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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Aranžiranje za male ansamble (modul Aranžiranje in improvizacija)    

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30  30   60  4 (2+2) / 8 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. mag. Jaka Pucihar 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija ter 
opravljene naloge, ki so pogoj za pristop k letnemu 
izpitu. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- razvijanje in uporaba različnih tehnik aranžiranja, 
vključujoč specifične tehnike kot constant coupling, 
variable coupling, line writing, soli writing, 
background writing, shout choruses 
- analiza že izdelanih in izdelava lastnih aranžmajev 
glede na stilsko opredelitev 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Izbrana poglavja iz: 
- Ted Pease and Ken Pullig: Modern Jazz Voicing Berklee Press 2001, 134 strani 
- Henry Mancini: Sounds and Scores; Northridge Music Inc 1986, 243 strani 
- Don Sebesky: The Contemporary Arranger; Alfred Publishing Co. 1975, 245 strani 
- Jerry Coker: A Guide to Jazz Composition & Arranging; Advance Music 1998, 76 strani 
- Bill Dobbins: Jazz Arranging and Composing; Advance Music1986, 151 strani 
- Nelson Riddle: Arranged by Nelson Riddle; Nelson Riddle 1985, 197 strani 
- Rayb Dick Grove: Arranging Concepts Complete; Alfred Publishing 1985, 433 strani 
- Sammy Nestico: The Complete Arranger; Fenwood Music Co. 1993, 340 strani 
- Jack Perricone: Melody in Songwriting; Berklee Press 2000, 180 strani 
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Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- obvladovanje aranžiranja za male (combo) 
zasedbe 
- obvladovanje aranžersko-stilskih zakonitosti 
posameznih jazzovskih obdobij in stilov 
- sposobnost transkripcije jazzovskih partitur 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje:    
študent 
- je sposoben izdelati aranžma za različne 

sestave male-combo-zasedbe,  
-      je sposoben natančne analize skladb in    
       aranžmajev različnih jazzovskih stilov, 
-      uporablja znanja pri komponiranju in/ali 
       aranžiranju skladb v jazzovskem stilu 
-      je sposoben izdelati aranžma glede na 
       zasedbo in stil, 
-      vrednoti lastne dosežke, 
-      vrednoti kreativne improvizacije  v  
        jazzu v kontekstu stilnega razvoja in  
       zavedanja o zgodovinsko pogojenih  
      razlikah v raznih jazzovskih stilih, 
-     vrednoti teoretično znanje s področja 
       jazz harmonije in  harmonske analize in  
      glasbene zgodovine, 
- vrednoti in umešča lasten aranžerski  stil v 

današnje stilne opredelitve. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, individualne naloge   

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Delni izpit iz  Aranžiranje za male ansamble 
za modul Aranžiranje in improvizacija je 
sestavljen  
iz kolokvija po prvem semestru  
in izpita. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  
 
Gostujočim študentom se kreditne točke 
po prvem semestru priznajo na osnovi  
kolokvija. 

 
 
 
 
 
 
50%  
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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Končna ocena modula Aranžiranje in 
improvizacija je sestavljena na podlagi 
pozitivnih ocen (6-10) vseh sestavin in 
delnih izpitov modula (povprečna ocena) 

 
 
 
 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. mag. Jaka Pucihar: 
- aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...) 
- kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino) 
- aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, 

Vzhod-Zahod in druge) 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Glasba v najzgodnejšem življenjskem obdobju 

Course title: Music in the earliest childhood education 

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika 2. stopnja,  
Glasbeno teoretska pedagogika, 

Instrumentalna in pevska 
pedagogika,  

Glasbena umetnost, 2.stopnja 

Vse smeri omenjenih programov 2. 3 in 4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovni izbirni  

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 

Lectures 
Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

45    15 90  5 (2+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: dr. Katarina Zadnik, doc. 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Vključijo se lahko vsi zainteresirani kandidati, ki so 
zaključili 1. stopnjo programov Glasbena 
pedagogika in Glasbena Umetnost. 
Pogoj za pristop k izpitu je 75 % prisotnost na 
kontaktnih urah ter vse opravljene študijske naloge 
in izdelki. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Glasbeni razvoj v prenatalnem obdobju in prvih 
letih življenja (do 5 let); 
glasba v kurikulumu za vrtce, glasbeni razvoj 
dojenčka in malčka; 
vloga spodbudnega glasbenega družinskega okolja;  
pomen in vloga naravnega procesa inkulturacije; 
telesni, govorni, socialni razvoj v povezavi z 
glasbenimi dejavnostmi v najzgodnejšem obdobju; 
vloga odrasle osebe (starši/vzgojitelji) v 
spodbujanju celostnega in glasbenega razvoja 
otroka skozi različne glasbene dejavnosti; 
sodelovanje vzgojitelja s starši v izvedbeni fazi 
glasbenih dejavnosti; 
odzivi otrok na glasbene dejavnosti; 
postopki dela na področju glasbenih dejavnosti 
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med odraslo osebo in otrokom; 
petje: cilji, izbor pesmi, metode in postopki učenja, 
petje ob spremljavi, petje in gibanje; 
ritmična izreka: cilji, izbor besedil (prstne igre, 
bibarije), metode in postopki učenja, ritmična 
izreka in gibanje; 
mali inštrumenti: cilji, klasifikacija, uporaba 
inštrumentov; 
poslušanje glasbe: cilji, kriteriji izbora posnetkov,   
metode in postopki;   
glasbeno-didaktične igre in glasbene pravljice: cilji, 
vloga, klasifikacija, izbor primerov. 
 

 
Temeljna literatura in viri / Readings: 

Campbell, D. (2004): Mozart za otroke. Prebujanje otrokove ustvarjalnosti in mišljenja s pomočjo glasbe. 
Ljubljana: Tangram (str. 296) 
Bamberger, J. (1995): The mind behind the musical ear: how children develop musical inteligence. London: 
Harvard University (str.290) 
Borota, B. (2013): Glasbene dejavnosti in vsebine. Koper: Univerzitetna založba Annales (str. 263) 
Borota, B., Geršak, V., Korošec, H., Majaron, E. (2006): Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. Koper: Pedagoška 
fakulteta Koper (str. 144) 
Deliege, I., Sloboda, J. (1996): Musical beginnings: origins and development of musical competence. 
London: Oxford University (str. 222) 
- Denac, O. (1993): Ko pojem, plešem. Pesem kot spodbuda za plesno ustvarjanje. Radovljica: Didakta (str. 
95) 
- Denac O. (2002): Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti. Priročnik za vzgojitelje, razredne 
učitelje, učitelje glasbe in glasbenih predmetov v splošnih in glasbenih šolah. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana 
(138 str.) 
- Denac, O. (2010): Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Ljubljana: Debora (130 str.) 
- Denac, O. (2011): Z igro v čarobni svet glasbe. Ljubljana: Mladinska knjiga (89 str.) 
- Gordon, E. (1997): A Music Learning Theory for Newborn and Young Children. Chicago: GIA Publications 
(str.131) 
- Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
(78 str.) 
- Manastterioti, V. (1983): Prva srečanja z glasbo. Ljubljana: Mladinska knjiga (85 str.) 
- Oblak, B. (1997): Ustvarjalnost v glasbeni vzgoji. Glasbeno-pedagoški zbornik. Zvezek 2, Ljubljana: 
Akademija za glasbo, str. 121-129. 
- Pesek A. (1997): Otroci v svetu glasbe. Izbrana poglavja in glasbene psihologije in pedagogike. MK. 
Ljubljana. (199 str.) 
- Pound, L., Harrison, C., (2003): Supporting Musical Development in the Early Years, Open University Press, 
Buchingham, Philadelphia (156 str.) 
- Sicherl-Kafol, B. (2009): Ringaraja, pesem nam ugaja. Ljubljana: Mladinska knjiga (str. 87) 
- Sicherl-Kafol. B. (2011): Ringaraja, pesem nas razvaja. Ljubljana: Mladinska knjiga (str. 91) 
- Voglar M. (1976): Otrok in glasba. DZS. Ljubljana. (323 str.) 
- Voglar, M. (1984): Rad imam glasbo. Ljubljana: DDU Univerzum (41 str.) 
- Voglar, M. (2010 ): Biba buba baja. Ljubljana: Mladinska knjiga (str.31)  
- Zadnik, K. (2008): Glasba za otroke od rojstva do 18. meseca starosti. Glasba v šoli in vrtcu, letn. 13, št. 
2/3, str. 39-45.  
- Zadnik, K., Jerman, J. (2015): Musical activities in earliest childhood music education. V: Burgess, E. (ur.). 
Music education and perceptions, (Fine arts, music and literature). Hauppauge, New York: Nova Science, 
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2015, str. 1-20. 
* Seznam literature se sproti dopolnjuje z novimi naslovi in prispevki v periodiki. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Poznavanje, razumevanje in upoštevanje 
zakonitosti glasbenega razvoja  otrok od 
prenatalnega obdobja do petega leta starosti; 
razumevanje in upoštevanje vloge glasbene vzgoje 
v telesno-gibalnem, govornem in socialnem razvoju 
v povezavi z glasbenimi dejavnostmi; 
razumevanje in upoštevanje vloge odrasle osebe 
(staršev/varuhov/vzgojiteljev) v spodbujanju 
glasbenega in celostnega razvoja; 
prepoznavanje, razumevanje in upoštevanja 
otrokovih potreb v izvedbeni fazi glasbenih 
dejavnosti; 
razvijanje estetske občutljivosti in odgovornosti za  
ustrezno in kakovostno uporabo glasbenih vsebin 
za ciljno populacijo; 
poznavanje in kreativna uporaba aktualnih 
didaktičnih gradiv in druge specialno-didaktične 
literature za ciljno populacijo; 
razvijanje kompetence (samo)refleksije in 
vrednotenja; 
razvijanje interesa za akcijsko raziskovanje na 
predmetnem področju in za vseživljenjsko učenje; 
oblikovanje poklicne samopodobe bodočega 
učitelja kot dinamičnega in kreativnega zastopnika 
glasbene umetnosti. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent: 
- pozna in razume glasbeni razvoj otrok od 
prenatalnega obdobja do petih let starosti; 
- pozna in razume zakonitosti glasbeno-
izobraževalnega procesa v najzgodnejšem 
življenjskem obdobju ter vlogo odrasle osebe v 
celostnem in glasbenem razvoju; 
- pozna in razume sodobni glasbeno-didaktični 
koncept, glasbeno literaturo in gradiva za ciljno 
populacijo ; 
- razvija avtonomno uporabo specialno-didaktične 
in glasbene literature; 
- razvija kompetenco (samo)refleksije in akcijskega 
raziskovanja; 
- razvija kriterije vrednotenja glasbenih del in 
estetsko občutljivost; 
- razvija profesionalno odgovornost in poklicno 
samopodobo. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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Metode poučevanja in učenja:  Learning and teaching methods: 

Predavanja z diskusijskimi vložki, glasbene metode 
učenja/poučevanja, individualne naloge, 
sodelovalno učenje/poučevanje, delavnice, 
ilustrativno-demonstracijska metoda, metode 
glasbenega učenja, izkušenjsko učenje, metoda 
dela s tekstom in zvočnimi gradivi, metoda razlage, 
metoda pogovora. 

  

 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Pisne in praktične naloge se ocenijo opisno: 
je opravil/ni opravil.  
Ocene pisnega in ustnega izpita: 6-10 
(pozitivno) oz. 1-5 (negativno) v skladu s 
Statutom UL in pravilniki AG.  
Pisni izpit 
ustni izpit  

 
 
 
 
 
70% 
30% 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Zadnik, K., Jerman, J. (2015): Musical activities in earliest childhood music education. V: Burgess, E. (ur.). 
Music education and perceptions, (Fine arts, music and literature). Hauppauge, New York: Nova Science, 
2015, str. 1-20. 
- Zadnik, K. (2014). The role of music education in general and music schools in Slovenia. V: Nitschké, A. 
(ur.), Sagrillo, D. (ur.). Die Musik in der Bildung : Aspekte europäischer Musikerziehung und ihre Anwendung 
in Luxemburg, (Würzburger Hehte zur Musikpädagogik,. Weikersheim: Margraf publishers GMGH, str. 201-
218.  
- Zadnik, K. (2013): Vpliv predšolskih programov in predmeta nauk o glasbi na glasbeni razvoj učencev v 
glasbeni  šoli. V: Glasba v šoli in vrtcu, letn. 17, št. 1/2, str. 13-20. 
- Zadnik, K. (2013): Interdisciplinary connection between the field of music education, art and culture. V: 
VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: zbornik 
radova s trećeg Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga: tema simpozija Interdisciplinarni pristup 
glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, str. 127-133.  
- Zadnik, K. (2011): Razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri 8-letnih učencih v glasbeni šoli. V: 
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 16, str. 19-41. 
- Zadnik, K. (2012): The effect of music-school education on musical developement of eight-year-old 
children. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and 
literature). New York: Nova Science Publishers, str. 17-28.  
- Zadnik, K. (2008): Glasba za otroke od rojstva do 18. meseca starosti. V: Glasba v šoli in vrtcu, let. 13, št. 
2/3, str. 39-45.  
- Zadnik, K. (2005): Opisno ocenjevanje glasbenega razvoja pet- in šestletnih otrok. Nova Gorica: Educa, 
Melior., 102 str., ISBN 961-6039-65-2.  
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Improvizacija 1 (modul Aranžiranje in improvizacija)    

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

15  15   90  4 (2+2) / 8 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. mag. Jaka Pucihar 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija. 
Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljeni 
kolokviji ter 75% obisk predavanj. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Uporaba harmonije baroka, klasicizma in 
romantike 
- igranje razširjene avtentične kadence v vseh 
legah, v duru in molu (do treh predznakov), 
- igranje kvintakordov in obratov, septakordov in 
obratov na glavnih in stranskih stopnjah v duru in 
molu, 
- igranje harmonsko tujih tonov (zgornjih in 
spodnjih menjalnih not), zadržkov, prehitkov, 
pedalnega tona, 
- harmonizacija durove in molove lestvice v obeh 
smereh, 
- igranje rastoče in padajoče harmonične sekvence 
z različnimi intervalnimi odmiki modela, 
- moduliranje s pomočjo sekvenčnega ponavljanja 
- izvajanje generalnega basa z izpisanim basom in 
sopranom (P. Hindemith), 
- harmonizacija Bachovih protestantskih koralov in 
koralov drugih baročnih mojstrov, 
- harmonizacija slovenske ljudske pesmi, 
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- improvizacija na temo različnih karakternih oblik: 
valček, menuet, koračnica, melodija,  himna, 
sarabanda itd. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Osredkar, J. (1998, 2001): Harmonija I, II Zavod R Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana. 
- Skovran, D., Peričić V. (1986): Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1986 
- Strmčnik, M. (2004): Improvizacija I, za glasbene pedagoge, Akademija za glasbo, Ljubljana. 
- Pucihar, J. (2000): Improvizacija I, za glasbene pedagoge, Akademija za glasbo, Ljubljana. 
- Overduin, J. (1998): Improvisation for Organists, Oxford University press, str.114-118 
- Morris, R. O., (1960): Figured Harmony at the Keyboard, Part I, OXFORD UNVERSITY PRESS 
- Spencer, P. (1996): THE PRACTICE OF HARMONY. NEW JERSEY. 
- Oblak, B.(1995): Pesmi sveta, Državna založba Slovenije. Ljubljana 
- Oblak, B. (2004,2005): Učbeniki za glasbeno vzgojo višjih razredov devetletne osnovne šole, Državna 

založba Slovenije, Ljubljana. 
- Habe, T. (2002, 2005): Zgledi iz domačih in tujih glasbenih del, Solfeggio I, za srednje glasbene šole, 

Zavod R Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana. 
*Navedena literatura (in tudi druga) je študentom dosegljiva pri izvajalcu predavanj 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- spoznavanje osnov improvizacije, 
- aktiviranje glasbenih elementov: ritma, 

metrike, oblike, harmonskih gibanj, melodije, 
artikulacije, dinamike idr. pri improvizaciji, 

- razširjanje in utrjevanje glasbeno-teoretičnih in 
praktičnih znanj  pri improviziranju, 

- razvijanje glasbene percepcije, recepcije pri 
improviziranju, 

- razvijanje občutka za glasbeno estetiko.                                                                                                                                                                                                                                       

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
študent 
- razlikuje in teoretično utemelji bistvo 

določenega zgodovinskega  glasbenega sloga, 
pozna najpomembnejše avtorje in njihova dela 
v povezavi z improvizacijo, 

- obvlada glasbeni stavek, določi glasbeno formo 
in druge značilnosti v povezavi z improvizacijo, 

