloži prošnjo na visokošolskem zavodu, 
na katerem želi nadaljevati študij. Prošnji mora priložiti dokazila o opravljenih obveznostih v prvem 
študijskem programu in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program, po katerem želi 
nadaljevati študij.  
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187. člen  
 
O prošnji za prehod odloča senat članice, na kateri želi prosilec nadaljevati študij. Zoper odločbo senata 
članice je mogoča pritožba na senat univerze. Pritožbo mora kandidat vložiti v osmih dneh po prejemu 
obvestila o zavrnitvi prošnje za prehod.  
 
I) Prehajanje med univerzami  
 
188. člen  
 
Za prehod med univerzami se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na univerzi, na kateri je vpisan, 
in nadaljevanje izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Za prehod med univerzami se ne šteje vpis v začetni 
letnik Univerze v Ljubljani, čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil na univerzi, 
na kateri je vpisan. V tem primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu z 
zakonom in študijskim programom.  
 
189. člen  
 
Kandidat, ki prehaja na Univerzo v Ljubljani, mora za prehod izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po 
študijskem programu univerze, na kateri je vpisan. Senat članice, na kateri želi kandidat nadaljevati študij, 
določi kandidatu morebitne diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme 
vpisati.  
 
J) Vzporedni študij  
 
190. člen 
 
Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze. Študent, ki uspešno opravi obveznosti po vseh 
študijskih programih, dobi ločene diplome za vsakega od vzporednih študijskih programov. Študent se 
lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija vzporedno vpiše v drug študijski program, če 
izpolnjuje pogoje za vpis.  
 
191. člen  
 
Študent, ki želi študirati vzporedno, svoji prošnji priloži potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji 
letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, ter soglasje pristojnega organa tega zavoda za 
vzporedni študij. Članice s svojimi pravili določijo kriterije za izbiro v primeru omejitve vpisa v vzporedni 
študij.  
 
K) Interdisciplinarni študij  
 
192. člen  
 
Na predlog senatov članic lahko senat univerze sprejme interdisciplinarni študijski program za dodiplomski 
in podiplomski študij, ki ga izvaja več članic. V takem primeru senat univerze imenuje programski svet, ki 
koordinira organizacijo in izvajanje interdisciplinarnega študijskega programa. Organizacijsko - tehnična 
opravila za interdisciplinarni študij lahko opravlja univerza ali ena izmed članic. Študent, ki uspešno opravi 
obveznosti po interdisciplinarnem študijskem programu, dobi diplomo in strokovni naslov v skladu s 
študijskim programom.  
 
L) Dvopredmetni študij  
 
193. člen  
 
Članice lahko organizirajo dvopredmetni študij. Dvopredmetni študij lahko izvaja ena ali več članic po 
programu, ki ga sprejmejo senati članic in potrdi senat univerze.  
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194. člen  
 
Kadar izvajata dvopredmetni študij dve ali več članic, se v študijskih programih opredelijo obveznosti vsake 
članice izvajalke dvopredmetnega študija.  
 
195. člen  
 
Po uspešno opravljenih obveznostih dvopredmetnega študija se izda enotna diploma, s katero pridobi 
študent strokovna naslova z navedbo obeh področij študija.  
  
M) Skupni študijski programi  
 
196. člen  
 
Skupne študijske programe izvaja univerza ali njena članica skupaj z eno ali več univerzami ali fakultetami 
iz Republike Slovenije ali tujine, skladno z merili Sveta RS za visoko šolstvo. Študent, ki opravi vse 
obveznosti po skupnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, v kateri so 
navedeni vsi izvajalci iz prvega odstavka tega člena. Skupna diploma je javna listina. Vsebino in obliko 
skupne diplome ter priloge k diplomi določijo izvajalci iz prvega odstavka tega člena.  
 
N) Individualni študij  
 
197. člen  
 
Individualni študij je oblika študija, pri kateri se organizirano pedagoško delo (predavanja, vaje, seminarji) 
nadomešča z individualnimi konzultacijami. Individualni študij se izvaja, če se v razpisan program študija 
ne vpiše več kot pet kandidatov in če ustanovitelj zagotovi za to potrebna sredstva.  
 
7. Raziskovalno in razvojno delo  
 
198. člen  
 
Raziskovalno in razvojno delo je temelj za kvalitetno izvajanje pedagoškega dela na univerzi in tvori z njim 
neločljivo celoto. Poleg raziskovalnega in razvojnega dela, ki je neposredno vezano na izobraževalni proces 
in je sestavina nacionalnega programa visokega šolstva, izvaja univerza prek svojih članic tudi temeljno, 
razvojno in uporabno raziskovalno delo, ki je sestavina nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa, ali raziskovalnih programov Evropske unije. Univerza prek svojih članic izvaja tudi drugo 
raziskovalno in razvojno delo po naročilu tretjih oseb javnega in zasebnega prava.  
 