- razume celoten potek razvoja glasbe od samih 
začetkov do razpada tonalitete ter do 
poznavanja današnjih ustvarjalnih tendenc v 
povezavi z improvizacijo, 

- pozna, razume in uporablja teoretične 
zakonitosti v glasbi pri improvizaciji, 

- improvizira na osnovi izbranih primerov 
raznolike oblike in vsebine,  

- vrednoti lastno improvizacijo in improvizacije 
drugih izvajalcev. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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Metode poučevanja in učenja:  Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vaje, individualne 
naloge 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Delni izpit iz  Improvizacije I za modul 
Aranžiranje in improvizacija je sestavljen  
iz dveh kolokvijev v 1. semestru in dveh 
kolokvijev v 2. semestru.   
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  
 
Končna ocena modula Aranžiranje in 
improvizacija je sestavljena na podlagi 
pozitivnih ocen (6-10) vseh sestavin in 
delnih izpitov modula (povprečna ocena) 

25% + 25% 
+25% + 25% 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. mag. Jaka Pucihar: 
- aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...) 
- kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino) 
- aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, 

Vzhod-Zahod in druge) 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Improvizacija 2  

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

15  15   60  3 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. mag. Jaka Pucihar 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial: slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija. 
Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljeni 
kolokviji ter 75% obisk predavanj. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Uporaba harmonije klasicizma, romantike in 
nekaterih sodobnejših pristopov gradnje 
harmonije, na pr. kvartni akordi, bitonalni 
akordi itd., 

- stranske dominante v duru in molu, 
- alteracije- stabilne, labilne, 
- igranje kromatične lestvice v obeh smereh, v 

duru in molu, 
- harmonizacija klasicističnih melodij (Haydn, 

Mozart, Beethoven), 
- predstavitev različnih uporabnih klavirskih 

spremljav, ki hkrati predstavljajo tudi različne 
karakterje glasbenih vsebin, 

- analiza različnih klavirskih spremljav na osnovi 
znane glasbene literature, 

- harmonizacija romantičnih melodij (Schumann, 
Schubert, Brahms, Čajkovski itn.), 

- harmonizacija melodije v diskantu, ki modulira 
preko več tonalitet, v duru in molu, 

- improviziranje romantičnega valčka na osnovi 
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dane harmonske podlage (spremljave) in 
kratkega (razpoznavnega) motiva v diskantu 
(motivov je na izbiro več), 

- improviziranje na podlagi danega ritmično 
melodičnega motiva, 

- osnovno poznavanje t.i. šifer oz. znakov za 
akorde, ki jih uporabljajo različne zvrsti kot 
recimo jazz, pop, etno... 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Osredkar, J. (1998, 2001): Harmonija I, II Zavod R Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana. 
- Skovran, D., Peričić V. (1986): Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1986 
- Strmčnik, M. (2004): Improvizacija II, za glasbene pedagoge, Akademija za glasbo, Ljubljana. 
- Pucihar, J. (2000): Improvizacija II, za glasbene pedagoge, Akademija za glasbo, Ljubljana. 
- Overduin, J. (1998): Improvisation for Organists, Oxford University press, str. 114-118 
- Despić, D. (1981): Višeglasni aranžmaji, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd  
- Morris, R. O., (1960): Figured Harmony at the Keyboard, Part I, Oxford Unversity Press 
- Spencer, P. (1996): The Practice of Harmony. New Jersey. 
- Oblak, B.(1995): Pesmi sveta, Državna založba Slovenije. Ljubljana 
- Oblak, B. (2004,2005): Učbeniki za glasbeno vzgojo višjih razredov devetletne osnovne šole, Državna 

založba Slovenije, Ljubljana. 
- Habe, T. (2002, 2005): Zgledi iz domačih in tujih glasbenih del, Solfeggio I, za srednje glasbene šole, 

Zavod R Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana. 
*Navedena literatura (in tudi druga) je študentom dosegljiva pri izvajalcu predavanj *navedena literatura 
(in tudi druga) je študentom dosegljiva pri izvajalcu predavanj 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- nadgrajevanje osnov improvizacije, 
- uporaba glasbenih elementov: ritma, metrike, 

oblike, harmonskih gibanj, melodije, 
artikulacije, dinamike idr. pri improvizaciji, 

- nadgrajevanje uporabe glasbeno-teoretičnih in 
praktičnih znanj  pri improviziranju, 

- nadgradnja glasbene percepcije, recepcije pri 
improviziranju, 

- poglabljanje občutka za glasbeno estetiko.                                                                                                                                                                                                                                       

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
študent 
- razlikuje in teoretično utemelji bistvo 

določenega zgodovinskega  glasbenega sloga, 
pozna najpomembnejše avtorje in njihova dela 
v povezavi z improvizacijo, 

- obvlada glasbeni stavek, določi glasbeno formo 
in druge značilnosti v povezavi z improvizacijo, 

- pozna, razume in uporablja teoretične 
zakonitosti v glasbi pri improvizaciji, 

- improvizira na osnovi izbranih primerov 
raznolike oblike in vsebine,  

- razume didaktičnost razvoja harmonskega 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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stavka in njegove uporabe, 
- usvaja bistvo improvizacije kot vnaprej slišane 

muzikalna situacija, ki je takoj realizirana na 
inštrumentu , 

- prepoznava in uporablja improvizacijo kot 
sposobnost ''notranjega slišanja'' kot  osnove za 
ustvarjanje (komponiranje) glasbe, 

- vrednoti lastno improvizacijo in improvizacije 
drugih izvajalcev. 

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vaje, individualne 
naloge 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Izpit je sestavljen  
iz dveh kolokvijev.   
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

 
 
 
 
50% + 50% 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. mag. Jaka Pucihar: 
- aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...) 
- kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino) 
- aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, 

Vzhod-Zahod in druge) 
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 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz specialne glasbene didaktike 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

20 10   30 210  9 (3+6) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Branka Rotar Pance 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial: slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je izdelava seminarja iz 
teme, ki  si jo bo kandidat izbral za pripravo 
magistrske naloge s področja specialne glasbene 
didaktike in z njo povezanih ved (interdisciplinarne 
teme). 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Glasba v luči vseživljenjskega učenja s 
poudarkom na neformalnih oblikah učenja, 

- glasbeni interesi in dejavnosti pri odraslih, 
- andragoška glasbenodidaktična literatura in 

različni  koncepti dela z odraslimi,  
- multidisciplinarno povezovanje vsebin, 
- estetska občutljivosti in odgovornost učiteljev 

glasbe za estetsko vzgojo 
- Informacijski viri in njihova uporaba pri 

raziskovalnem delu na glasbenopedagoškem 
področju. 

- Raziskave na področju specialne glasbene 
didaktike – primeri iz tuje in domače strokovne 
literature. 

 
Priprava na magistrsko delo 
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- priprava na magistrsko nalogo s področja 
specialne glasbene didaktike in z njo povezanih 
ved (interdisciplinarne teme), 

- izbira temeljne literature  za pripravo 
teoretičnega dela magistrske naloge, 

- načrtovanje empiričnega ali praktičnega dela 
magistrske naloge, 

- priprava zasnove magistrske naloge po poglavjih, 
- pilotno preverjanje raziskovalnega aparata, 
- izdelava seminarske naloge v povezavi s temo 

magistrske naloge. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Colwell, R., (ed.) (2006): MENC Handbook of Research on Music Learning. Oxford University Press. ZDA 
(416 str).  

- Niermann F., Wimmer C (Hg.) (2004): Musiklernen – ein leben lang. Materialien zu weiterbildung lifelong 
development.Universal Edition. Wien. (399 str.) 

- Phelphs, R. P. (2005): A guide to research in music education. Scarecrow Press. Inc. ZDA (277 str.) 
- Rotar Pance, B., Sicherl-Kafol, B. (2005): Procesni model vseživljenjskega učenja učiteljev glasbe. V: 

Devjak, T. (ur.). Partnerstvo fakultete in vzgojno-izobraževalnih zavodov : izobraževanje - praksa - 
raziskovanje : education - practical work - research. Ljubljana. Pedagoška fakulteta. str. 397-410.  

- Sicherl-Kafol, B., Rotar Pance, B. (2005): Tečaj accompagnato - spremljava na poti vseživljenjskega 
učenja. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 5, str. 129-148. 

- Sicherl-Kafol, B., Rotar Pance, B. (2006):  Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev glasbe v 
procesu vseživljenjskega učenja. V: Tancig, S. (ur.), Devjak, T. (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških 
študijskih programov. Ljubljana. Pedagoška fakulteta. str. 327-336. 

- Smilde R. (2007): Lifelong Learners in a Changing Musical Landscape. v: Malmberg I., Wimmer C. (Hg.): 
Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa. Wißner-Verlag. Augsburg. str. 277 – 282) 

* Seznam literature se sproti  dopolnjuje z novimi naslovi in prispevki v periodiki. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- poznavanje in usvajanje strategij za delovanje v 
neformalnih oblikah učenja glasbe, 

- spoznavanje področja glasbene andragogike in 
različnih konceptov dela z odraslimi,  

- razvijanje odnosa do mulitidisciplinarnega in 
timskega dela, 

- razvijanje estetske občutljivosti in 
odgovornosti, 

- razvijanje interesa za akcijsko raziskovanje na 
predmetnem področju in za vseživljenjsko 
učenje, 

- poznavanje informacijskih virov in baz 
podatkov v povezavi z različnimi raziskovalnimi 
področji specialne glasbene didaktike, 

- načrtovanje in priprava zasnove magistrske 
naloge, 

- preverjanje raziskovalnega aparata za 
magistrsko nalogo, 

- razvijanje sposobnosti za samostojno in 
strokovno neoporečno pisanje strokovnih 
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prispevkov. 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent: 
- pozna, razume in uporablja različne strategije 

delovanja v neformalnih oblikah učenja glasbe, 
- spozna področje glasbene andragogike in 

različnih konceptov dela z odraslimi,  
- mulitidisciplinarno povezuje vsebine in se 

vključuje v timsko delo 
- nadgrajuje estetsko občutljivost in 

odgovornost, 
- se usposobi za akcijsko raziskovanje na 

predmetnem področju in razvoja interes za 
vseživljenjsko učenje, 

- pozna in uporablja različne informacijske vire in 
baze podatkov, 

- samostojno načrtuje in pripravi zasnovo 
magistrske naloge, 

- zna preveriti raziskovalnega aparata za 
načrtovano raziskavo, 

- samostojno strne delne izsledke raziskave v  
strokovno neoporečen zapis.  

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja z diskusijskimi vložki, glasbene metode, 
individualne konzultacije, raziskovalni seminarji  

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Priprava seminarske naloge z najmanj 
40.000 znaki s tematskega področja 
magistrske naloge. 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. dr. Branka Rotar Pance 
- Rotar Pance, B. (2006): Motivacija - ključ h glasbi. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006. 118 str., 

[COBISS.SI-ID 224286208] 
- Rotar Pance, B. (2006): Poti do glasbenih znanj. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), 

FELDA, D. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, V.(ur.), DAROVEC, D. (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, 
(Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 
Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 535-542. [COBISS.SI-ID 2173911] 

- Rotar Pance, B. (2008): Izobraževanje učiteljev glasbe v evropskih državah v projektu meNET. Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2008, zv. 10, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 1990279] 

  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224286208
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2173911
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1990279
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz glasbene literature 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni  

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

20 10   30 210  9 (3+6) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Andrej Misson 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, v 
katerem se predmet izvaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je izdelava seminarja iz 
teme, ki  si jo bo kandidat izbral za pripravo 
magistrske naloge s področja glasbene literature. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Izbrana dela iz glasbene literature: analitični in 
reflektivni vpogled v različne glasbene zvrsti in 
žanre, 

- glasbeno oblikoslovje: analiza in vrednotenje 
izbranih del iz glasbene literature, 

- problematika izbora del iz glasbene literature v 
učnih programih in učbeniških gradivih na 
različnih stopnjah splošnega in glasbenega 
šolstva.  

Priprava na magistrsko delo 
- priprava na magistrsko nalogo s področja 

glasbene literature, 
- izbira strokovne literature in virov za pripravo 

magistrske naloge, 
- priprava zasnove magistrske naloge po poglavjih, 
- izdelava seminarske naloge v povezavi s temo 

magistrske naloge. 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Bent, I. D. (1987): Analysis, W. W. Norton, New York (184 str.) 
- Peričić V., Skovran, D. (1966) : Nauka o muzičkim oblicima. Umetnička akademija u Beogradu, Beograd 

(395 str.) 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- razširjanje in poglabljanje znanj na področju 
glasbenega oblikoslovja in glasbene literature, 

- samostojno analiziranje in vrednotenje izbranih 
del iz glasbene literature, 

- sposobnost avtonomnega izbora del iz 
glasbene literature za potrebe učnega procesa 
in umetniške dejavnosti.  

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent: 
- samostojno uporablja znanja s področja 

oblikovne analize, 
- analizira izbrana dela iz svetovne glasbene 

literature, 
- vrednoti oblikovne parametre v obravnavanih 

primerih iz glasbene literature, 
- uporablja analitično-oblikovna znanja pri 

poglobljeni interpretaciji glasbenih del, 
- samostojno oblikuje izbor del iz glasbene 

literature za učenje glasbe na različnih stopnjah 
in smereh izobraževanja, 

- samostojno oblikuje izbor del iz glasbene 
literature za potrebe lastne umetniške 
dejavnosti,  

- se usposobi za samostojno strokovno 
neoporečno pisanje prispevkov, 

- samostojno načrtuje in pripravi zasnovo 
magistrske naloge. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja, vodeno samostojno učenje, ustne 
prezentacije, individualne konzultacije, raziskovalni 
seminarji 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Priprava seminarske naloge z najmanj 
40.000 znaki s tematskega področja 
magistrske naloge. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če za  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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seminarsko nalogo dobi oceno od zadostno 
(6) do odlično (10). 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

- red. prof. Jani Golob: 
Štiri slovenske ljudske pesmi  za simfonični orkester (2005) 
Prva izvedba 23.maj 2005 Festival Lugano,Izvajalci Simfoniki RTV Slovenija,dirigent Anton Nanut, 29.julij 
2005 Robeco Zomer Concerten- Concertgebow Amsterdam Izvajalci:Simfoniki RTV Slovenija Dirigent: 
Walter Proost1.januar 2007Cankarjev dom,Izvajalci: orkester Slovenske filharmonije,Dirigent George 
Pehlivanian 
 
Vaje v slogu za mešani zbor in komorni orkester (2005) 
Prva izvedba :6.februar 2005 Velika dvorana Slovenske filharmonijePrenos RA,Izvajalci: Slovenski komorni 
zbor in orkester Slovenske filharmonije,Dirigent: dr.Mirko Cuderman 
 
The Night Shift  za trobilni kvintet in pihalni orkester (2005) 
Prva izvedba: 22.oktober 2005  Salzburg Izvajalci: Juvavum Brass quintet in Orkester slovenske 
policije,dirigent. Milivoj Šurbek 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz glasbene teorije 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni  

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

20 10   30 210  9 (3+6) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Andrej Misson, doc. Dušan Bavdek, doc. Urška Pompe 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, v 
katerem se predmet izvaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je izdelava seminarja iz 
teme, ki  si jo bo kandidat izbral za pripravo 
magistrske naloge s področja glasbene teorije in z 
njo povezanih ved (interdisciplinarne teme). 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Izbrane teme s področij kontrapunkta, 
harmonije, glasbenega stavka in solfeggia, 

- novejše raziskave, povezane z glasbeno teorijo 
v tuji in domači strokovni literaturi,  

- temeljni informacijski viri in baze podatkov na 
področjih glasbene teorije, 

- problematika obravnave tem s področja 
glasbene teorije v kontekstu slovenskega 
splošnega in glasbeno-izobraževalnega sistema. 

 
Priprava na magistrsko delo 
- priprava na magistrsko nalogo s področja 

glasbene teorije in z njo povezanih ved 
(interdisciplinarne teme), 

- izbira strokovne literature in virov za pripravo 
magistrske naloge, 

- priprava zasnove magistrske naloge po poglavjih, 
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- izdelava seminarske naloge v povezavi s temo 
magistrske naloge. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Peričić, V. (1987): Instrumentalni in vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Univerzitet umetnosti u 
Beogradu, Beograd. 
de la Motte, D (2002): Kontrapunkt, Bärenreiter, München. (374 str.) 
De la Motte, D. (2003): Nauk o harmoniji. Prevod Matjaž Barbo. Ljubljana (283 str,). 
Aldwell, E., Schachter, C. (1989): Harmony and Voice Leading. Second Edition. Harcourt Brace Jovanovich, 
Orlando. (624 str.). 
Butterworth, A. (2004): Stylistic Harmony. Oxford University Press, London (209 str.) 
Despić, D. (1997): Harmonija sa harmonskom analizom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 
(494 str.) 
Kohoutek C. (1984): Tehnika komponovanja u muzici XX. veka, Univerzitet umetnosti u Beogradu. (319 
str.). 
Hegyi, E. (1979): Solfege according to the Kodaly concept I, II . Editio Musica Budapest (553 str.) 
Hegyi, E. (1984): Stylistic knowledge on the basis of the Kodaly concept. Zoltan Kodaly pedagogical institute 
of Music. (141 str.) 
Hegyi, E. (1988): Stilusismeret III. zenemukiado Budapest (153 str.)  
R. Mackamul (2001): Lehrbuch der Gehörbildung 2 . Barenreiter Verlag Kassel (149 str.) 
* Seznam literature se sproti  dopolnjuje z novimi naslovi. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- nadgrajevanje in poglabljanje 
glasbenoteoretičnih znanj ter njihova 
samostojna uporaba v učnem procesu in 
umetniški dejavnosti, 

- samostojna in kreativna uporaba znanj na 
verbalnem, pisnem in umetniškem področju, 

- poznavanje literature in informacijskih virov s 
področij glasbene teorije, 

- interdisciplinarno povezovanje vsebin;  
- razvijanje sposobnosti za samostojno in 

strokovno neoporečno pisanje strokovnih 
prispevkov, 

- načrtovanje in priprava zasnove magistrske 
naloge. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje 
Študent 
- razširja in nadgrajuje glasbenoteoretična znanja 

na področjih kontrapunkta, harmonije, 
glasbenega stavka in solfeggia, 

- samostojno uporablja usvojena znanja na 
verbalnem, pisnem in umetniškem področju, 

- pozna in samostojno uporablja informacijske vire  
s področja glasbene teorije, 

- zna pisno in ustno utemeljiti ter ovrednotiti 
značilnosti zapisane in slišane glasbe, 

- interdisciplinarno povezuje vsebine,  

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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- se usposobi za samostojno strokovno 
neoporečno pisanje prispevkov, 

- samostojno načrtuje in pripravi zasnovo 
magistrske naloge. 

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja, vodeno samostojno učenje, ustne 
prezentacije, individualne konzultacije, raziskovalni 
seminarji 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Priprava seminarske naloge z najmanj 
40.000 znaki s tematskega področja 
magistrske naloge. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če za 
seminarsko nalogo dobi oceno od zadostno 
(6) do odlično (10).  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

- Izr. prof. dr. Andrej Misson 
Misson A. (2006): Nekatere kompozicijske poteze izbranih slovenskih romantičnih samospevov, referat na 
muzikološkem simpoziju Samospev na Slovenskem in slovenski samospev v 19. stol., v: Muzikološki 
zbornik, XLII/2, Ljubljana, str. 41 –56. 
Misson A. (2002): O problemih didaktike floridnega kontrapunkta, Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije 
za glasbo, zvezek 4, Ljubljana. str. 49 – 55. 
Misson A. (2002): Polifonija v delih J. K. Dolarja. V: Dolarjev zbornik (uredil Edo Škulj) 
Ljubljana : Družina. str. 77-85. 
 
- doc. Dušan Bavdek: 
Bavdek, D. (2003): Slavko Osterc: A recollection. World new music magazine, 2003, 13, str. 56-60. 
[COBISS.SI-ID 23234658] 
Orkestralna glasba: 
Hoquetus I&Hoquetus II za godalni orkester (2005) - Ed.DSS 
Over-Fugue za komorni/simfonični orkester – EdDSS 1843 
Festive Overture za komorni/simfonični orkester (2007) 
 
- doc. Urška Pompe:  
Momentum for accordion and guitar (2004) 
Dotiki (Touches) - 6 poems by Hafis, for soprano, bass viola da gamba, harpsichord 
Vrata dneva (Doors of the Day) for solo mezzo-soprano (2004) 
Almost a Loneliness for soprano and wind  quintet (2005) 

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=23234658
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz multimedije 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

10 10  40  210  9 (3+6) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. Rok Golob 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je izdelava produkta oz. 
dokumentiranje dela projekta, povezanega s temo, 
ki si jo bo kandidat izbral za pripravo magistrske 
naloge s področja multimedije. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- novi glasbeni programi in možnosti njihove 
uporabe v učnem procesu, 

- nove snemalne tehnologije in možnosti njihove 
uporabe v splošnem in glasbenem šolstvu ter 
drugih oblikah glasbene produkcije in 
reprodukcije,  

- načrtovane in priprava projektov ter njihovo 
multimedijsko dokumentiranje, 

- kriteriji vrednotenja multimedijske produkcije. 
 

Priprava na magistrsko delo 
- priprava in načrtovanje magistrskega dela s 

področja multimedije, 
- izbira strokovne literature in virov za pripravo 

magistrskega dela, 
- izbor in preizkušanje multimedijskih orodij in 

okolij v povezavi z načrtovanim magistrskim 
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delom, 
- izdelava multimedijskega produkta ali delna 

izvedba projekta v povezavi s temo   
     magistrskega dela. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Sibelius: Handbook 
- Coda Finale: Handbook 
- D. Cope: Techniques of the contemporary composer 
- Microsoft Office Powerpoint: Manual 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- poznavanje in analiziranje različnih glasbenih 
programov z vidika njihove uporabnosti v učnem 
procesu na različnih stopnjah izobraževanja, 

- uporabljanje  novih tehnologij v formalnih in 
neformalnih oblikah glasbenega učenja,  

- načrtovanje, organiziranje in izvedba 
projektov/produktov ter njihovo multimedijsko 
dokumentiranje, 

- vrednotenje različnih multimedijskih produktov, 
- razvijanje sposobnosti za samostojno in 

strokovno neoporečno pisanje strokovnih 
prispevkov, 

- načrtovanje in priprava zasnove magistrske 
naloge. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
študent 
- pozna in analizira različne glasbene programe z 

vidika uporabe v učnem procesu, 
- uporablja nove tehnologije v formalnih in 

neformalnih oblikah učenja, 
- načrtuje, organizira in izvede projekt/produkt ter 

ga multimedijsko dokumentira, 
- vrednoti različne multimedijske produkte, 
- se usposobi za samostojno strokovno 

neoporečno pisanje prispevkov, 
- samostojno načrtuje in pripravi zasnovo 

magistrske naloge. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Računalniške metode, glasbene metode, 
predavanja, vaje, metode individualnega in 
timskega dela. 
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Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Izpit tvori multimedijsko dokumentiran 
projekt/produkt ter njegova pisna in ustna 
predstavitev. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi 
oceno od zadostno (6) do odlično (10).  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. Rok Golob: 
- “KIBUKI MAGICAL TRIP". za komorni orkester 

 Ljubljana - Cankarjev dom - Gallusova dvorana - 4.3.2008  
 Berlin - 10.3.2008 Komorni orkester solistov DSS  

- "THE JOURNEY OF ONE SOUL za veliki simfonični orkester in mešani zbor.:  
Izvedba: Orkester Slovenske filharmonije in zbor APZ Tone Tomšič, 21. in 22. septembra 2006 v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma.. Dirigiral George Pehlivanian. 

- PLANET ŽIVLJENJA za simfonični orkester in zbor 
Izvedba: Simfonični orkester slovenske filharmonije in zbor Camerata Labacensis, dirigent Marko 
Letonja, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu, oranžni abonma (2002) 

 
  



26 
 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

30 30    120  6 (3+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Darja Koter 

 

Jeziki / 
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski, angleški  

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik 
študija, v katerem se predmet izvaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Razvoj glasbenega in splošnega šolstva na 
Slovenskem ter primerjave z evropskim 
prostorom (orglarske in pevske šole, Glasbena 
matica v Ljubljani, razvoj nižjega, višjega in 
visokega glasbenega šolstva, glasba v splošnem 
šolstvu), 

- razvoj glasbene pedagogike (učni programi, 
pesmarice, didaktični priročniki in učbeniškega 
gradiva, snovalci didaktičnih gradiv, razvoj lika 
učitelja glasbe, primerjave z evropskim 
prostorom),  

- delovanje in pomen glasbenih društev in 
poustvarjalnih ustanov na Slovenskem 
(Academia philharmonicorum, Filharmonična 
družba, čitalnice, pevska društva,  godbeništvo, 
tamburaštvo, Slovenska filharmonija, društva in 
ustanove po 2. svetovni vojni, poustvarjalci, 
recepcija glasbe v družbenem okviru), 
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- vloga in pomen glasbe v okviru nacionalnih 
gibanj (medkulturne in mednacionalne 
povezave v glasbi, narodnobuditeljska glasba),  

- razvoj zborovstva  na Slovenskem (nacionalno 
gibanje in zborovstvo, razvoj mladinskih in 
odraslih zborov, ustvarjalnost in 
poustvarjalnost), 

- zborovska literatura in poustvarjalna praksa 
(razvoj zborovske glasbe, avtorji umetnih pesmi 
in priredb ljudskih pesmi, slovenska zborovska 
pesem v evropskih okvirih),  

umevanje kulturnozgodovinskega razvoja 
Slovencev v evropskih okvirih . 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Budkovič, C. (1992), Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
str. 11–190, 201–286, 287–320 

- Budkovič, C. (1995), Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II, Ljubljana: Filozofska 
fakulteta, str. 11–270, 273–390 

- Winkler Kuret, L. (2006), Zdaj je nauka zlati čas, Glasbeni učbeniki na Slovenskem od srede 19. 
stoletja do sedemdesetih let 20. stoletja, Nova Gorica: Educa, str. 11–160 

- Kuret, P. (2001), Slovenska filharmonija – Academia philharmonicorum, 1701-2001, Ljubljana: 
Slovenska filharmonija, str. 13–153 

- Kuret, P. (2005), Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919, Ljubljana: Nova revija, str. 13–
470 

- Slovenska zborovska stvaritev I (ur. J. Jež), spremno besedilo Matjaž Barbo, Ljubljana: ZKOS, 
1995, str. 138–152 

- Koter, D. (2004), Ustanovitev Slovenskega pevskega društva in njegov pomen za razvoj 
zborovskega petja na slovenskem Štajerskem do konca 19. stoletja, Zborovska glasba in 
pevska društva ter njihov pomen v razvoju  nacionalnih kultur, Ljubljana: Festival Ljubljana, str. 
87–101 

- 130 let Glasbene matice, Ljubljana: Glasbena matica, 2004, str. 1-132. 
- N. Cigoj Krstulović, »Naprej za čast rodú in domovine…«, Ljubljana, Glasbena matica, 2010, str. 

1-32.  
- Slušni primeri slovenske zborovske glasbe 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- poznavanje, razumevanje in poglabljanje 
zgodovine slovenske glasbe; 

- analitično poslušanje, prepoznavanje in 
vrednotenje glasbenih del; 

- razumevanje glasbe v umetniških, 
znanstvenih in družbenih okvirih;  

- uzaveščanje vrednot nacionalne kulture;  
- praktična in ustvarjalna uporaba znanj ter 

razumevanja glasbenih pojavov in dosežkov 
na verbalnem, pisnem in umetniškem 
področju; 
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- uporaba glasbenoteoretičnih znanj ob 
vključevanju v ITK;  

- interdisciplinarno povezovanje vsebin;  
- razvijanje zmožnosti ustvarjalnega, 

analitičnega in problemskega razmišljanja 
ter povezovanja in samoiniciativnega 
reševanja raziskovalnih problemov; 

- razvijanje raziskovalnega mišljenja 
- samostojno in strokovno neoporečno 

posredovanje zaključkov in umetniških 
vsebin laičnemu in strokovnemu občinstvu 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje 
Študent: 
- pozna in poglablja zakonitosti razvoja 

glasbenega življenja v kontekstu 
nacionalnih kultur,  

- razume razvojne procese umetnosti in 
soodvisnost z družbenimi gibanji, 

- razširja teoretična znanja in poznavanje 
repertoarja ter razume vsebinske povezave, 

- zna uporabiti in javno interpretirati 
pridobljeno znanje laični in strokovni 
javnosti, 

- zna pisno in ustno utemeljiti ter ovrednotiti 
značilnosti zapisane in slišane glasbe, 

- zna povezovati pridobljeno znanje in 
izvajalsko prakso, 

- povezuje glasbeno in nacionalno kulturo, 
- vzpostavlja kritičen odnos do primarnih 

virov in strokovne literature, 
- razvija in poglablja sposobnost 

posredovanja znanj in umetniškega 
izražanja,  

- povezuje glasbeno in nacionalno kulturo, 
- vzpostavlja kritičen odnos do primarnih 

virov in strokovne literature, 
- razvija in poglablja sposobnost 

posredovanja znanj in umetniškega 
izražanja. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 

  

  
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja, vodeno samostojno učenje, 
raziskovalne seminarske naloge, ustne 
prezentacije, portfolio 
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Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Ustni izpit,  
zagovor seminarske naloge. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
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). 
 

50%  
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

KOTER, Darja. Musical symbols : the symbiosis of religious and secular themes in art heritage = 
Glasbeni simboli : sožitje verskih in posvetnih tem v likovni dediščini. V: NAGODE, Aleš (ur.). 
Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega = 
Sacralization of the profane and profanation of the sacred: music as a means and an object, 
(Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X, 2014, zv. 2). V Lubljani: Znanstvena založba Filozofske 
fakultete, 2014, zv. 50, [št.] 2, str. 299-308. 
KOTER, Darja. Peter, Johann and August Rumpel - organ and piano makers in Slovenia and 
Wienna. V: DARMSTÄDTER, Beatrix (ur.), HOHEISEL, Ina (ur.). Unisonus : Musikinstrumente 
erforschen, bewahren, sammeln. Wien: Praesens, 2014, str. 651-668. 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz zborovskega dirigiranja 

Course title:  

     
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

  

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni 

   

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

  

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 
 

30   15 15 210  9 (3+6) 

  

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Marko Vatovec 

  

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu so trije nastopi z vodenjem 
celotne  vaje šolskega ali lastnega  zbora in redno 
delo med letom ali priprava seminarja iz teme, ki  si 
jo bo kandidat izbral za pripravo magistrske naloge 
s področja zborovskega dirigiranja, izvajalske 
prakse, didaktike  zborovskega dirigiranja ali 
analize del iz zakladnice slovenske zborovske 
literature 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

 

- organizacijske predpostavke za vodenje zbora 
- promocija in nabiranje pevcev za uspeh zbora 
- načrtovanje in priprava zborovskega programa 
- vodenje in organiziranje zborovskega delovanja 
- komunikacija in izmenjava informacij 
- financiranje amaterske  zborovske dejavnosti in 

pridobivanje primerne družbene podpore in  
finančnih sredstev 

- organizacija nastopov, koncertov, gostovanj 
- spoznavanje dostopnih glasbenih zbirk in 

knjižnic s poudarkom na izbiranju gradiva za 
raziskovanje 
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- internetni glasbeni viri in avtorske pravice 
- raziskovanje in izbiranje temeljnih virov za 

različna področja dirigiranja 
 Priprava na magistrski koncert 

- načrtovanje in izbira programa za diplomski 
koncert  

- dirigentska, historična in strukturna analiza 
koncertnega programa 

- priprava na interpretacijo koncertnega 
programa 

- priprava načrta vadenja koncertnega programa 
- priprava na izvedbo programa diplomskega 

koncerta 
ali 

 Priprava na magistrsko nalogo 
- priprava teoretične diplomske naloge s 

področja zborovskega dirigiranja, izvajalske 
prakse, didaktike  zborovskega dirigiranja, 
analize del iz zakladnice slovenske zborovske 
literature 

- izbira temeljne literature  za pripravo 
magistrske naloge s področja zborovskega 
dirigiranja, izvajalske prakse, didaktike 
zborovskega dirigiranja, analize del iz 
zakladnice slovenske zborovske literature 

- priprava zasnove magistrske naloge po 
poglavjih 

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

Phillips Kenneth, H.(2004), Directing  the choral music program, Oxford University Press, New York. (420 
str., izbrana poglavja), učni načrt za zborovsko dejavnost v osnovnih šolah 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

 

- sposobnost organiziranja in vodenja šolskega 
ali amaterskega pevskega zbora, 

- poznavanje sistema javnega delovanja in 
financiranja šolskih in amaterskih zborov, 

- sposobnost načrtovanja celoletnega dela in 
priprave letnega koncerta, 

- organizacija in priprava zaključnega  
diplomskega koncerta. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

 

študent  
- samostojno organizira diplomski koncert s 

šolskim ali amaterskim zborom, 
- zna samostojno pripraviti program dela, 
- vodi vaje za pripravo diplomskega   
- koncertnega programa, 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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- znanje uporablja pri vodenju ansambla in   
- dirigentski praksi, pri izdelavi spremne besede 

diplomskega koncerta, pri vodenju različnih 
ansamblov, 

- vrednoti tehnično obvladovanje vodenja 
pevske vaje, 

- vrednoti  interpretacijo, 
- vrednoti uspešnost realizacije znanja pri 

vodenju  vaje ansambla, 
- vrednoti kvaliteto podajanja ansambla, 
- uporablja dirigentska znanja pri učnem  
- procesu  v razredu, 
- uporablja znanje pri sodelovanju v različnih  
- ansamblih. 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

 

Individualna predavanja, vaje, samostojno vadenje, 
snemanje dosežkov, vodenje in sprotno evalviranje 
dosežkov, samoevalvacija, dirigentska praksa pri 
delu s študentovim ali šolskim ansamblom 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Magistrski koncert:  dirigiranje minim 20' 
glasbe šolskemu ansamblu in vodenje 60' 
vaje 
 
Magistrska naloga: priprava seminarske 
naloge z najmanj 30.000 znaki s področja, 
ki ga bo obravnavala magistrska naloga. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 

 Marko Vatovec, izr. prof. 
- december 2006: Vokalni abonma Slovenske filharmonije;  program: Britten, Mihevc*;  
- december 2007: Vokalni abonma Slovenske filharmonije, program: Vaughan Williams, Močnik*;  
- 14.11. 2007: 32. Frankovski glasbeni dnevi Alzenau (ZRN), stolna cerkev Sv. Justina, Komorni zbor 

Akademije za glasbo; Program: Mendelssohn, Brahms, Pärt, Misson, Orban, Čopi* 
 
*.... krstne izvedbe del 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Izbrana poglavja iz zgodovine slovenske glasbe 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Strokovno izbirni  

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

10 10   40 210  9 (3+6) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. dr. Darja Koter 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial: slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, v 
katerem se predmet izvaja. 
 