199. člen  
 
Raziskovalno in razvojno delo na univerzi poteka v skladu z izhodišči in strategijo, ki jih sprejme senat 
univerze.  
 
200. člen  
 
Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci so dolžni svoje raziskovalno in razvojno delo opravljati v okviru 
univerze. Rektor lahko na predlog senata članice dovoli posameznemu učitelju, znanstvenem delavcu in 
sodelavcu, da del raziskovalnega dela izvaja zunaj univerze. Univerza ureja obveznosti in pravice, ki 
izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, s pravilnikom o intelektualni lastnini.  
 
201. člen  
 
Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci so dolžni pristojnim službam uprave univerze posredovati podatke 
o svojem raziskovalnem in razvojnem delu, ki so potrebni za sprotno vodenje kadrovskih in drugih evidenc. 
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8. Svetovalno delo  
 
202. člen  
 
Učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki redno in v celoti opravljajo svoje pedagoške in raziskovalne in 
razvojne obveznosti, lahko opravljajo svetovalno delo. Svetovalno delo iz prvega odstavka tega člena je 
dajanje pisnih in ustnih strokovnih mnenj in nasvetov uporabnikom zunaj univerze.  
  
203. člen  
O prevzemu konkretne svetovalne naloge mora učitelj, znanstveni delavec in sodelavec pisno obvestiti 
dekana.  
 
9. Umetniško delo  
 
204. člen  
 
Umetniško delo je temelj za kvalitetno izvajanje pedagoškega dela na umetniških akademijah univerze in je 
z njim neločljivo povezano. Učitelj na umetniških akademijah lahko opravlja tudi drugo umetniško delo, o 
katerem mora pisno obvestiti dekana.  
 
VIII. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI  
 
205. člen  
 
Pedagoški proces univerzitetnega dodiplomskega in podiplomskega študija lahko vodijo samo visokošolski 
učitelji, ki imajo ustrezen naziv. Program visokošolskega strokovnega študija lahko vodijo poleg 
visokošolskih učiteljev iz prvega odstavka tega člena tudi višji predavatelji in predavatelji. Pri pedagoškem 
in raziskovalnem delu lahko skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z zainteresirano članico sodelujejo 
tudi upokojeni učitelji univerze z ustreznim nazivom.  
 
206. člen  
 
V pedagoškem procesu dodiplomskega študija lahko sodelujejo tudi visokošolski sodelavci. Nosilec 
predmeta lahko v skladu s potrebami študijskega programa povabi k sodelovanju pri obravnavi posameznih 
problemov ali tem priznane strokovnjake iz prakse, ki nimajo ustreznega naziva. Če je s študijskim 
programom predvidena obvezna praksa, lahko pri njenem izvajanju sodelujejo strokovnjaki brez naziva, ki 
so redno zaposleni v organizaciji, v kateri se opravlja praksa.  
 
1. Nazivi  
 
207. člen  
 
Visokošolski učitelji (učitelji) so:  
 

• redni profesor,  
• izredni profesor,  
• docent in  
• lektor.  

 
Visokošolski učitelji v visokošolskih strokovnih programih so tudi:  
 

• višji predavatelji in  
• predavatelji.  
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208. člen  
 
Visokošolski sodelavci (sodelavci) so:  
 

• asistent,  
• bibliotekar,  
• strokovni svetnik,  
• višji strokovni sodelavec,  
• strokovni sodelavec in  
• učitelj veščin.  

 
209. člen  
 
Raziskovalci so: 
 

• znanstveni delavci in  
• raziskovalni sodelavci.  

 
Znanstveni delavci so:  
 

• znanstveni svetnik,  
• višji znanstveni sodelavec in  
• znanstveni sodelavec.  

 
210. člen  
 
V naziv docent, izredni profesor in redni profesor je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in 
preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in 
znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti. V naziv visokošolskega učitelja 
umetniških disciplin je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje, ima 
priznana umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv višjega predavatelja je lahko 
izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje in ima preverjene pedagoške sposobnosti. 
V naziv predavatelja ali lektorja je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje 
ali študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 240 kreditnih točk in ima preverjene pedagoške 
sposobnosti. V naziv visokošolskega sodelavca in raziskovalnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor je 
končal najmanj študijski program druge stopnje. Za izvolitev v naziv mora kandidat izpolnjevati pogoje, 
določene z merili, ki jih sprejme senat univerze.  
 