Pogoj za pristop k izpitu je izdelava seminarja iz 
teme, ki  si jo bo kandidat izbral za pripravo 
magistrske naloge s področja slovenske zgodovine 
glasbe in z njo povezanih ved (interdisciplinarne 
teme). 

  

 
Vsebina: 

  
Content (Syllabus outline): 

- Problematika glasbenega in splošnega šolstva na 
Slovenskem v evropskem historičnem in 
sodobnem kontekstu, 

- zgodovinske in aktualne smernice učnih 
programov, učbeniških gradiv in didaktičnih 
priročnikov v glasbenem in splošnem šolstvu, 

- kulturnozgodovinski in aktualni pomen glasbenih 
društev na Slovenskem, 

- vplivi in vodila v razvoju slovenskem 
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter njune 
evropske paradigme, 

- vloga ljubiteljske glasbene kulture v družbeno-
socialnem kontekstu, 

- glasbena kultura in njena vloga v nacionalnem 
kontekstu, 
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- slovenska glasbena dediščina in njeno mesto v 
srednjeevropskem prostoru. 

 
Priprava na magistrsko delo 
- priprava na magistrske naloge s področja 

slovenske zgodovine glasbe in z njo povezanih 
ved (interdisciplinarne teme), 

- izbira primarnih virov in strokovne literature za 
pripravo magistrske naloge, 

- priprava zasnove magistrske naloge po poglavjih, 
- izdelava seminarske naloge v povezavi s temo 

magistrske naloge. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Budkovič, C. (1992), Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I, Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 11–
190, 201–286, 287–320 

- Budkovič, C. (1995), Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II, Ljubljana: Filozofska fakulteta, str. 11–
270, 273–390 

- Winkler Kuret, L. (2006), Zdaj je nauka zlati čas, Glasbeni učbeniki na Slovenskem od srede 19. stoletja 
do sedemdesetih let 20. stoletja, Nova Gorica: Educa, str. 11–160 

- Kuret, P. (2001), Slovenska filharmonija – Academia philharmonicorum, 1701-2001, Ljubljana: 
Slovenska filharmonija, str. 13–153 

- O’Loughlin, N., Novejša glasba v Sloveniji, Ljubljana: Slovenska matica, 2000. 
- Stefanija, L., O glasbeno novem, Ljubljana: Beletrina, 2001 
- Kuret, P. (2005), Ljubljanska Filharmonična družba 1794-1919, Ljubljana: Nova revija, str. 13–470 
- Slovenska zborovska stvaritev I (ur. J. Jež), spremno besedilo Matjaž Barbo, Ljubljana: ZKOS, 1995, str. 

138–152 
- Koter, D., Glasbilarstvo na Slovenskem, Maribor: Založba Obzorja, 2001 
- Koter, D. (2006): The Slovenian singing society, a symbol of national and cultural identity. New sound 

28, str. 50-59.  
- Koter, D. (2006): Ljubljanska Opera pod vodstvom Vilka Ukmarja : (1939-1945). Vilko Ukmar, Glasbeno-

pedagoški zbornik Akademije za glasbo, str. 35-48.  
- Koter, D. (2006): Glasba na Slovenskem v času fin de siècla : Glasbena matica in Filharmonična družba. 

Stoletja glasbe na Slovenskem Ljubljana: Festival, str. 305-314. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- razumevanje glasbe v umetniških, znanstvenih 
in družbenih okvirih,  

- uzaveščanje vrednot nacionalne kulture,  
- praktična in ustvarjalna uporaba znanj ter 

razumevanja glasbenih pojavov in dosežkov na 
verbalnem, pisnem in umetniškem področju, 

- uporaba glasbenoteoretičnih znanj ob 
vključevanju v ITK,  

- interdisciplinarno povezovanje vsebin  
- razvijanje zmožnosti ustvarjalnega, analitičnega 

in problemskega razmišljanja ter povezovanja 
in samoiniciativnega reševanja raziskovalnih 
problemov, 

- razvijanje raziskovalnega mišljenja, 
- samostojno in strokovno neoporečno 
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posredovanje zaključkov in umetniških vsebin 
laičnemu in strokovnemu občinstvu. 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent 
- pozna in poglablja zakonitosti razvoja 

glasbenega življenja v kontekstu nacionalnih 
kultur,  

- razume razvojne procese umetnosti in 
soodvisnost z družbenimi gibanji, 

- razširja teoretična znanja in poznavanje 
repertoarja ter razume vsebinske povezave, 

- zna uporabiti in javno interpretirati pridobljeno 
znanje laični in strokovni javnosti, 

- zna pisno in ustno utemeljiti ter ovrednotiti 
značilnosti zapisane in slišane glasbe, 

- zna povezovati pridobljeno znanje in izvajalsko 
prakso, 

- povezuje glasbeno in nacionalno kulturo, 
- vzpostavlja kritičen odnos do primarnih virov in 

strokovne literature, 
- razvija in poglablja sposobnost posredovanja 

znanj in umetniškega izražanja,  
- vzpostavlja kritičen odnos do primarnih virov in 

strokovne literature, 
- razvija in poglablja sposobnost posredovanja 

znanj in umetniškega izražanja. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja, vodeno samostojno učenje, ustne 
prezentacije, individualne konzultacije, raziskovalni 
seminarji. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Priprava seminarske naloge z najmanj 
40.000 znaki s tematskega področja 
magistrske naloge. 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

KOTER, Darja. Musical symbols : the symbiosis of religious and secular themes in art heritage = Glasbeni 
simboli : sožitje verskih in posvetnih tem v likovni dediščini. V: NAGODE, Aleš (ur.). Glasba kot sredstvo in 
predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega = Sacralization of the profane and 
profanation of the sacred: music as a means and an object, (Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X, 2014, zv. 
2). V Lubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, zv. 50, [št.] 2, str. 299-308. 
- KOTER, Darja. Peter, Johann and August Rumpel - organ and piano makers in Slovenia and Wienna. V: 

DARMSTÄDTER, Beatrix (ur.), HOHEISEL, Ina (ur.). Unisonus : Musikinstrumente erforschen, bewahren, 
sammeln. Wien: Praesens, 2014, str. 651-668. 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Klavir M-A  

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30     90  4 (2+2) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Tomaž Petrač 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- nadgradnja znanja, pridobljenega na prejšnjih 
stopnjah učenja (tehnično-muzikalni vidik), 

- vodeno samostojno delo, 
- interpretacija različnih stilnih obdobij s 

poudarkom na razvoju osebnega muziciranja, 
- podajanje umetniške tvarine na osnovi 

predhodne slušne predstave z ustrezno slušno 
kontrolo,   

- izbor literature je prilagojen individualnosti 
vsakega posameznega študenta 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Etude: Chopin, Debussy, Skrjabin op.8, op.42, Rahmaninov; primeren izbor, oz. etude drugih avtorjev 
primerne težavnostne stopnje 
J.S.Bach: WTK 1,2, Partite, Angleške suite 
Sonate: Mozart, Beethoven razen op. 49/1,2  v celoti 
Skladbe: 
- primeren izbor del avtorjev 19. oz. 20. stol. ( Chopin, Debussy, Brahms, Schumann, Grieg, Prokofjev, 
Bartok, Šostakovič ipd. ) 
- primeren izbor del slovenskih avtorjev ( L.M.Škerjanc, Matičič, Srebotnjak, ipd. )                   
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Cilji in kompetence: Objectives and competences: 

- analiziranja in izvajanje klavirske literature, 
- obvladovanje zahtevnejših tehničnih 

elementov, 
- nadgradnja pri obvladovanju muzikalnih prvin, 
- izpopolnjeno logično podajanje muzikalne 

tvarine  v okviru poznavanja stila, 
- samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
- samostojna uporaba že pridobljenih znanj, 
- smotrna uporaba obravnavanih 

interpretativnih tehnik, 
- samostojna, prepričljiva interpretacija na 

osnovi   poznavanja vseh glasbenih parametrov 
in poznavanju analize, 

- kreativnost pri podajanju lastnih muzikalnih 
idej, 

- sposobnost samostojnega glasbeno-
umetniškega izražanja v stilno ustrezni 
interpretaciji, 

- vrednotenje interpretacije. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vodeni individualni 
študij. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Po zaključenih predavanjih sledi komisijski 
izpit. Izpitna tvarina obsega delo J.S.Bacha, 
Etudo, Sonato, delo 19. ali 20.stol. ter delo 
slov. avtorja. Ena skladba se obvezno izvaja 
na pamet. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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Reference nosilca / Lecturer's references:  

izr. prof. Tomaž Petrač 
- Ljubljana, Gallusova dvorana CD, 4.2.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester, Orkester 

RTV Slovenije dir.:N. Bareza 
-  Zagreb, Velika dvorana Vatroslav Lisinski 1.7.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester 

 Orkester RTV Slovenije dir.: N. Aleksejev 
Skopje, Dom armije, 5.4.2007, L.v.Beethoven : Koncert za klavir, violino, violončelo in orkester 
Makedonska filharmonija dir. E. Ambarcumjan 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Klavir M-B  

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30     90  4 (2+2) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Tomaž Petrač 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- nadgradnja znanja, pridobljenega na prejšnjih 
stopnjah učenja (tehnično-muzikalni vidik), 

- vodeno samostojno delo, 
- interpretacija različnih stilnih obdobij s 

poudarkom na razvoju osebnega muziciranja, 
- podajanje umetniške tvarine na osnovi 

predhodne slušne predstave z ustrezno slušno 
kontrolo, 

- izbor literature je prilagojen individualnosti 
vsakega posameznega študenta. 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Etude: Cramer, Czerny op. 740, Liszt op.1; primeren izbor, oz. etude drugih avtorjev primerne težavnostne 
stopnje 
J.S.Bach: Troglasne invencije, Francoske suite ( izbor treh stavkov  ) 
Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven ( 1. in 2. stavek ) 
Skladbe: 
-    primeren izbor del avtorjev 19. oz. 20. stol. ( Mendellssohn, Čajkovski, Chopin, Debussy, Brahms, 
Schumann, Grieg, Prokofjev, Bartok, Šostakovič ipd. ) 
- primeren izbor del slovenskih avtorjev ( L.M.Škerjanc, Ravnik, Lajovic, Ciglič, Srebotnjak, ipd.)   
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Cilji in kompetence: Objectives and competences: 

- analiziranja in izvajanje klavirske literature, 
- obvladovanje zahtevnejših tehničnih 

elementov, 
- nadgradnja pri obvladovanju muzikalnih prvin, 
- izpopolnjeno logično podajanje muzikalne 

tvarine v okviru poznavanja stila, 
- samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
- samostojna uporaba že pridobljenih znanj 
- smotrna uporaba obravnavanih 

interpretativnih tehnik, 
- samostojna, prepričljiva interpretacija na 

osnovi poznavanja vseh glasbenih parametrov 
in poznavanju analize, 

- kreativnost pri podajanju lastnih muzikalnih 
idej, 

- sposobnost samostojnega glasbeno-
umetniškega izražanja v stilno ustrezni 
interpretaciji, 

- vrednotenje interpretacije 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vodeni individualni 
študij. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Po zaključenih predavanjih sledi komisijski 
izpit. Izpitna tvarina obsega delo J.S.Bacha, 
Etudo, dva stavka Sonate, delo 19. ali 
20.stol. ter delo slov. avtorja. Ena skladba 
se obvezno izvaja na pamet. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

izr. prof. Tomaž Petrač 
- Ljubljana, Gallusova dvorana CD, 4.2.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester, Orkester 

RTV Slovenije dir.:N. Bareza 
-  Zagreb, Velika dvorana Vatroslav Lisinski 1.7.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester 

 Orkester RTV Slovenije dir.: N. Aleksejev 
Skopje, Dom armije, 5.4.2007, L.v.Beethoven : Koncert za klavir, violino, violončelo in orkester 
Makedonska filharmonija dir. E. Ambarcumjan 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Klavir M-C 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30     90  4 (2+2) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Tomaž Petrač 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- nadgradnja znanja, pridobljenega na prejšnjih 
stopnjah učenja ( tehnično-muzikalni vidik), 

- vodeno samostojno delo, 
- interpretacija različnih stilnih obdobij s 

poudarkom na razvoju osebnega muziciranja, 
- podajanje umetniške tvarine na osnovi 

predhodne slušne predstave z ustrezno slušno 
kontrolo,   

- izbor literature je prilagojen individualnosti 
vsakega posameznega študenta. 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Etude: Czerny op. 821, op.849, op. 299, Berens op. 61, Cramer; primeren izbor, oz. etude drugih avtorjev 
primerne težavnostne stopnje 
J.S.Bach: Mali preludiji, Dvoglasne invencije 
Sonatine: Clementi, Kuhlau, Diabelli, Haydn, Mozart, Beethoven…v celoti  
                                   ali 
Sonate: Haydn, Mozart, Beethoven ( 1. in 2. stavek ) 
Skladbe: - primeren izbor del avtorjev 19. oz. 20. stol. (Kabalewski,Burgmuller, Mendellssohn,Čajkovski, 
Chopin, Debussy, Brahms, Schumann, Grieg, Prokofjev, Bartok, Šostakovič ipd. ) 
- primeren izbor del slovenskih avtorjev (Pahor, Kozina, Lipovšek, L.M.Škerjanc, Ciglič, Lajovic, ipd. ) 
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Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- analiziranja in izvajanje klavirske literature 
- obvladovanje zahtevnejših tehničnih 

elementov 
- nadgradnja pri obvladovanju muzikalnih prvin 
- izpopolnjeno logično podajanje muzikalne 

tvarine v okviru poznavanja stila 
- samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
- samostojna uporaba že pridobljenih znanj 
- smotrna uporaba obravnavanih 

interpretativnih tehnik, 
- samostojna, prepričljiva interpretacija na 

osnovi   poznavanja vseh glasbenih parametrov 
in poznavanju analize, 

- kreativnost pri podajanju lastnih muzikalnih 
idej, 

- sposobnost samostojnega glasbeno-
umetniškega izražanja v stilno ustrezni 
interpretaciji, 

- vrednotenje interpretacije. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vodeni individualni 
študij. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Po zaključenih predavanjih sledi komisijski 
izpit. Izpitna tvarina obsega delo J.S.Bacha, 
Etudo, Sonatino ali dva stavka Sonate, delo 
19. ali 20.stol. ter delo slov. avtorja. Ena 
skladba se obvezno izvaja na pamet. 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

izr. prof. Tomaž Petrač 
- Ljubljana, Gallusova dvorana CD, 4.2.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester, Orkester 

RTV Slovenije dir.:N. Bareza 
-  Zagreb, Velika dvorana Vatroslav Lisinski 1.7.2002, L.M.Škerjanc : Concertino za klavir in orkester 

 Orkester RTV Slovenije dir.: N. Aleksejev 
Skopje, Dom armije, 5.4.2007, L.v.Beethoven : Koncert za klavir, violino, violončelo in orkester 
Makedonska filharmonija dir. E. Ambarcumjan 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Ljudska inštrumentalna glasba in ples (modul Slovenska ljudska glasbena dediščina) 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1.  2.   

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

25    5 90  4 (9) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Drago Kunej 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenščina 

Vaje / Tutorial: slovenščina 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

- pogoj za vključitev v delo: vpis v letnik študija, 
vključenost v predmet Uvod v glasbeno 
folkloristiko 

- pogoj za opravljanje študijskih obveznosti: 
prisotnost na terenskih vajah in izdelava 
seminarske naloge 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Ljudska inštrumentalna glasba: 
- teoretična opredelitev pojmov ljudski godec, 

ljudska glasbila, ljudska zvočila, 
- tipologija ljudskih inštrumentov, 
- ljudska inštrumentalna glasba v družbenem 

kontekstu, njena oblika in funkcija nekoč in 
danes, 

- glasbeni sestavi, načini igranja 
- seznanjanje z izdelavo in izdelava preprostih 

glasbil. 
Ljudski ples: 
- teoretična izhodišča : ljudski ples, zapisovanje 

gibanja (kinetografija, video); 
- vloga in pomen ljudskega plesa nekoč in danes, 

procesi spreminjanja, družbeni konteksti; 
- morfološka in strukturna podoba slovenskih 

ljudskih plesov in njihova tipologija; 
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- praktični prikazi ljudskega plesa.  

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Cvetko, I. (ur.) (1991): Med godci in glasbili na Slovenskem. Slovenski etnografski muzej: 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko 
narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje. 

- Kumer, Z. (1997): Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana, Filozofska fakulteta. 
- Kumer, Z. (1983): Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana, Slovenska matica. 
- Ramovš, M. (1992): Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem; Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. 

Ljubljana, Kres, str. 5-65 (uvod). 
- Ramovš, M. (1992-2000): Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem (7 knjig). Ljubljana, Kres, 

(izbrani oz. posamezni opisi plesov) 
- Ravnikar, B. (2004): Kinetografija, ples, gib. Ljubljana: Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, str. 

15-69. 
- Strajnar, J. (1988): Citira: la musica strumentale in Val di Resia = inštrumentalna glasba v Reziji. Udine = 

Videm : Pizzicato ; Trieste = Trst : Založništvo tržaškega tiska. 
- Marušić, D. (1995): Piskaj - sona - sopi : svijet istarskih glazbala. Pula : Castropola, 126 str. 
- Strajnar, J. (1989): Godčevske viže  - Ponatis. - Ljubljana : Folklorist, Ljubljana : Tiskarna Kresija). 88 str. 
- Rauch, T. (2009): Godčevstvo. V: Metka Fujs idr., Podoba muzike: fotografije prekmurskih godčevskih 

zasedb 20. stoletja iz zbirke Jožeta Bakana. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, str. 11–23. 
- The New Grove Dictionary of Musical Instruments. 
- Slovenski etnološki leksikon. 
- -- 
- Kunej, R. idr. (2008): Slovenske ljudske plesne viže[Zvočni posnetek]. Bela krajina in Kostel. Ljubljana: 

ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut. 
- Ramovš, M., idr. (2003): Slovenske ljudske plesne viže [Zvočni posnetek]. Koroška. Ljubljana: ZRC SAZU. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Pridobivanje teoretičnih znanj : 
- poznavanje slovenskih ljudskih glasbil in 

slovenskih ljudski plesov; 
- razumevanje kontekstov, vloge in pomena 

ljudske inštrumentalne glasbe in plesa; 
- uzaveščanje specifičnosti in univerzalnosti 

slovenske ljudske inštrumentalne glasbe in 
plesa v primerjavi z evropsko tradicijo in v 
primerjavi z drugimi žanri glasbe/plesa; 

- razvijanje pozitivnega odnosa in interesa do 
slovenske ljudsko-plesne glasbene dediščine. 

Pridobivanje praktičnih znanj: 
- praktično izkustvo izdelovanja nekaterih 

preprostih glasbil in poskusov igranja nanje; 
- gibalno izkustvo ljudskega plesa; 
- razvijanje zmožnosti uporabe pridobljenega 

znanja v pedagoških procesih s primernimi 
prilagoditvami za specifične pedagoške 
procese. 
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Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent 
- pozna slovenska ljudska glasbila, enostavnejša 

zna tudi izdelati; 
- pozna različne glasbene sestave godčevskih 

skupin, njihov repertoar; 
- razume kontekste ljudske inštrumentalno-

plesne glasbe in kontekste plesa; 
- je seznanjen z načini zapisovanja plesa in zna 

enostavnejše zapise tudi prebrati; 
- prepozna različne ljudske plese in zna nekatere 

zaplesati; 
- zna nekatera ljudska glasbila, glasbo in plese 

prilagoditi uporabi v pedagoških procesih. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

predavanja, vaje, individualne  seminarske naloge   

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Delni izpit iz  Ljudske inštrumentalne glasbe 
in plesa za modul Slovenska ljudska 
glasbena dediščina je sestavljen iz 
- seminarske naloge  
- ustnega ali pisnega izpita 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
Končna ocena modula Slovenska ljudska 
glasbena dediščina je sestavljena na 
podlagi pozitivnih ocen (6-10) vseh sestavin 
in delnih izpitov modula (povprečna oce 

 
 
     
                         
20% 
80%   
 
 
 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. dr. Drago Kunej: 
- Kunej, D. (2000): Možnosti in omejitve zvočnih zapisov ljudske glasbe. Tradit. - Inšt. slov. narodop. 

Ljublj., 2000, 29, 1, str. 197-208. [COBISS.SI-ID 17291565]  
- Kunej, D. (2003): Slovenska ljudska glasbila, Tema meseca. Gea. [Tiskana izd.], dec. 2003, letn. 13, št. 

12, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 8976182]  
- Kunej, D. (2006): Trstenke - slovenske panove piščali. V: JENČE, Ljoba (ur.), GOLJEVŠČEK, Alenka. Sedi k 

meni, povem ti eno pravljico : za ohranjanje slovenskega izročila, zbornik prvega simpozija pravljičarjev, 
priročnik pripovedovanja pravljic I. Maribor: Mariborska knjižnica, 2006, str. [137]-144. [COBISS.SI-ID 
26380333]  

- Ramovš, M., Kunej, D., Kunej, R. (2003): Slovenske ljudske plesne viže, Koroška = Slovene folk dance 
music, The Koroška region, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: ZRC SAZU, cop. 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17291565
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=8976182
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=26380333


46 
 

2003. 1 CD (58 min, 44 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 8505142] 
- Kunej, R., Ramovš, M., Kunej, D. (2008): Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel = Slovene 

folk dance music, White Carniola and Kostel, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: 
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut: = SRC SASA, Institut of Ethnomusicology: Založba ZRC: = ZRC 
Publishing, cop. 2008. 1 CD (54 min 34 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 243228416]   

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=8505142
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=243228416
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Magistrsko delo 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

     900  30 (12+18) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Nosilci predmetov ali modularnih sestavin v študijskem programu 
Glasbena pedagogika 1. stopnja in Glasbena pedagogika, 2. stopnja 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski, angleški  

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Opravljene vse ostale študijske obveznosti iz 
magistrskega programa glasbena pedagogika  

  

Vsebina:  
 

  
Content (Syllabus outline): 

Magistrsko delo izkazuje študentovo 
glasbenopedagoško usposobljenost, sposobnost 
ustvarjalnega, analitičnega in problemskega 
razmišljanja, sposobnost povezovanja in 
samoiniciativnega reševanja raziskovalnih 
problemov, 
razvijanja raziskovalnega mišljenja ter 
samostojnega in strokovno neoporečnega 
posredovanja raziskovalnih zaključkov in 
umetniških vsebin.  
 
Magistrsko delo tvorijo trije deli: 

1. diplomski učni nastop 
2. magistrska naloga 
3. poznavanje glasbene literature 

ali  
magistrsko delo tvorijo štirje deli (v primeru 
magistrske teme na predmetnem področju  
zborovskega dirigiranja):  
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1. diplomski učni nastop (vaja s šolskim 
pevskim zborom), 

2. predstavitev umetniškega dela  (diplomski 
koncert s pevskim zborom) 

3. magistrska naloga v povezavi s 
predstavitvijo umetniškega dela 

4. poznavanje glasbene literature 
 
Diplomski učni nastop: študent ga lahko opravlja 
pri pouku glasbe (oz. vaji šolskega pevskega zbora) 
v osnovni šoli ali v srednji šoli ali pri predmetih 
nauk o glasbi in solfeggio v glasbeni šoli.  Študent 
izvede eno učno uro, na katero se samostojno 
pripravi in jo po izvedbi analitično reflektira ter 
zagovori pred komisijo, ki se udeleži diplomskega 
učnega nastopa. 
 
Magistrska naloga:  
študent v pisnem delu obravnava temo iz izbranega 
področja (specialne glasbene didaktike, 
zborovskega dirigiranja, zgodovine slovenske 
glasbe, glasbene teorije, glasbene literature, 
glasbeno-reproduktivnih predmetov, multimedije) 
ali njegovih interdisciplinarnih povezav. Glede na 
naravo teme  magistrsko delo vsebuje teoretični 
del, empirični del, dokumentiran praktični izdelek 
ali dokumentirano predstavitev projektnega dela. 
Magistrsko delo se javno predstavi in zagovori pred 
komisijo.  
Mentor magistrske naloge je nosilec predmeta ali 
modularne sestavine v študijskem programu 
Glasbena pedagogika I in Glasbena pedagogika, 2. 
stopnja 
 
Predstavitev umetniškega dela (magistrsko 
področje zborovskega dirigiranja): študent s 
pevskim zborom, ki ga vodi ustrezno časovno 
obdobje,  pripravi in izvede diplomski koncert s 
standardnim obsegom koncertnega programa. Iz 
koncertnega programa mora biti jasen študentov 
koncept izbora del. Študent mora za svoj program 
pripraviti tudi koncertni list. 
Predstavitev pevskega zbora, koncepta koncerta 
ter poglobljeno analizo koncertnih skladb pa 
predstavi v magistrski nalogi, ki jo prejmejo člani 
komisije pred izvedbo diplomskega koncerta. 
 
Mentor koncertnega dela je nosilec predmeta 
oziroma modularne sestavine s področja 
zborovskega dirigiranja. 
 
Poznavanje glasbene literature: študent na osnovi 
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podanega nabora del iz glasbene literature pripravi 
izbor 20 del ter odgovarja na vprašanja, ki mu jih v 
zvezi z njegovim izborom zastavlja nosilec 
predmeta s področij glasbene teorije in glasbene 
literature. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Diplomski učni nastop: 
Literatura in viri s področja specialnih glasbenih didaktik, metodike šolskega zborovstva, šolskih učbeniških 
gradiv in glasbene literature. 
Magistrska naloga: 
Literatura in viri s področja izbrane teme magistrske naloge. 
Predstavitev umetniškega dela: 
Literatura in viri s področja zborovskega dirigiranja, metodik zborovodstva in glasbene literature v povezavi 
z zgodovino glasbe, teorijo glasbe, z glasbenim oblikoslovjem, z glasbeno-reproduktivnimi področji ter 
multimedijo. 
Poznavanje glasbene literature 
Literatura in viri s področja glasbene literature v povezavi z zgodovino glasbe, teorijo glasbe, glasbenim 
oblikoslovjem in specialno glasbeno didaktiko. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- razvijanje zmožnosti ustvarjalnega, analitičnega 
in problemskega razmišljanja, povezovanja in 
samoiniciativnega reševanja raziskovalnih in 
umetniških problemov; 

- razvijanje raziskovalnega mišljenja in 
umetniškega delovanja, 

- samostojna izvedba koncertnega dogodka s 
pevskim zborom, 

- samostojno načrtovanje, izvedba in 
dokumentiranje projekta ter njegova javna 
predstavitev,  

- samostojno in strokovno neoporečno 
posredovanje zaključkov in umetniških vsebin 
strokovnemu in laičnemu občinstvu 

- uporaba glasbeno-strokovnih in umetniških 
znanj ob vključevanju v ITK;  

- interdisciplinarno povezovanje vsebin;  
- sposobnost pisanja strokovno neoporečnega 

magistrsko nalogo in njen javni zagovor, 
- pridobitev ključnih  izobrazbenih kompetenc za 

poučevanje glasbe v splošnem šolstvu, nauka o 
glasbi in solfeggia v glasbenem šolstvu ter za 
vodenje šolskih pevskih zborov. 
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Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent: 
- razvije zmožnosti ustvarjalnega, analitičnega in 

problemskega razmišljanja, povezovanja in 
samoiniciativnega reševanja raziskovalnih in 
umetniških problemov; 

- je sposoben strokovnega in raziskovalnega dela 
ter umetniškega delovanja, 

- samostojno načrtuje, izvede, dokumentira in 
reflektira koncertni dogodek ali projekta ter 
njegova javna predstavitev,  

- samostojno in strokovno neoporečno 
posreduje raziskovalne zaključke in umetniške 
vsebine strokovni in laični javnosti, 

- uporablja glasbeno-strokovna in umetniška 
znanja ob vključevanju v ITK,  

- interdisciplinarno povezuje vsebine,  
- napiše strokovno neoporečno magistrsko 

nalogo in jo javno zagovori, 
- pridobi ključne izobrazbene kompetence za 

poučevanje glasbe v splošnem šolstvu, nauka o 
glasbi ter solfeggia v glasbenem šolstvu ter za 
vodenje šolskih pevskih zborov. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Samostojno individualno delo, konzultacije z 
mentorjem, glasbene metode, nastop, javni 
zagovor.  

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Odstotni deleži ocen so odvisni od oblike 
magistrskega dela: 
Magistrsko delo s tremi deli: 

- diplomski učni nastop 
- magistrska naloga 
- poznavanje glasbene literature 

ali  
magistrsko delo s štirimi deli: 

- diplomski učni nastop (vaja s šolskim 
pevskim zborom), 

- predstavitev umetniškega dela  
(diplomski koncert s pevskim 
zborom) 

- magistrska naloga v povezavi s 
predstavitvijo umetniškega dela 

- poznavanje glasbene literature 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 

 
15 % 
70 % 
15% 
ali 
 
7% 
 
65% 
 
 
20% 
 
8% 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi pri 
vseh segmentih magistrskega dela oceno 
od zadostno (6) do odlično (10). 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Marko Vatovec, izr. prof. 
- december 2006: Vokalni abonma Slovenske filharmonije;  program: Britten, Mihevc*;  
- december 2007: Vokalni abonma Slovenske filharmonije, program: Vaughan Williams, Močnik*;  
- 14.11. 2007: 32. Frankovski glasbeni dnevi Alzenau (ZRN), stolna cerkev Sv. Justina, Komorni zbor 

Akademije za glasbo; Program: Mendelssohn, Brahms, Pärt, Misson, Orban, Čopi* 
*.... krstne izvedbe del 
 
Izr. prof. dr. Darja Koter 
- Koter, D. (2001): Člani Academiae philharmonicorum in poustvarjalna praksa v Ljubljani, Ob 300. 

obletnici ustanovitve Academiae philharmonicorum labacensis in 100. obletnici rojstva skladatelja 
Blaža Arniča, Ljubljana: Festival. str. 36-43. 

- Koter, D. (2006): The Slovenian singing society, a symbol of national and cultural identity. New sound 
28, str. 50-59.  