2. Postopek za izvolitev v naziv  
 
211. člen  
 
Redne profesorje in znanstvene svetnike voli senat univerze za neomejeno dobo. Izredne profesorje, 
docente, višje predavatelje, predavatelje, znanstvene sodelavce, višje znanstvene sodelavce in lektorje voli 
senat članice za dobo petih let. Asistente in raziskovalne sodelavce voli senat članice za dobo treh let. 
Druge visokošolske sodelavce voli senat članice za neomejeno dobo.  
 
212. člen  
 
V dobo izvolitve v naziv se ne štejejo čas porodniškega, očetovskega ali starševskega dopusta in bolniška 
odsotnost daljša od enega leta.  
 
213. člen  
 
Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca se 
začne na prošnjo kandidata za izvolitev v naziv. Kandidat mora vložiti pisno prošnjo na članici, ki goji 
področje, za katero se želi habilitirati. Prošnji mora priložiti življenjepis in bibliografijo.  
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214. člen  
 
Senat članice, na kateri teče postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in 
visokošolskega sodelavca, imenuje v enem mesecu od vložitve prošnje za izvolitev v naziv tri poročevalce 
o usposobljenosti kandidata in jim določi rok za izdelavo ocen. Rok ne sme biti krajši od enega meseca in 
ne daljši od treh mesecev. Poročevalec je lahko učitelj, ki ima vsaj isti naziv, kot je naziv, v katerega se voli 
kandidat. Vsak poročevalec mora v roku predložiti članici, na kateri teče postopek, oceno iz prejšnjega 
odstavka. Vsebina ocene je uradna skrivnost.  
 
215. člen  
 
V primeru prve izvolitve v naziv ali izvolitve v višji naziv članica posreduje celotno gradivo habilitacijski 
komisiji, skupaj z ocenami poročevalcev, mnenjem študentskega sveta in rezultati študentske ankete o 
pedagoškem delu kandidata. Habilitacijska komisija v roku dveh mesecev odloči o prošnji za izvolitev v 
naziv in svojo odločitev posreduje senatu, ki je pristojen za izvolitev. Če habilitacijska komisija ugotovi, da 
so mnenja dveh ali več poročevalcev za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata negativna, 
sprejme sklep, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka, ter o tem obvesti senat članice, pred 
katero teče postopek za izvolitev v naziv. Senat članice sprejme ugotovitveni sklep o ustavitvi postopka. Pri 
ponovni izvolitvi odloča senat članice na osnovi gradiva iz prvega odstavka tega člena.  
 
216. člen  
 
Senat članice v roku enega meseca po prejemu soglasja habilitacijske komisije odloči o izvolitvi kandidata 
v naziv. Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni 
sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.  
 
217. člen  
 
Kandidat, ki v postopku za izvolitev naziv ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta naziv 
pred potekom enega leta, odkar mu je bila vloga zavrnjena.  
 
A) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv Pravica do pritožbe  
 
218. člen  
 
Kandidat lahko v 15 dneh od dneva, ko mu je bila vročena odločba, s katero je bila njegova vloga za 
izvolitev v naziv zavrnjena oziroma s katero je bilo odločeno o njegovi ponovni izvolitvi v isti naziv, vloži 
pritožbo na senat univerze.  
 
Razlogi za pritožbo 
 
219. člen  
 
Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov:  
 

1. če so bile kršene določbe zakona ali tega statuta o postopku za izvolitev v naziv,  
2. če so bila v postopku za izvolitev nepravilno ali nepopolno ugotovljena dejstva, ki so pomembna 
za odločitev.  

 
Postopek s pritožbo  
 
220. člen  
 
Pritožba se vloži na članici, ki je vodila postopek za izvolitev v naziv. Ta jo je dolžna v roku sedmih dni 
posredovati univerzi. Senat univerze na prvi seji po prejemu pritožbe določi izmed svojih članov 
poročevalca. Poročevalec izdela v roku 30 dni poročilo in ga predloži senatu univerze.  
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Odločanje o pritožbi  
 
221. člen  
 
Senat univerze odloča o pritožbi na prvi seji po prejemu poročila poročevalca. Če iz poročila poročevalca 
izhaja, da je pritožba prepozna, rektor pritožbo zavrže in o tem obvesti senat.  
 
222. člen  
 
Obravnavanje pritožbe se začne s poročilom poročevalca, ki obrazloži zadevo in predlaga senatu ustrezen 
sklep. Senat univerze lahko po opravljeni razpravi pritožbo zavrne ali ji ugodi, s tem da odločbo razveljavi 
in zadevo vrne v ponovno odločanje na članico v fazo postopka, v kateri je prišlo do kršitve. Razpravi o 
pritožbi na senatu univerze lahko prisostvuje pritožnik. Odločitev senata univerze je dokončna.  
 