- Koter, D. (2006): Ljubljanska Opera pod vodstvom Vilka Ukmarja : (1939-1945). Vilko Ukmar, Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo, str. 35-48.  

 
doc. dr. Branka Rotar Pance 
- Rotar Pance, B. (2006): Motivacija - ključ h glasbi. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006. 118 str., 

[COBISS.SI-ID 224286208] 
- Rotar Pance, B. (2006): Poti do glasbenih znanj. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), 

FELDA, D. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, V.(ur.), DAROVEC, D. (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, 
(Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 
Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 535-542. [COBISS.SI-ID 2173911] 

- Rotar Pance, B. (2008): Izobraževanje učiteljev glasbe v evropskih državah v projektu meNET. Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2008, zv. 10, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 1990279] 

 
red. prof. Jani Golob: 
-  ŠTIRI SLOVENSKE LJUDSKE PESMI  ZA SIMFONIČNI ORKESTER (2005) 
Prva izvedba 23.maj 2005 Festival Lugano,Izvajalci Simfoniki RTV Slovenija,dirigent Anton Nanut, 29.julij 
2005 Robeco Zomer Concerten- Concertgebow Amsterdam Izvajalci:Simfoniki RTV Slovenija Dirigent: 
Walter Proost1.januar 2007Cankarjev dom,Izvajalci: orkester Slovenske filharmonije,Dirigent George 
Pehlivanian 
-  VAJE V SLOGU ZA MEŠANI ZBOR IN KOMORNI ORKESTER (2005) 
Prva izvedba :6.februar 2005 Velika dvorana Slovenske filharmonijePrenos RA,Izvajalci: Slovenski komorni 
zbor in orkester Slovenske filharmonije,Dirigent: dr.Mirko Cuderman 
-  THE NIGHT SHIFT  ZA TROBILNI KVINTET IN PIHALNI ORKESTER (2005) 
Prva izvedba: 22.oktober 2005  Salzburg Izvajalci: Juvavum Brass quintet in Orkester slovenske 
policije,dirigent. Milivoj Šurbek 
 
Izr. prof. dr. Andrej Misson 
- Misson A. (2006): Nekatere kompozicijske poteze izbranih slovenskih romantičnih samospevov, referat 

na muzikološkem simpoziju Samospev na Slovenskem in slovenski samospev v 19. stol., v: Muzikološki 
zbornik, XLII/2, Ljubljana, str. 41 –56. 

- Misson A. (2002): O problemih didaktike floridnega kontrapunkta, Glasbeno-pedagoški zbornik 
Akademije za glasbo, zvezek 4, Ljubljana. str. 49 – 55. 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224286208
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2173911
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1990279
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- Misson A. (2002): Polifonija v delih J. K. Dolarja. V: Dolarjev zbornik (uredil Edo Škulj) 
 
doc. Dušan Bavdek: 
- Bavdek, D. (2003): Slavko Osterc: A recollection. World new music magazine, 2003, 13, str. 56-60. 

[COBISS.SI-ID 23234658] 
- Orkestralna glasba: 
- Hoquetus I&Hoquetus II za godalni orkester (2005) - Ed.DSS 
 
doc. Urška Pompe:  
- Momentum for accordion and guitar (2004) 
- Dotiki (Touches) - 6 poems by Hafis, for soprano, bass viola da gamba, harpsichord 
- Vrata dneva (Doors of the Day) for solo mezzo-soprano (2004) 
 
doc. mag. Jaka Pucihar: 
- aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...) 
- kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino) 
- aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, 

Vzhod-Zahod in druge) 
 
doc. Pia Brodnik 
- solistka na European festival of Sacred baroque music, Cluj, Romunija, Trieste, Italija, 2010 
- solistični recital na 9. poletnem festivalu Studenec, 2009 
- izdaja solistične zgoščenke Luštno je vigred, 2008 

 
doc. Rok Golob: 
- “KIBUKI MAGICAL TRIP". za komorni orkester 

 Ljubljana - Cankarjev dom - Gallusova dvorana - 4.3.2008  
 Berlin - 10.3.2008 Komorni orkester solistov DSS  

- "THE JOURNEY OF ONE SOUL za veliki simfonični orkester in mešani zbor.:  
Izvedba: Orkester Slovenske filharmonije in zbor APZ Tone Tomšič, 21. in 22. septembra 2006 v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma.. Dirigiral George Pehlivanian. 

- PLANET ŽIVLJENJA za simfonični orkester in zbor 
Izvedba: Simfonični orkester slovenske filharmonije in zbor Camerata Labacensis, dirigent Marko Letonja, 
Gallusova dvorana v Cankarjevem domu, oranžni abonma (2002) 

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=23234658
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Multimedija 1 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

40 10 10   120  6 (3+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. Rok Golob 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski  

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- osnove računalnika, njegove komponente, 
povezave, način delovanja, vrste priključkov, 
vrste operacijskih sistemov, zaščita pred virusi 
in antispyware-om, funkcije za odpravljanje 
napak, zanimivosti in uporabnost programov, 
modificiranje in pretvarjanje glasbenih datotek 
in slik, uporaba z internetnimi programi in 
intenetom, 

- uporaba programa Powerpoint za različne 
predstavitve in oblike predavanj 

- prednosti računalniškega zapisa not pred 
ročnim, 

- prikaz osnovne in moderne notografije z vsemi 
tehničnimi, lepopisnimi in praktičnimi 
značilnostmi s pomočjo računalnika, 

- priprava zvočnega posnetka in CD-ja iz 
narejenih partitur, 

- elektronsko razpošiljanje notnih materialov in 
njihovo spreminjanje v različne formate,  

- natančnost pri pripravi in posvečanje detajlom 
- prednosti profesionalno narejenih partitur 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Sibelius: Handbook 
- Coda Finale: Handbook 
- D. Cope: Techniques of the contemporary composer 
- Microsoft Office Powerpoint: Manual 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- Obvladovanje osnov računalnika in njegovo 
delovanje, 

- znanje prikaza logične predstavitve s 
programom powerpoint, ki vključuje tekst, 
slike, audio in video, 

- obvladovanje notacije s pomočjo računalnika, 
- oblika, pravila in lepopis za kreiranje glasbenih 

partitur in partov. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

študent 

 pozna osnove računalnika in dela z njim,  

 razume logiko in hitrejše učenje preko 
PowerPoint prezentacij, 

 razume pomembnosti kreiranja profesionalnih, 
oblikovno pravilnih  partitur in prednosti ter 
pomoč tehnologije v današnjem času, 

 napše partiture na računalnik, 

 kreira audio posnetke in CD-je z lastno glasbo, 

 razpošilja notni material po elektronski pošti, 

 uporaba Powerpoint prezentacije pri učenju, 
pouku, iskanju sponzorjev, predstavitvi 
projektov… 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Računalniške metode, glasbene metode, 
predavanja, vaje, metode individualnega in 
timskega dela 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Po zaključenih predavanjih sledi pisni izpit, 
ki se ga piše na računalnik in odda na CD-ju. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi 
oceno od zadostno (6) do odlično (10).  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. Rok Golob: 
- “KIBUKI MAGICAL TRIP". za komorni orkester 

 Ljubljana - Cankarjev dom - Gallusova dvorana - 4.3.2008  
 Berlin - 10.3.2008 Komorni orkester solistov DSS  
 

- "THE JOURNEY OF ONE SOUL za veliki simfonični orkester in mešani zbor.:  
Izvedba: Orkester Slovenske filharmonije in zbor APZ Tone Tomšič, 21. in 22. septembra 2006 v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma.. Dirigiral George Pehlivanian. 
 

- PLANET ŽIVLJENJA za simfonični orkester in zbor 
Izvedba: Simfonični orkester slovenske filharmonije in zbor Camerata Labacensis, dirigent Marko 
Letonja, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu, oranžni abonma (2002) 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Multimedija 2 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

40 10 10   120  6 (3+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. Rok Golob 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Snemanje skladb v računalniških glasbenih 
programih (npr. Cubase, ProTools..), midi in  
audio kanal, načini snemanja , o mikrofonih in 
njihova uporaba, spreminjanje, editiranje in 
kopiranje »wave« datotek, dodajanje raznih 
efektov (odmev, ponavljanje, transpozicija, 
sprememba hitrosti…), mešanje glasbe, 
finalizacija skladb. 

- Mastering: kaj je mastering, efekti ki jih pri 
masteringu uporabljamo, razlike masteringa za 
radio, tv ali domačo uporabo, kako odpraviti 
zvočne napake na posnetkih ali izboljšati 
kakovost posnetkov, montiranje različnih 
izvedb iste skladbe v eno skladbo, priprava 
vrstnega reda, pavz med skladbami in ISRC kod 
za končni CD. 

- Delo z videom: formati v video produkciji, kako 
snemati, prenos videa v računalnik, 
spreminjanje, editiranje in kopiranje, dodajanje 
naslovov, podnaslovov, napisov, tranzicij in 
efektov, dodajanje zvoka in glasbe, montaža in 
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finalizacija, video prenos na DVD, CD, trdi disk 
ali internet    

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Cubase: Handbook 
- Wavelab: Handbook 
- Windows Movie Maker: Manual 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- uporabljanje multimedije v povezavi z glasbo: 
profesionalnih glasbenih programov za 
snemanje audio in midi kanalov, 

- spoznavanje in vrednotenje kakovostne 
glasbene produkcija, 

- spozanavnje masteringa: končne obdelave 
zvoka, 

- snemanje videa, obdelava in finalizacija 
končnega produkta z glasbo. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
študent 
- pozna in razume procese glasbene produkcije 
- razume in uporablja načine snemanja glasbe in 

nove tehnologije,  
- pozna vlogi tonskega mojstra in producenta,  
- pozna osnove dela z videom ter njegove 

prednosti in slabosti v današnjem času 
- kreira lastne audio in video produkcijo 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Računalniške metode, glasbene metode, 
predavanja, vaje, metode individualnega in 
timskega dela 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Po zaključenih predavanjih sledi pisni izpit, 
ki se ga piše na računalnik in odda na CD-ju. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi 
oceno od zadostno (6) do odlično (10).  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. Rok Golob: 
- “KIBUKI MAGICAL TRIP". za komorni orkester 

 Ljubljana - Cankarjev dom - Gallusova dvorana - 4.3.2008  
 Berlin - 10.3.2008 Komorni orkester solistov DSS  
 

- "THE JOURNEY OF ONE SOUL za veliki simfonični orkester in mešani zbor.:  
Izvedba: Orkester Slovenske filharmonije in zbor APZ Tone Tomšič, 21. in 22. septembra 2006 v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma.. Dirigiral George Pehlivanian. 
 

- PLANET ŽIVLJENJA za simfonični orkester in zbor 
Izvedba: Simfonični orkester slovenske filharmonije in zbor Camerata Labacensis, dirigent Marko 
Letonja, Gallusova dvorana v Cankarjevem domu, oranžni abonma (2002) 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Pedagoška praksa MA 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

10   10 80 140  8 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Branka Rotar Pance 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial: slovenski  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Ker je Pedagoška praksa MA organsko povezana s 
predmetom Specialna glasbena didaktika – nauk o 
glasbi in solfeggio, je pogoj za opravljanje študijskih 
obveznosti pri Pedagoški praksi MA ustrezen obisk 
predavanj in opravljene naloge pri povezanem 
predmetu. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Pedagoška praksa pri nauku o glasbi (NGL) in 
solfeggiu (S) v glasbeni šoli (GŠ): cilji, oblike, 
dokumentacija, vrednotenje, 

- hospitacije: opazovalni kriteriji, pisna in ustna 
refleksija, 

- modeli dobre prakse pri NGL in S v GŠ,  
- načrtovanje pouka NGL in S v GŠ, podrobne 

pisne priprave za učne ure, izvedba učnih ur in 
refleksija, 

- kriteriji vrednotenja izvedenih samostojnih 
učnih ur, procesni vidik in vidik glasbeno-
pedagoških dosežkov,  

- problemi pri vodenju razrednega dela, rešitve iz 
prakse za prakso, 

- pedagoška dokumentacija 
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- dvotedenska strnjena pedagoška praksa, 
dnevnik pedagoške prakse, navodila, vsebina, 
vprašanja za refleksijo in samorefleksijo 
pedagoškega dela pri NGL in S v GŠ. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Izobraževalni programi v glasbenem izobraževanju. Učni načrti. Nauk o glasbi. Solfeggio. Izobraževalni 
program ples – nauk o glasbi. 
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/glasbeno_izobrazevanje/programi/ 

- Peklaj, C. (ur.) (2007): Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Center za pedagoško izobraževanje 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana (121 str.). 

- Rotar Pance B. (2007): Specialna glasbena didaktika 3. Interno gradivo, (107 str.) 
http://www.glejme.com/moodle/    

- Tornič Milharčič B., Beuermann D. (ur.) (2005): Glasba: ustvarjalnost, preverjanje in ocenjevanje. Zavod 
RS za šolstvo, Ljubljana. (189 str.) 

- učbeniška literatura za nauk o glasbi in solfeggio v GŠ. 
- Valentinčič Zuljan, M. Vogrinc, J., Bizjak, C., Krištof, Z., Kalin, J. (2007): Izzivi mentorstva. Univerza v 

Ljubljani Pedagoška fakulteta, Ljubljana. (247 str.). 
- Zadnik, K. (2006): Dejavniki glasbenega razvoja pri pet- do osemletnih učencih v glasbeni šoli. V: 

Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 7, str. 124-139. UL Akademija za 
glasbo. Ljubljana. 

- Zadnik, K. (2009): Glasbeno mišljenje v nižjih razredih nauka o glasbi v glasbeni šoli. V: Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 12, str. 71-96. UL Akademija za glasbo. Ljubljana. 

* Seznam literature se sproti  dopolnjuje z novimi naslovi in prispevki v periodiki. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- fleksibilna uporaba teoretičnega znanja iz 
Specialne glasbene didaktike – nauk o glasbi in 
solfeggio pri pedagoški praksi v GŠ, 

- opazovanje in spremljanje glasbenega razvoja 
in dosežkov učencev pri predmetih nauk o 
glasbi (NGL) in Solfeggio (S) ter dela mentorjev 
v GŠ,   

- razvijanje spretnosti ciljnega in procesno-
razvojnega načrtovanja ter izvajanja učnih ur 
NGL in S v GŠ, 

- obvladovanje osnovnih metod in tehnik 
poučevanja NGL in S ter vodenja razreda v GŠ, 

- poglabljanje sposobnosti za refleksijo in 
samorefleksijo glasbeno-pedagoške prakse, 

- uvajanje v različne oblike glasbeno-
pedagoškega dela (individualno, partnersko, 
timsko delo), 

- uzaveščanje širšega konteksta vzgojno-
izobraževalnih ustanov in prilagajanje 
spreminjajočim se profesionalnim okoljem, 

- razvijanje profesionalne odgovornosti in 
interesa za vseživljenjsko učenje. 

  

  

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/glasbeno_izobrazevanje/programi/
http://www.glejme.com/moodle/course/view.php?id=3
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Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent 
- razume ciljno in procesno-razvojno načrtovanje 

dejavnosti in učnih ur NGL in S v GŠ, 
- zna analitično opazovati in spremljati učni 

proces v pri NGL in S v GŠ,  
- zna napisati učno pripravo za pouk  NGL in S v 

GŠ, 
- uporablja usvojena znanja, sposobnosti in 

spretnosti pri hospitacijah, učnih nastopih in 
analizi strnjene pedagoške prakse, 

- pridobiva pedagoške izkušnje pri izvajanju 
glasbenih dejavnosti in učnih ur, 

- uporablja evalvacijske kriterije pri vrednotenju 
svojega pedagoškega dela in dela kolegov, 

- uporablja IKT pri načrtovanju in izvedbi učnih 
ur, 

- reflektira hospitacije in učne nastope in 
poglablja sposobnost samorefleksije, 

- razvija komunikacijske spretnosti in 
sposobnosti za vodenje razreda, 

- razvija poklicno samopodobo, profesionalno 
odgovornost in poglablja interes za 
vseživljenjsko učenje, 

- uzavešča širši kontekst delovanja vzgojno-
izobraževalnih ustanov. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Ilustrativno-demonstracijska metoda, nastopi, 
metode glasbenega učenja, izkušenjsko učenje, 
metoda dela s tekstom in zvočnimi gradivi, metoda 
razlaganja, metoda pogovora. 
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Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Predmet Pedagoška praksa MA je 
zaključen, ko študent opravi vse obvezne 
hospitacije, učne nastope in dvotedensko 
strnjeno prakso ter odda dnevnik 
pedagoške prakse v GŠ in ostalo zahtevano 
pisno dokumentacijo. Slednja se oceni 
opisno: je opravil/ni opravil.  
 
Samostojni učni nastopi (priprava, analiza, 
izvedba) in dnevnik glasbenopedagoške 
prakse se ocenijo  z ocenjevalno lestvico: 
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). 
 