B) Postopek za odvzem naziva  
 
223. člen  
 
Če učitelj, znanstveni delavec ali sodelavec ne izpolnjuje za izvolitev v naziv predpisanih pogojev, začne 
senat, ki je pristojen za izvolitev, postopek za odvzem naziva.  
 
224. člen  
 
Postopek za odvzem naziva zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih za izvolitev v naziv, se začne, če 
obstaja utemeljen sum, da je kandidat v postopku za izvolitev v naziv navajal lažne podatke, ki so bistveno 
vplivali na njegovo izvolitev v naziv.  
 
225. člen  
 
V postopku za odvzem naziva se analogno uporabljajo določbe tega statuta o postopku za izvolitev v naziv.  
 
C) Prenehanje delovnega razmerja zaradi izgube naziva  
 
226. člen  
 
Šteje se, da nima zmožnosti za opravljanje dela delavec, ki ni obnovil habilitacijskega naziva, ki je pogoj za 
opravljanje del delovnega mesta, na katerega je razporejen. Pristojni organ je delavcu iz prejšnjega odstavka 
dolžan ponuditi pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje, oziroma, če 
takega mesta ni, začeti postopek za prenehanje pogodbe o zaposlitvi.  
 
227. člen  
 
Tistemu, ki je pravočasno vložil popolno zahtevo za izvolitev, vendar postopek do izteka veljavnosti 
dotedanjega naziva še ni končan, se veljavnost obstoječega naziva podaljša do dokončne odločitve.  
 
3. Gostujoči učitelji  
 
228. člen  
 
Članica lahko vključi v svoje pedagoško, raziskovalno in razvojno ter umetniško delo učitelje tujih univerz 
za izvedbo ciklusa ali vseh predavanj posameznega predmeta. Gostujoči učitelj se lahko vključi tudi v 
raziskovalno delo na članici.  
 
229. člen   
 
Univerza povabi k sodelovanju gostujočega učitelja v primeru in za čas odsotnosti učitelja, ki je na 
sobotnem letu, in v drugih primerih, ko to zahteva pedagoški proces.  
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230. člen  
 
Gostujoči učitelj lahko sodeluje pri delu organov, komisij in delovnih teles članice brez pravice glasovanja, 
razen če se sprejemajo odločitve o vprašanjih, ki neposredno zadevajo predmet ali predmetno področje 
njegovega dela.  
 
4. Sobotno leto  
 
231. člen  
 
Učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico do odsotnosti največ dvanajstih mesecev za poglobljeno 
izpopolnjevanje doma ali v tujini. Odsotnost učitelja zaradi sobotnega leta ne sme ovirati poteka 
pedagoškega procesa. Sredstva za izvedbo sobotnega leta se zagotovijo s finančnim načrtom članice. V času 
odsotnosti iz prvega odstavka tega člena pripada visokošolskemu učitelju plača v višini koeficienta, 
priznanega za njegovo delovno mesto in dodatka za delovno dobo le, če ustanovitelj zagotovi za to ustrezna 
sredstva.  
 
232. člen  
 
O pravici do sobotnega leta odloči rektor na podlagi predloga dekana in pisne vloge kandidata v skladu s 
pravilnikom o sobotnem letu, ki ga sprejme upravni odbor. Predlog dekana mora vsebovati tudi podatke o 
nadomeščanju v času odsotnosti visokošolskega učitelja. Pisna vloga za sobotno leto mora biti vložena eno 
študijsko leto pred začetkom planirane odsotnosti in mora vsebovati načrt dela za čas sobotnega leta.  
 
5. Pravice in dolžnosti učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev v pedagoškem delu  
 
233. člen  
 
Univerza prek svojih članic v okviru materialnih možnosti zagotavlja materialne pogoje za nemoteno 
pedagoško in raziskovalno in razvojno delo učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, s tem da skrbi 
za: - smotrno vlaganje v vzdrževanje in širitev obstoječih prostorskih kapacitet, - vzdrževanje, nabavo in 
posodabljanje opreme za raziskovalno in pedagoško delo, - nabavo strokovne literature in periodike ter - 
razvoj informacijskih in knjižničnih sistemov na univerzi.  
 
234. člen  
 
Učitelj, znanstveni delavec in sodelavec je dolžan pri svojem delu:  
 

• izhajati iz načel humanizma in avtonomije univerze, svobode znanstvenega in umetniškega 
ustvarjanja ter poučevanja,  

• spoštovati sprejete akte univerze in iz njih izhajajoče sklepe njenih organov,  
• spoštovati načela stroke in znanstvene poštenosti in  
• utrjevati ugled univerze.  

 
235. člen  
 
Učitelj in sodelavec je dolžan pri delu s študenti dosledno opravljati svoje pedagoške obveznosti, zlasti s 
tem da:  
 

1. pripravlja in izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela,  
2. pripravlja ustrezno študijsko gradivo za svoj predmet,  
3. tekoče in vestno opravlja mentorstvo pri diplomskih, magistrskih in seminarskih delih ter pri 
raziskovalnem delu študentov,  
4. ima vsaj eno uro na teden govorilne ure za študente, pri čemer ima na vsakih 250 vpisanih 
študentov pri svojih predmetih še dodatne govorilne ure ter  
5. zagotovi nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih.  
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236. člen  
 
Učitelj, znanstveni delavec in sodelavec, ki je član organa univerze ali članice oziroma je imenovan za 
poročevalca ali člana komisije za izvedbo posamezne naloge, je dolžan prevzeti naloge in jih vestno in v 
roku opraviti.  
 
IX. ŠTUDENTJE  
 
1. Status  
 
237. člen  
 
Študent po tem statutu je oseba, ki je vpisana na Univerzo v Ljubljani. Status študenta se izkazuje z 
univerzitetno študentsko izkaznico. Vsebino in obliko študentske izkaznice ureja poseben pravilnik.  
 
238. člen  
 
Študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in status študenta s 
posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja, bolezni ali okvare ne morejo v 
roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. Status študenta športnika 
dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu senat članice na njegov predlog, na 
temelju predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status. Status 
študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne komisije za 
usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske 
komisije. Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik 
za študente iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.  
 
239. člen  
 
Študent izgubi status študenta, če:  
 

• uspešno konča študij,  
• mu poteče absolventski staž,  
• se izpiše,  
• se v času študija ne vpiše v višji ali isti letnik,  
• je izključen z univerze.  

 
240. člen  
 
Študentu miruje status študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.  
 
2. Pravice in dolžnosti študentov  
  
241. člen  
 
Študent ima pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona in iz tega statuta.  
 
242. člen  
 
Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, ima v skladu s tem statutom pravico do ugovora ali 
pritožbe.  
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243. člen  
 
Študentje imajo prek svojih predstavnikov pravico sodelovati pri delu organov univerze in članic, dajati 
pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s tem statutom.  
 
244. člen  
 
Študent ima indeks, ki je v papirni ali elektronski obliki, v katerega se vpisujejo študijske obveznosti in 
ocene uspešno opravljenih izpitov.  
 
X. OCENJEVANJE KAKOVOSTI  
 
245. člen  
Univerza skrbi za ohranjanje in rast ravni kakovosti ter redno izvaja samoocenjevanje (samoevalvacijo). 
Merila za samoocenjevanje sprejme s soglasjem senata rektor. Samoevalvacijsko poročilo Univerze pripravi 
komisija senata za kakovost na temelju samoevalvacijskih poročil, ki jih sprejmejo senati članic. 
Samoevalvacijsko poročilo sprejme senat univerze enkrat letno in ga predloži svetu za evalvacijo visokega 
šolstva.  
 
XI. PRIZNANJA UNIVERZE  
 
246. člen  
 
Univerza podeljuje naslednja priznanja:  
 

1. naziv "častni doktor Univerze v Ljubljani",  
2. naziv "častni senator Univerze v Ljubljani",  
3. naziv "zaslužni profesor",  
4. zlato plaketo Univerze v Ljubljani,  
5. svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem,  
6. zlato plaketo "Pro universitate labacensi",  
7. Prešernovo nagrado za študente,  
8. svečano listino za študente.  

 
247. člen  
 
Pravilnik o priznanjih univerze sprejme senat univerze. S pravilnikom iz prejšnjega odstavka se določijo 
število, pogoji, postopek ter oblika priznanj oziroma pravice in status, ki izvirajo iz posameznega priznanja 
Univerze v Ljubljani.  
 
248. člen  
 
O podelitvi priznanj iz 246. člena odločajo:  
 

• za priznanja iz točk 1-6 senat univerze na predlog komisije za podeljevanje častnih nazivov in 
nagrad;  

• za priznanje iz točke 7 komisija za Prešernove nagrade za študente,  
• za priznanja iz točke 8 komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad na predlog senatov 

članic. 
 
249. člen  
 
Članica lahko s svojim pravili določi posebna priznanja članice.  
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XII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠTUDENTOV  
 
250. člen  
 
Disciplinsko odgovornost študentov univerze ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze. Pred sprejemom 
pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov mora senat pridobiti mnenje študentskega sveta univerze.  
 
XIII. UPRAVA UNIVERZE  
 
251. člen  
 
Univerza ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog pri izvajanju 
nacionalnega programa visokega šolstva in raziskovalnega ter razvojnega dela upravo. Naloge uprave 
izvajajo tajništvo univerze (rektorat) in tajništva članic (dekanati). Tajništva članic lahko poleg nalog iz 
prejšnjega odstavka opravljajo tudi naloge iz 16. člena tega statuta. Upravo univerze vodi glavni tajnik 
univerze, ki je hkrati vodja tajništva univerze.  
 