Končna ocena Pedagoške prakse MA je 
sestavljena na podlagi pozitivnih ocen (6-
10, je opravil) vseh njenih sestavin 
(povprečna ocena).  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. dr. Branka Rotar Pance 
- Rotar Pance, B. (2006): Motivacija - ključ h glasbi. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006. 118 str., 

[COBISS.SI-ID 224286208] 
- Rotar Pance, B. (2006): Poti do glasbenih znanj. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), 

FELDA, D. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, V.(ur.), DAROVEC, D. (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, 
(Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 
Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 535-542. [COBISS.SI-ID 2173911] 

- Rotar Pance, B. (2008): Izobraževanje učiteljev glasbe v evropskih državah v projektu meNET. Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2008, zv. 10, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 1990279] 

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224286208
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2173911
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1990279
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Specialna glasbena didaktika - nauk o glasbi in solfeggio  

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

60 20   10 90  6 (3+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Branka Rotar Pance 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski 

Vaje / Tutorial: slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je 75 % prisotnost na 
kontaktnih urah ter vse opravljene študijske naloge 
in izdelki. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Zgodovinski vpogled v razvoj predmetov Nauk 
o glasbi (NGL) in Solfeggio (S) v glasbeni šoli 
(GŠ), 

- zakonodaja in izobraževalni programi v GŠ, 
načrtovanje, cilji, dejavnostna področja pri NGL 
in S, učbeniška literatura, 

- solfeggio kot osrednje dejavnostno področje 
NGL in S, metode solfeggia, ritmična vzgoja, 
melodična vzgoja, vzgoja harmonskega 
posluha, intervali, akordi, lestvice, sistematika v 
posameznih razredih NGL in S, didaktični 
postopki in gradiva, 

- glasbeni nareki: vrste in postopki narekovanja,    
- izvajanje in interpretacija primerov iz glasbene 

literature, vokalna tehnika, Orffov 
inštrumentarij pri NGL,   

- ustvarjalnost pri NGL in S, primeri ustvarjalnih 
nalog,  
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- poslušanje pri NGL in S, poglabljanje 
analitičnega poslušanja,  

- glasbeno-teoretična in oblikovna znanja, 
glasbeno opismenjevanje: sistematika, 
didaktični postopki in gradiva, vloga didaktičnih 
iger, 

- evalvacija pouka in glasbenih dosežkov pri NGL 
in S.  

- Uporaba IKT pri pouku NGL in S, 
medpredmetno povezovanje v GŠ, 

- didaktični sistemi E. Willemsa, J. E. Dalcroza in 
Z. Kodalya, 

- absolutni in relativni posluh, glasbeni spomin, 
glasbeni testi. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Okorn F. (2000): Zakon o glasbenih šolah, v: Glasba v šoli, let.6, št.1-2, str. 5-11 
- Mirković Radoš K. ( 1996): Psihologija muzike. Zavod za udžbenike in nastavna sredstva. Beograd. 292 

str. 
- Rojko P. (1981) Testiranje u muzici, Muzikološki zavod Muzičke akademije, Zagreb (100 str.) 
- Rotar Pance B. (2006): Glasbeno šolstvo v Sloveniji,  1. konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in 

Slovenije, Svetovni slovenski kongres, Ljubljana, str. 121 –123. 
- Smolej Fritz B. (1997): Absolutni posluh : (spoznanja in dileme).v. glasba v šoli. Let. 3. št.6 str. 4-6. 
- Smolej Fritz B. (2000): Razvoj vidikov glasbene sposobnosti, ki jih meri Bentleyev test. Psihološka 

obzorja. Vol.9. št.1. str. 91-106 
- Tornič Milharčič B., Beuermann D. (ur.) (2005): Glasba: ustvarjalnost, preverjanje in ocenjevanje. Zavod 

RS za šolstvo, Ljubljana. (189 str.) 
- Winkler Kuret L (2006): Zdaj je nauka zlati čas. Glasbeni učbeniki na Slovenskem od srede 19. stoletja 

do  sedemdesetih let 20. stoletja. Educa. Nova Gorica. (172 str.) 
- Izobraževalni programi v glasbenem izobraževanju. Učni načrti. Nauk o glasbi. Solfeggio. Izobraževalni 

program ples – nauk o glasbi. 
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/glasbeno_izobrazevanje/programi/    

- Rotar Pance B. (2007): Specialna glasbena didaktika 3. Interno gradivo, (107 str.) 
http://www.glejme.com/moodle/    

- učbeniška literatura za nauk o glasbi in solfeggio v GŠ 
- Zadnik, K. (2006): Dejavniki glasbenega razvoja pri pet- do osemletnih učencih v glasbeni šoli. V: 

Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 7, str. 124-139. UL Akademija za 
glasbo. Ljubljana. 

- Zadnik, K. (2009): Glasbeno mišljenje v nižjih razredih nauka o glasbi v glasbeni šoli. V: Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 12, str. 71-96. UL Akademija za glasbo. Ljubljana. 

* Seznam literature se sproti  dopolnjuje z novimi naslovi in prispevki v periodiki. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- Poznavanje in razumevanje uveljavljenih 
didaktičnih sistemov solfeggia, 

- poznavanje in razumevanje filozofije in 
terminologije predmetov Nauk o glasbi (NGL) in 
Solfeggio (S) v glasbeni šoli (GŠ), 

- poznavanje, razumevanje in sposobnost 
realiziranja učnih načrtov za NGL  in S v GŠ, 

- avtonomna uporaba učbeniških gradiv in druge 

  

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/glasbeno_izobrazevanje/programi/
http://www.glejme.com/moodle/course/view.php?id=3
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specialno-didaktične in strokovne literature na 
predmetnem področju, 

- kreativno oblikovanje učnih ur NGL in S ob 
uporabi IKT, 

- multidisciplinarno povezovanje vsebin, 
- razvijanje estetske občutljivosti in 

odgovornosti, 
- oblikovanje poklicne samopodobe bodočega 

učitelja NGL in S v GŠ in njegove naravnanosti 
za vseživljenjsko učenje. 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent: 
- Pozna, razume in uporablja učne načrte za 

Nauk o glasbi (NGL) in Solfeggio (S) v glasbeni 
šoli (GŠ), 

- pozna in razume uveljavljene didaktične 
sisteme solfeggia, terminologijo in metode dela 
na predmetnem področju, 

- ustvarjalno uporablja znanja pri ciljnem in 
razvojno-procesnem načrtovanju ter izvajanju 
didaktičnih komponent pri NGL in S, 

- razvija sposobnost avtonomne uporabe 
didaktičnih gradiv, specialno-didaktične in 
glasbene literature, 

- poglablja sposobnosti refleksije in 
samorefleksije dosežkov pri pouku NGL in S, 

- sintetično, analitično in ustvarjalno preizkuša 
znanje, sposobnosti in spretnosti  pri Pedagoški 
praksi MA, 

- udejanja medpredmetno povezovanje, 
- poglablja vedenja o možnosti uporabe 

sodobnih tehnologij pri pouku, 
- razvija kriterije vrednotenja glasbenih del in 

estetsko občutljivost, 
- razvija profesionalno odgovornost in poklicno 

samopodobo. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja z diskusijskimi vložki, glasbene metode 
učenja/poučevanja, (raziskovalni) seminarji, 
individualne naloge, sodelovalno 
učenje/poučevanje, aktivno (refleksivno) 
poučevanje, igre vlog, portfolijo, delavnice 
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Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Pisne in praktične naloge ter portfolijo se 
ocenijo opisno: je opravil/ni opravil. 
 
Ocene seminarja, pisnega in ustnega izpita 
se ocenijo  z ocenjevalno lestvico: 
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). 
 
- seminar 
- pisni izpit 
- ustni izpit  
 
Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi pri 
vseh navedenih delih oceno od zadostno 
(6) do odlično (10) ali opravil/ni opravil. 
 

 
20% 
60% 
20% 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. dr. Branka Rotar Pance 
- Rotar Pance, B. (2006): Motivacija - ključ h glasbi. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006. 118 str., 

[COBISS.SI-ID 224286208] 
- Rotar Pance, B. (2006): Poti do glasbenih znanj. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), 

FELDA, D. (ur.), ROŽAC-DAROVEC, V.(ur.), DAROVEC, D. (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, 
(Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 
Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 535-542. [COBISS.SI-ID 2173911] 

- Rotar Pance, B. (2008): Izobraževanje učiteljev glasbe v evropskih državah v projektu meNET. Glasbeno-
pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2008, zv. 10, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 1990279] 

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=224286208
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2173911
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1990279
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Uvod v glasbeno folkloristiko (modul Slovenska ljudska glasbena dediščina) 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1.   

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

50    10 90  5 (9) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Drago Kunej 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenščina 

Vaje / Tutorial: slovenščina 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

- pogoj za vključitev v delo: vpis v letnik študija 
- pogoj za opravljanje študijskih obveznosti: 

prisotnost na terenskih vajah in izdelava 
seminarske naloge 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Uvod: 
- teoretska opredelitev glasbene folkloristike, 

etnomuzikologije, folklore, folklorizma, ljudske 
glasbe, 

- zgodovinski pregled razvoja glasbene 
folkloristike.  

- slovenska ljudska glasba kot fokus 
glasbenonarodopisne raziskovalne tradicije na 
Slovenskem ter primerjava z značilnostmi in 
raziskovalnimi pristopi v drugih evropskih 
državah, 

- pot od terenskega raziskovanja do objave 
raziskav: metodika, terensko raziskovanje, 
avdio in avdiovizualno snemanje, zbiranje 
gradiva in njegova hramba, zbirke, 
transkribcija, analiza in klasifikacija gradiva, 
predstavitev publiciranega gradiva in razprav, 
seznanitev s pomembnim folkloristi, 
ustanovami in združenji. 
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Slovenska ljudska glasba:  
- terminološka opredelitev ljudsko pesništvo, 

značilnosti ljudske pesmi, sinkretičnost ljudske 
pesmi,  

- zbirke ljudskih pesmi in tipologija ljudskih 
pesmi,  

- značilnosti ljudskega petja, načini petja, 
- značilnosti ljudske inštrumentalne glasbe in 

ljudska glasbila. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Kumer, Z. (1997): Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana, Filozofska fakulteta. 
- Enciklopedija Slovenije 3: folklora, folklorizem, folkoristika. 
- Enciklopedija Slovenije 6: Ljudsko slovstvo, ljudsko pesništvo. 
- Slovenski etnološki leksikon. 
- Slovenske ljudske pesmi 1-5. 
- Štrekelj, K.: Slovenske narodne pesmi (1-4 knjiga) 
- Kumer, Z. (2002): Slovenska ljudska pesem: njena vsebinska, oblikovna in glasovna podoba. Ljubljana: 

Slovenska matica. 231 str. 
- Golež Kaučič, M. (2003): Ljudsko in umetno: dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC , ZRC 

SAZU. 
- Šivic, U. (2008): Po jezeru bliz Triglava … : ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. 

Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.  
- Terseglav, M. (1987): Ljudsko pesništvo. Literarni leksikon 32. Ljubljana, DZS. 
- Kumer, Z. (1983): Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana, Slovenska matica. 
- Vodušek, V. (2003): Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 
- Kunej, D. (2008): Fonograf je dospel!: prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba 

ZRC, ZRC SAZU. 
- Arhivsko gradivo Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. 
- Kunej, D. (ur.) (2009): Pesem slovenske dežele [Zvočni posnetek]. Ljubljana: ZRC SAZU, 

Glasbenonarodopisni inštitut. 
- Kunej, D. (ur.) (1998): Zapojmo lepo, zaigrajmo eno [Zvočni posnetek]. Ljubljana: Helidon.  

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Pridobivanje teoretičnih znanj : 
- poznavanje zgodovine in razvoja glasbene 

folkoristike; 
- seznanjanje in kritično ovrednotenje gradiva in 

zbirk; 
- poznavanje značilnosti slovenske ljudske 

glasbe; 
- razumevanje kontekstov, vloge in pomena 

ljudske glasbe; 
- uzaveščanje specifičnosti in univerzalnosti 

slovenske ljudske vokalne in inštrumentalne 
glasbe v primerjavi z evropsko tradicijo in v 
primerjavi z drugimi žanri glasbe/plesa; 

- razvijanje pozitivnega odnosa in interesa do 
slovenske ljudske glasbene dediščine. 

Pridobivanje praktičnih znanj: 
- slušno izkustvo izvirnih terenskih posnetkov 
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slovenske ljudske vokalne in inštrumentalne 
glasbe;  

- praktično izkustvo petja »po ljudsko«; 
- razvijanje zmožnosti uporabe pridobljenega 

znanja v pedagoških procesih s primernimi 
prilagoditvami za specifične pedagoške 
procese. 

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent 
- pozna zgodovinski razvoj glasbene folkloristike, 

relevantne zbirke, ki jih zna kritično ovrednotiti; 
- pozna metode terenskega raziskovanja in 

načine zapisovanja ljudske glasbe, postopke 
arhiviranja in možnosti uporabe gradiva; 

- razume razlikovanje med ljudskim in umetnim, 
prepozna značilnosti ljudske glasbe, razume 
njene kontekste, vlogo in pomen;  

- pozna zvrstnost in tipologijo ljudske pesmi; 
- pozna značilnosti slovenskega ljudskega petja in 

slušno prepoznava zakonitosti slovenske 
ljudske glasbe; 

- pozna osnove glasbene transkripcije; 
- zna kritično vrednotiti procese in podobo 

današnje slovenske ljudske glasbe; 
- je zmožen samostojnega raziskovalnega dela na 

področju ljudske glasbe. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

predavanja, vaje, individualne seminarske naloge    

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
Delni izpit iz  Uvoda v glasbeno folkloristiko 
za modul Slovenska ljudska glasbena 
dediščina je sestavljen iz 
- seminarske naloge 
- pisnega ali ustnega izpita  

Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Končna ocena modula Slovenska ljudska 
glasbena dediščina je sestavljena na 
podlagi pozitivnih ocen (6-10) vseh sestavin 
in delnih izpitov modula (povprečna ocena) 

 
 
 
 
 
20% 
80%  
 
 
 
 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 
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Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. dr. Drago Kunej: 
- Kunej, D. (1999): Prva magnetofonska snemanja zvočnega gradiva Glasbenonarodopisnega inštituta. 

Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 1999, 28, 2, str. 217-232. [COBISS.SI-ID 13661741]  
- Kunej, D. (2003): Temeljne značilnosti mikrofonske postavitve pri terenskem snemanju ljudske glasbe. 

V: CERIBAŠIĆ, Naila (ur.), GREBLO, Ines (ur.). Istarski etnomuzikološki susreti : 2000.-2001.. Roč: KUD 
"Istarski željezninčar", 2002, str. 155-168. [COBISS.SI-ID 20018477]  

- Kunej, D. (2008): Fonograf je dospel! : prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe, (Zbirka Folkloristika). 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-254-052-4. [COBISS.SI-ID 
241928192]  

 
  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=13661741
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20018477
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=241928192
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Uvod v metodologijo znanstvenega raziskovanja 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  2 3,4 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

60  15   105  6 (3+3) 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Janez Jerman 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik , v katerem se 
predmet nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu je seminarska naloga. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- model medosebnega znanstvenega 
spoznavanja s kriteriji znanstvenega pristopa, 

- merjenje in merski nivoji spremenljivk, 
- napake pri ocenjevanju in opazovanju,  
- etika raziskovanja za zaščito osnovnih pravic, 

integritete in dostojanstva,  
- raziskovalni načrt s postavitvijo ciljev in hipotez 

pri delu v raziskovalnem timu, 
- klasifikacija pristopov, metod in tehnik 

raziskovanja: splošne in specifične metode 
raziskovanja,  

- kvalitativne metode raziskovanja: 
opazovanje,anketa, intervju, študija primera, 
akcijsko raziskovanje, 

- kvantitativne metode raziskovanja: testi znanja, 
ocenjevalne lestvice, lestvice za merjenje 
stališč, 

- uporabnost posameznih metod,  
- obdelava posameznih podatkov in 

interpretacija rezultatov,  
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- merske karakteristike metod merjenja,  
- možnost generalizacije in predikcije na osnovi 

dobljenih rezultatov, 
- opredelitev statistike in predstavitev osnovnih 

pojmov ter  faze statističnega raziskovanja,  
- oblikovanje statističnih vrst: frekvenčna 

porazdelitev in ranžirna vrsta - kvantili, 
- relativna števila: strukture, 
- srenje vrednosti: aritmetična sredina, mediana, 

modus,  
- absolutne in relativne mere variabilnosti: 

variacijski razmik, varianca, standardni odklon, 
povprečni absolutni odklon, koeficient 
variacije, 

- normalna porazdelitev in standardizirana 
normalna porazdelitev; prilagoditev stvarne 
porazdelitve normalni porazdelitvi; preverjanje 
normalnosti stvarnih porazdelitev: koeficient 
asimetrije in sploščenosti, 

- transformacija netehtanih vrednosti 
spremenljivk v tehtane vrednosti,osnovni pojmi 
odvisnosti med pojavi in linearni regresijski 
model, 

- koeficienti korelacije: Pearsonov in 
Spearmanov koeficient korelacije, Cramerjev 
koeficient kontigence (hi kvadrat preizkus), 

- osnovni pojmi vzorčenja in inferenčne statistike 
ter načini izbora enot v vzorec in vrste vzorcev, 

- določanje intervala zaupanja za aritmetično 
sredino, napake pri statističnem preizkusu in 
moč statističnega preizkusa, 

- preizkušanje statistične značilnosti omenjenih 
koeficientov korelacije in preizkušanje 
statistične značilnosti razlik med aritmetičnimi 
sredinami:z-test, t-test, F-test, Mann-
Whitneyev test, Wilcoxonov test, 

- uporaba statističnih metod glede na merske 
lestvice in metode raziskovanja, 

- izdelava in predstavitev znanstveno-
raziskovalnega dela. 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

- Ferguson, G. A, & Tekane, Y. (1989). Statistical Analysis in Psychology and Education (6th ed.) (str. 479-
490). Boston. McGraw-Hill. (12. strani) 

- Flere, S. (2000). Sociološka metodologija, temelji družboslovnega raziskovanja (str. 55-56, 92-
97).Maribor. pedagoška fakulteta. (8 strani) 

- Musek, J., Pečjak, V., Polič, M. (1981). Uvod v psihološko metodologijo (str. 50-84). Ljubljana, Filozofska 
fakulteta v Ljubljani. Oddelek za psihologijo. (35 strani) 

- Musek, J. (2005). Predmet, metode in področja psihologije (str. 34-79). Ljubljana. Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani. Oddelek za psihologijo. (46  strani) 

- Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja (29-203). Ljubljana. Zavod RS za 
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šolstvo in  šport. ( 175 strani). 
- Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge (str. 7-128, 156-163, 172-193, 203-203, 214-270, 

285-331, 335, 337-345, 436-447). Maribor. Obzorja. (280 strani) 
*seznam literature se sproti dopolnjuje z novimi naslovi in prispevki v periodiki. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- sintetično, analitično, ustvarjalno mišjenje ter 
reševanje problemov, 

- fleksibilna uporaba znanja v praksi, 
- splošna razgledanost, sposobnost 

komuniciranja s strokovnjaki iz drugih 
strokovnih in znanstvenih 
področij, 

- sposobnosti za upravljanje s časom, za 
samopripravo in načrtovanje, samokontrola 
izvajanja načrtov, 

- poznavanje vsebine področja, 
- uporaba ustreznih metod raziskovanja in 

razvoja prakse. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje:    
študent 
- pozna vsebine področja, 
- zna reševati probleme znanstvenega 

raziskovanja, 
- razlikuje kvalitativne in kvantitativne metode 

raziskovanja in juh uporablja glede na vrsto 
raziskave in glede na merski nivo pridobljenih 
podatkov,  

- načrtuje in izvede statistično raziskavo vključno 
s predstavitvijo in analizo podatkov ter 
interpretira dobljene rezultate, 

- upošteva poklicno etiko in kodeks, 
- prevzema odgovornost za ustreznost analize 

rezultatov raziskovalnega dela, 
- sodeluje v interdisciplinarnem timu, 
- interdisciplinarno povezuje vsebine. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
 
 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

- predavanja,  
- vaje,  
- konzultacije v malih skupinah (3 študenti) in 

predstavitev raziskovalnih seminarjev,  
- refleksija oz. evalvacija predstavljenega 

raziskovalnega seminarja, 
- individualne konzultacije s študenti, ki želijo 

dodatno razlago za njihova vprašanja o 
posameznih vsebinah. 
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Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
- pisni izpit  
- seminarska naloga 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 

75%  
25% 
 
 
 
 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Doc. dr. Janez Jerman: 
- Jerman, J. (2010). Korigirani indeks diskriminativnosti testne naloge, računan po indirektni metodi. 

Defektol. slov. (Ljubl.), apr. 2010, letn. 18, št. 1, str. 29-40. [COBISS.SI-ID 8669769] 
- Jerman, J., Glažar, S. A. (2008): Znanje naravoslovja v devetletni in osemletni osnovni šoli. Defektol. slov. 

(Ljubl.), april 2008, letn. 16, št. 1, str. 61-76. [COBISS.SI-ID 7710281] 
- Jerman, J., Pretnar, T. (2006):. Comparative analysis of musical abilities of 11-year-olds from Slovenia 

and the island of Martinique. Educ. 3-13, October 2006, vol. 34, no. 3, str. 233-242. [COBISS.SI-ID 
6560841] 

  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=8669769
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=7710281
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6560841
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Vokalna tehnika MA (Zborovodski modul MA) 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30     60  3 (1+2) / 13 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. Pia Brodnik 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovensko, angleško 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Študenti, ki sočasno obiskujejo ali so opravili 
program glasba -petje na glasbeni šoli ali se pevsko 
izobražujejo na konservatorijih za glasbo, so 
oproščeni obiskovanja kontaktnih ur in lahko 
opravljajo samo delni izpit iz Vokalne tehnike MA 
kot sestavnega dela Zborovodskega modula MA. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Tehnične in muzikalne prvine: 

 izpopolnjevanje tehnike appoggio (dihanje, 
zastavek,  resonančno ravnovesje), 

 koordinacija tehnike in komunikacije 
(oblikovanje pesmi), 

 vokalna tehnika zborovskega pevca 
(otroški, mladinski in odrasli zbori), 

 estetika glasovne barve, 

 psihologija in glas, 

 vokalna higiena, 

 petje vokaliz in pesmi. 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 

Zbirke vokaliz: 

 F. Abt: Practische Gesangschule, op.474, H.L.Verlag 

 G. Concone: 50 lecons, op.9., C.F. Peters 

 N. Vaccai: Metodo pratico, C.F. Peters 
Pesmi: 

 Pesemska literatura (samospevi) slovenskih in tujih avtorjev vseh obdobij in stilov, z lažjo tehnično 
in interpretativno zahtevnostjo: Arie antiche različnih avtorjev, pesmi tujih in slovenskih 
skladateljev (L.van Beethoven, F. Schubert, R. Schumann, A. Dvorak, G. Faure, J. Ipavec, J. Pavčič, S. 
Osterc, L.M.Škerjanc, itd.), zbirke slovenskih ljudskih pesmi v priredbah različnih skladateljev.   

Literatura: 

 R. Miller: The Structure of Singing, Schirmer Books, 1996, (Poglavje: 15., 16., 17.) 

 S. McCoy: Your Voice: An Inside View, Inside View Press, 2006, (str. 15 – 158) 

 J. McKinney: The Diagnosis and Correction of Vocal Faults: A Manual for Teachers of Singing and 
for Choir Directors, Singular, 1984, (str. 11 – 199) 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- prepoznavanje napake v glasu na podlagi 
slušne informacije ter njihovo uspešno 
odpravljanje in stabiliziranje glasu, 

- nadgrajevanje tehnike appoggio  
- spoznavanje pomena vokalne tehnike za 

interpretacijo in oblikovanje pesmi, 
- poznavanje in obvladovanje higiene glasu, 
- poklicno uzaveščanje pravilne tehnike govora 

in petja v razredu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Študent  
- kritično analizira svoj glas in prepoznava 

glasovne značilnosti drugega glasu, 
- z vsakodnevno vadbo uri sluh in se navaja na 

samokontrolo - koordinacijo telesa za željen 
zvok (pomembnost psihofizične stabilnosti), 

- preko različnih virov informacij (avdio, video 
posnetki in žive izvedbe kolegov ali 
profesionalnih izvajalcev) kritično analizira, 
sintetizira in vrednoti znanja ter jih nadgrajuje, 

- znanja in izkušnje iz vokalne tehnike prenaša na 
predmete, ki se sočasno izvajajo ali bodo del 
profesionalnega udejstvovanja: didaktika 
glasbenega pouka, pedagoška praksa, solfeggio, 
zborovsko petje, zborovsko dirigiranje. 
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Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode, predavanja, vodeni individualni 
študij, pevski seminarji. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Delni izpit iz Vokalne tehnike MA za 
Zborovodski modul MA  je sestavljen iz 
praktičnega dela (petje vokaliz in lažjih 
samospevov slovenske in svetovne 
pesemske literature).  
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Končna ocena Zborovodskega modula MA 
je sestavljena na podlagi pozitivnih ocen (6-
10) vseh sestavin in delnih izpitov modula 
(povprečna ocena).    

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

doc. Pia Brodnik 
- solistka na European festival of Sacred baroque music, Cluj, Romunija, Trieste, Italija, 2010 
- solistični recital na 9. poletnem festivalu Studenec, 2009 
- izdaja solistične zgoščenke Luštno je vigred, 2008 
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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Zbor MA (Zborovodski modul  MA) 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

 

Vrsta predmeta / Course type obvezni 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

90     30  4 (2+2) / 13 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Marko Vatovec 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: slovenski  

Vaje / Tutorial: slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Za opravljene študijske obveznosti se ob rednem 
obiskovanju pouka zborovskega petja  ocenijo 
kolokviji (2) – avdicije pred koncerti ali drugimi 
javnimi nastopi v tekočem šolskem letu. Sicer se 
izvede delni modularni izpit  v obsegu predelanega 
programa pri pouku zborovskega petja v določeni 
zasedbi. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Vokalno-tehnične vaje za razvoj glasovne 
usposobljenosti,  

- opevanje, 
- skrbno in primerno izbrana zborovska  

literatura, ki omogoča postopno oblikovanje 
zborovskega zvoka od manj zahtevne  literature 
do težjih a cappella in vokalno-instrumentalnih  
del iz zakladnice svetovne in slovenske 
zborovske literature (glede na glasovno 
usposobljenost in sestavo trenutnega 
zborovskega ansambla – mešanega,dekliškega 
in komornega zbora), 

- izvajalska praksa v obliki javnih koncertov in 
priložnostnih nastopov. 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 

Zborovske skladbe iz zakladnice svetovne in slovenske a cappella in vokalno-instrumentalne zborovske 
literature 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- nadgrajevanje znanja bistvenih elementov 
zborovskega petja:  

- osnov vokalne tehnike,  
- harmonskega posluha,  
- natančnega  intoniranje, 
- fraziranja, artikulacije, agogike.  
- skupinskega petja; 

- razvoj glasbenega okusa in muzikalnosti;  
- poznavanje  različnih izvajalskih praks z 

ustrezno literaturo od baroka do 
najsodobnejših del v zasedbah od a cappella do 
različnih vokalno-instrumentalnih zasedb; 

- sposobnost samozavestnega nastopanja z  
občutkom za skupinsko muziciranje; 

- sposobnost hitrega učenja partitur in a vista 
petja.       

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje: 
Študent 
- nadgradi sposobnost samostojnega 

kultiviranega petja  z osnovami vokalne 
tehnike;     

- rešuje intonančne težave;   
- se zna tonsko prilagoditi trenutni situaciji v 

zboru in kreativno sodelovati v ansamblu, 
- pozna temeljno zborovsko literaturo, 
- zna prepričljivo in stilno ustrezno interpretirati 

svoje glasovni delež, 
- nadgradi sposobnost timskega dela, 
- uporablja pridobljene veščine in 

interpretacijske znanja pri izvajalski praksi in 
učni praksi v razredu, 

- vrednoti sposobnosti skupinskega muziciranja, 
- vrednoti interpretacijo, 
- vrednoti uspešnosti realizacije znanja pri drugih 

izvajalskih praksah. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 
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Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Glasbene metode v različnih zborovskih zasedbah: 
mešani pevski zbor, dekliški pevski zbor, komorni 
pevski zbor. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Zbor MA kot sestavni del Zborovodskega 
modula MA je opravljen, ko študent s 
kolokviji (2)-avdicijami  pridobi pozitivno 
oceno (6-10), pri čemer se izračuna 
povprečna ocena, ali pa ko opravi delni 
modularni ustni izpit ter pridobi pozitivno 
oceno (6-10). 
 
Končna ocena Zborovodskega modula MA 
je sestavljena na podlagi pozitivnih ocen (6-
10) vseh sestavin in delnih izpitov modula 
(povprečna ocena).    

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Marko Vatovec, izr. prof. 
- december 2006: Vokalni abonma Slovenske filharmonije;  program: Britten, Mihevc*;  
- december 2007: Vokalni abonma Slovenske filharmonije, program: Vaughan Williams, Močnik*;  
- 14.11. 2007: 32. Frankovski glasbeni dnevi Alzenau (ZRN), stolna cerkev Sv. Justina, Komorni zbor 

Akademije za glasbo; Program: Mendelssohn, Brahms, Pärt, Misson, Orban, Čopi* 
 
*.... krstne izvedbe del 

  



81 
 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Zborovsko dirigiranje MA (Zborovodski modul  MA) 

Course title:  

     
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

 

Glasbena pedagogika, 2. stopnja  1 1,2 

    

  

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 

   

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

  

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 

work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 
 

60    15 105  6 (3+3)/ 13 

  

Nosilec predmeta / Lecturer: izr. prof. Marko Vatovec 

  

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
 
Prerequisits: 

 

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet 
nahaja. 
Pogoj za pristop k izpitu so trije nastopi z vodenjem 
15 min. vaje v razredu, opravljene hospitacije in 
praksa z mladinskim zborom 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

 

- Začetki večglasja in renesansa: splošno, 
zasedbe, instrumentarij, notacija, tempo, 
okraševanje, dinamika in fraziranje 

- Barok: splošno, zasedbe, instrumentarij, 
notacija, tempo, okraševanje, dinamika in  

- fraziranje 
- Klasicizem: splošno, zasedbe, instrumentarij, 

okraševanje, tempo, dinamika in   
- fraziranje 
- Romantika: splošno, zasedbe, instrumentarij, 

notacija, okraševanje, tempo, dinamika, 
fraziranje 

- - Sodobna glasba: splošno, zasedbe, 
instrumentarij, notacija, dinamika, fraziranje  
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Temeljni literatura in viri / Readings:  

Robinson, R., Winold A.(1992): The Choral Experience, HarperCollins Publishers, Illinois. (510 str., izbrana 
poglavja) 
Harnoncourt, N. (1997): The musical dialogue, Amadeus Press, West Yorkshire. (225 str., izbrana poglavja),  
Wagner R.(2005): O dirigovanju, Studio Lirica, Beograd, (108 str. – izbrana poglavja),  
večglasne skladbe za mladinske zbore slovenskih in tujih skladateljev izbrane glede na različna slogovna 
obdobja 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

 

- prepoznavanje interpretativnih posebnosti in 
zahtev posameznih slogovnih obdobij  

- sposobnost stilno verne interpretacije 
glasbenega teksta 

- - samostojno in suvereno vodenje vaje 
razrednega in šolskega ansambla 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

 

Znanje in razumevanje: 
Študent: 
- uporablja dirigentska znanja pri učnem procesu  

v razredu, 
- povezuje poznavanje slogovnih interpretativnih 

značilnosti s splošnimi značilnostmi 
zgodovinskega razvoja glasbe, 

- vrednoti tehnično  obvladovanje vodenja 
pevske vaje, 

- vrednoti  interpretacijo, 
- vrednoti uspešnosti realizacije znanja pri 

vodenju  vaje razrednega ansambla. 
- vzpostavlja kritičen odnos do dela svojih 

kolegov 
- znanje uporablja pri vodenju vaj razrednega  in 

šolskega ansambla in dirigentski praksi, pri 
ocenjevanju dela svojih kolegov, pri 
sodelovanju v različnih šolskih ansamblih, 

- zna samostojno reševati probleme   
- povezane s slogovno verno interpretacijo  
- glasbenega teksta, 
- zna samostojno voditi pevsko vajo. 

 
 
 

Knowledge and understanding: 

  

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

 

Predavanja, vaje, samostojno vadenje, snemanje 
dosežkov, samoevalvacija  in skupinska evalvacija v 
razredu, hospitacije, dirigentska praksa z 
mladinskimi zbori 

  

  



83 
 

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 

Delni izpit iz  Zborovskega dirigiranja MA za 
Zborovodski modul MA  je sestavljen iz: 
- praktičnega dela izpita – dirigiranje 

petih skladb razrednemu zboru,                         
- pisnega dela izpita – poznavanje 

izvajalske prakse posameznih stilnih 
obdobij, 

-      ocene dela med letom. 
 
Ocenjevalna lestvica: 
1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno)  v 
skladu s Statutom UL in pravilniki AG 
 
Končna ocena Zborovodskega modula MA 
je sestavljena na podlagi pozitivnih ocen (6-
10) vseh sestavin in delnih izpitov modula 
(povprečna ocena) 

 
 
30% 
 
30% 
 
 
40% 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 

Marko Vatovec, izr. prof. 
- december 2006: Vokalni abonma Slovenske filharmonije;  program: Britten, Mihevc*;  
- december 2007: Vokalni abonma Slovenske filharmonije, program: Vaughan Williams, Močnik*;  
- 14.11. 2007: 32. Frankovski glasbeni dnevi Alzenau (ZRN), stolna cerkev Sv. Justina, Komorni zbor 

Akademije za glasbo; Program: Mendelssohn, Brahms, Pärt, Misson, Orban, Čopi* 
 
*.... krstne izvedbe del 

 
 