252. člen  
 
S pravilnikom o notranji organizaciji, ki ga sprejme upravni odbor univerze, se določi organizacija služb na 
univerzi. Sistemizacijo delovnih mest uprave univerze določi rektor na predlog glavnega tajnika.  
 
1. Tajništvo univerze  
 
253. člen  
 
Tajništvo univerze opravlja strokovno-administrativne in tehnične naloge, ki zadevajo univerzo v celoti, na 
naslednjih področjih:  

1. izobraževalno, raziskovalno in razvojno ter umetniško,  
2. kadrovsko, pravno in splošno,  
3. gospodarsko (načrtovanje razvoja, upravljanje s premoženjem, finančno-računovodstvo),  
4. vzdrževanje skupnih podatkovnih baz, organizacija in koordiniranje informacijske dejavnosti 
univerze.  

 
254. člen  
 
Naloge iz prejšnjega člena vodi in koordinira glavni tajnik univerze.  
 
255. člen  
 
Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa 
za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
256. člen  
 
Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima:  
 

• univerzitetno izobrazbo pravne smeri,  
• izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,  
• vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,  
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.  

 
257. člen 
 
Glavni tajnik univerze ima pomočnike, katerih delovno področje ureja pravilnik o notranji organizaciji 
univerze.  
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258. člen  
 
Za pomočnika glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima:  
 

• univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,  
• izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,  
• vsaj pet let delovnih izkušenj,  
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.  

 
259. člen  
 
V primeru daljše odsotnosti nadomešča glavnega tajnika univerze pomočnik, ki ga za to pisno pooblasti 
glavni tajnik.  
 
2. Tajništvo članice  
 
260. člen  
 
Tajništvo članice izvaja upravno-strokovno tehnične naloge iz 253. člena tega statuta v okviru članice. 
Tajništvo članice opravlja tudi upravno-administrativne in finančno-gospodarske naloge v zvezi z 
izvajanjem dejavnosti članice iz 16. člena tega statuta.  
 
261. člen  
 
Tajništvo članice vodi tajnik članice. Tajnika članice imenuje dekan po predhodnem mnenju glavnega 
tajnika univerze na podlagi javnega razpisa. S tajnikom članice sklene univerza pogodbo o zaposlitvi, ki jo 
podpiše dekan. S pogodbo se poleg osnovne plače tajnika, določene z akti, ki urejajo področje plač delavcev 
univerze, lahko določi tudi način in obseg plačila za opravljanje konkretnih zadolžitev tajnika članice pri 
izvajanju dejavnosti članice iz 16. člena tega statuta.  
 
262. člen  
 
Za tajnika članice je lahko imenovan, kdor ima:  
 

• univerzitetno izobrazbo praviloma pravne smeri,  
• izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,  
• vsaj pet let delovnih izkušenj,  
• aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.  

 
XIV. EVIDENCE Z OSEBNIMI PODATKI  
 
1. Evidence z osebnimi podatki zaposlenih  
 
263. člen  
 
Univerza in članice vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki zaposlenih:  
 

• evidenco o zaposlenih delavcih,  
• evidenco o plačah.  

 
V evidenco o zaposlenih delavcih se vpisujejo podatki za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju. 
Voditi se začne z dnem, ko delavec sklene delovno razmerje, neha pa z dnem, ko mu delovno razmerje 
preneha. Delavec mora vsako spremembo podatkov, ki so bili vpisani v evidenco na podlagi njegove izjave 
ali osebnih listin, v 15 dneh po nastanku spremembo prijaviti delodajalcu, če ta ni bil o njej kako drugače 
neposredno obveščen. Evidenca o plačah se za posameznega delavca začne voditi z dnem, ko sklene 
delovno razmerje, neha pa z dnem, ko mu delovno razmerje preneha. Evidence iz 1. in 2. točke prvega 
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odstavka tega člena vsebujejo: ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj 
in občino rojstva, stalno in začasno bivališče oziroma drugi kraj, s katerega delavec prihaja na delo, enotno 
matično številko občana, davčno številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za 
opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali 
visokošolskega sodelavca, sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, 
soglasje senata, sklep o izvolitvi, dobo izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog 
ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je 
zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je 
zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, 
razlog prenehanja delovnega razmerja. Evidenca iz 2. točke vsebuje še podatke o delavčevem delovnem 
času in njegovi izrabi, tedenski pedagoški obveznost, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu 
in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne 
nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od 
polnega delovnega časa, podatke o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, 
soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma 
honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih 
osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), 
o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum 
zadnjega napredovanja, število napredovanj.  
 
2. Evidence z osebnimi podatki študentov  
 
264. člen  
 
Članice Univerze vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov: 1) evidenco prijavljenih za vpis 
in vpisanih študentov, 2) osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja 
študija oziroma do izpisa, 3) zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in 
dosežena ocena, 4) evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraževanju na posamezni stopnji. Osebni 
podatki študentov iz naštetih evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe 
visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti, 
nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po 
posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati v skladu 
z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkom.  
 
XV. FINANCIRANJE UNIVERZE  
 
1. Viri  
 
265. člen  
 
Dejavnost univerze, ki se nanaša na programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in 
razvojnega programa, se financira iz proračuna Republike Slovenije.  
 
Druga dejavnost univerze se financira iz drugih virov, in sicer:  

1. šolnin in drugih prispevkov za študij,  
2. plačil za opravljene storitve,  
3. dotacij, dediščin in daril in  
4. drugih virov.  

 
Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, raziskovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero 
se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence. Kadar univerza ali članica opravlja 
drugo (tržno) dejavnost na način iz tretjega odstavka tega člena, mora voditi za tržno dejavnost ločene 
računovodske evidence.  
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A) Šolnine  
 
266. člen  
 
Univerza lahko določi šolnine za izobraževanje na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, ki 
niso ali so samo deloma financirani v okviru nacionalnega programa visokega šolstva.  
 
B) Drugi prispevki za študij  
 
267. člen  
 
Univerza lahko določi prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru 
nacionalnega programa, zlasti za:  
 

1. stroške izbirnega in vpisnega postopka;  
2. storitve, ki so del potrjenega študijskega programa, (stroški terenskega dela, strokovnih ekskurzij 
itd.);  
3. habilitacije kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na univerzi;  
4. nostrifikacije v tujini pridobljenih diplom za kandidate, ki niso v delovnem razmerju na univerzi;  
5. izdajo potrdil, dvojnikov, prepisov in izpisov iz dokumentacije univerze;  
6. stroške četrtega in nadaljnjih opravljanj izpita;  
7. sprejemne, diferencialne in druge izpite;  
8. druge storitve, predvidene s sklepom, ki ga sprejme upravni odbor univerze.  

 
268. člen  
 
Višina šolnine in drugih prispevkov za študij se določa glede na dejanske stroške v skladu z veljavnim 
pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu in s sklepom upravnega odbora univerze. Z 
aktom iz prejšnjega odstavka tega člena se določi tudi način zaračunavanja šolnin in drugih prispevkov za 
študij.  
 
269. člen  
 
Šolnine in prispevki za študij so prihodek članice, ki izvaja program, za katerega se plačuje šolnina, ali 
opravi storitev, za katero se zaračunava prispevek.  
 
270. člen  
 
Upravni odbor članice lahko študenta na njegovo prošnjo in na predlog komisije za študijske zadeve članice 
iz utemeljenih razlogov v celoti ali delno oprosti plačila šolnine in drugih prispevkov za študij oziroma mu 
dovoli plačevanje v obrokih, ter hkrati določi vir, iz katerega se bo pokril izpad prihodka iz tega naslova.  
 
2. Letni načrt financiranja  
 
271. člen  
 
Na temelju letnega delovnega načrta univerze sprejme upravni odbor univerze letni finančni načrt. Letni 
program dela in letni finančni načrt sprejme upravni odbor univerze na temelju predlogov članic in uprave 
univerze po postopku in v rokih, ki so določeni s poslovnikom upravnega odbora. Upravni odbor sprejema 
letni program dela po predhodnem soglasju senata univerze.  
 
272. člen  
 
Članica sprejme letni finančni načrt na podlagi letnega delovnega načrta, ki obsega vse njene dejavnosti.  
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273. člen  
 
Sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva se članicam in tajništvu univerze določijo na 
temelju meril, ki jih sprejme upravni odbor univerze na podlagi določil Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. Sredstva za nacionalni program 
raziskovalnega in razvojnega dela pridobivajo članice in tajništvo v skladu z določili zakona, ki ureja 
raziskovalno in razvojno dejavnost.  
 
274. člen  
 
Univerza oblikuje zahtevke za financiranje svoje dejavnosti in jih posreduje ministru, pristojnemu za visoko 
šolstvo in znanost v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
XVI. PREMOŽENJE UNIVERZE IN ČLANIC  
 
275. člen  
 
Univerza oziroma članica pridobiva premoženje iz:  
 

1. proračuna Republike Slovenije,  
2. šolnin in drugih prispevkov za študij,  
3. plačil za opravljene storitve,  
4. dotacij, dediščin in daril,  
5. drugih virov.  

 
276. člen  
 
Univerza je lastnik premoženja, ki ga je pridobila iz javnih in drugih virov.  
 
277. člen  
 
S premoženjem univerze upravlja upravni odbor univerze s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z 
veljavnimi predpisi. Upravni odbor odloča o dejanskem uporabniku premoženja, ki ga je pridobila univerza 
ali članica v skladu z merili iz pete alinee 59. člena tega statuta.  
 
278. člen  
 
Univerza lahko odtuji ali obremeni nepremičnino ali opremo večje vrednosti, pridobljene iz javnih sredstev, 
le ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, katere vrednost 
presega znesek, določen za javni razpis. Sredstva, pridobljena s prodajo premoženja iz prvega odstavka, se 
lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo.  
 
279. člen  
 
Članica samostojno razpolaga s premoženjem, pridobljenim z dejavnostjo iz 16. člena tega statuta, in s 
premoženjem, pridobljenim na temelju dediščin, volil ali daril. S premoženjem članice iz prejšnjega 
odstavka upravlja upravni odbor članice v skladu z veljavnimi predpisi in skrbnostjo dobrega gospodarja. 
Članica lahko odtuji ali obremeni nepremičnino ali opremo večje vrednosti le ob predhodnem soglasju 
univerze.  
  
280. člen  
 
Univerza lahko v okviru svoje dejavnosti s soglasjem ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, 
ustanovo ali drugo pravno osebo.  
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XVII. VARSTVO PRAVIC ŠTUDENTOV  
 
281. člen  
 
Študent univerze ima pravico do pritožbe zoper odločbe, ki jih organi univerze ali članic sprejmejo o 
njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih. Če ni s tem statutom drugače določeno, lahko vloži 
študent pritožbo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od dneva, ko mu je bila odločba vročena.  
 
282. člen  
 
Če ni s tem statutom drugače določeno, odloča o pritožbi študenta iz prejšnjega člena senat članice, ko gre 
za pritožbo zoper odločbo organa članice na prvi stopnji, komisija za pritožbe študentov univerze pa v 
primerih pritožbe zoper odločbo organa univerze. Komisija za pritožbe študentov univerze odloča tudi v 
primerih odprave ali razveljavitve odločbe po nadzorstveni pravici ter o ničnosti odločbe, ki jo je o pritožbi 
študenta izdal senat članice.  
 
283. člen  
 
Komisija za pritožbe študentov univerze ima pet članov, in sicer tri iz vrst delavcev univerze in dva 
študenta. Vsak član ima namestnika. Člane komisije iz prvega odstavka in njihove namestnike iz vrst 
delavcev imenuje senat univerze, člana komisije iz vrst študentov in njuna namestnika pa študentski svet 
univerze. Komisija iz prvega odstavka dela po poslovniku, ki ga sprejme senat univerze. Komisija za 
pritožbe študentov univerze odloči o ugovoru študenta v 30 dneh od dneva, ko je bil ugovor vložen.  
 
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 
284. člen  
 
Rektor, prorektorji, dekani in prodekani, ki te funkcije opravljajo na dan uveljavitve tega statuta, jih 
opravljajo do izteka mandata.  
 
285. člen  
 
Univerza in članice morajo sprejeti splošne akte, predvidene s tem statutom, oziroma jih uskladiti z njim ter 
konstituirati organe v treh mesecih po uveljavitvi tega statuta.  
 
286. člen  
 
Študentje, vpisani v študijske programe, ki so veljali na dan sprejetja tega statuta, lahko dokončajo študij po 
teh programih in pridobijo z njimi predvideni strokovni naslov. Univerza in članice lahko vpisujejo študente 
v prvi letnik študijskih programov za pridobitev visoke in univerzitetne izobrazbe ter za pridobitev 
specializacije, magisterija in doktorata znanosti, ki so veljali na dan sprejetja tega statuta, še najkasneje do 
študijskega leta 2008/09. Nove študijske programe so dolžne Univerza in članice oblikovati skladno z 
določili tega statuta.  
 
286a. člen  
 
Pri odločanju v postopkih izvolitev v nazive se na prvi stopnji uporabljajo predpisi, ki veljajo v času 
sprejema odločitve. V postopku pritožbe se uporabljajo predpisi, ki so veljali v trenutku, ko je bila sprejeta 
izpodbijana odločba.  
  
287. člen  
 
Ta statut začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta upravni odbor in senat univerze. Statut se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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POVEZAVE Z GLASBENIMI USTANOVAMI 
——————————————————————————————————————————— 
 

- Slovenska filharmonija 
- Cankarjev dom 
- Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 
- Slovensko narodno gledališče Maribor 
- Radiotelevizija Slovenija 
- SIGIC – Slovenski glasbeno informacijski center 
- IAMIC – International Association of Music Information Centres  

 
 
 


