
Mag. Ivan Florjanc – prodekan Akademije za glasbo za študijske zadeve – je 

redni profesor za področje kompozicija in izredni profesor za področje teorija glasbe. Po 

osnovnem in srednjem glasbenem izobraževanju v Sloveniji ter diplomi na Teološki 

fakulteti Univerze v Ljubljani je nadaljeval študij v Rimu na Pontificio Istituto di Musica 

Sacra, kjer je magistriral iz kompozicije in teorije glasbe. Med leti 1993 in 2003 je na tej 

ustanovi kot redni profesor predaval kompozicijske predmete. Istotam je bil pri prenovi 

študijskih programov koordinator za kompozicijske in glasbenoteoretične predmete. Na 

Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pa od leta 1998 poučuje predmete s področja 

kompozicije in teorije glasbe.  

Pred nastopom funkcije prodekana je deloval v več komisijah na Akademiji za 

glasbo kot član (za znanstvenoraziskovalno dejavnost, za pripravo bolonjske prenove) in 

kot vodja (za kakovost, za diploma s pohvalo). Bil je tudi predstojnik Oddelka za sakralno 

glasbo. Pri projektu Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL, 2012–2015) je sodeloval kot 

koordinator med Akademijo za glasbo in Univerzo v Ljubljani. Ob Akreditaciji Univerze 

v Ljubljani leta 2013 je bil tudi koordinator za Akademijo za glasbo. Izstopala je njegova 

dejavna vloga pri pridobivanju velikih mehanskih Kuhnovih orgel, ki so dar župnije Sv. 

Jožefa iz Horgena v Švici in v dvorani palače Kazina služijo študijskemu in koncertnemu 

namenu. 

Po vrnitvi v Slovenijo je poldrugo desetletje dejaven tudi na področju glasbenega 

izobraževanja v raznih telesih Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost 

in šport. Kot predsednik Nacionalne komisije za glasbeno šolstvo je med leti 2011 in 2015 

zasnoval in vodil projekt prenove programa Umetniška gimnazija – smer glasba in ples. 

Isti komisiji predseduje tudi v mandatu 2017–2021. Dejaven je tudi kot vodja 

monografskih projektov Zbranih del primorskih skladateljev (E. Komel, L. Bratuž, S. 

Jericijo, M. Filej) s posebno pozornostjo na primorski zamejski prostor v času fašizma in 

takoj po njem. 

Skladateljsko in raziskovalno delo Ivana Florjanca je filogenetsko zasnovano. 

Predava na simpozijih ter na znanstvenih in strokovnih srečanjih, objavlja monografije, 

razprave, znanstvene in strokovne članke (nad stopetdeset enot, prim. COBISS) s 

poudarkom na analizi glasbenih del, pozoren pa je tudi do zgodovinsko-teoretičnih in 

modroslovnih izhodišč nastanka in zgradbe glasbenih del. V strukturalno domišljenem 

predvsem polifonsko zasnovanem skladateljskem opusu – precej nad sto enot – ob 

številnih skladbah za zbore in komornih delih izstopajo Z lepimi pozdravi… Metamorfoze 

za veliki simfonični orkester (2016), Meditacija in fuga za godalni orkester (2017), Očà 

naš Rateški rokopis za sopran in orkester (2014, tudi za sopran in orgle), Missa sollennis 

iuvenum za otroški zbor in orkester (2009), Hippocratis iusiurandum za zbor in orkester 

(2009), harmonizacije vseh napevov Primoža Trubarja in ostalih slovenskih protestantov 

(1994/96 in 2008, preko 80 enot), Philopatridus redivivus za klavir (2001), Haec nos za 

osemglasni mešani zbor (2001), Ricercare MM (2000), Cantata no. 1 (1992), oratorij 

Abraham et Isaac za soliste, zbor in orkester (1989), Modalna maša za zbor in orkester 

(1988), godalni kvartet Poligrami No. 1 (1987) in druge. Posnetki njegovih del so na 

sporedih radijskih postaj v Sloveniji in v tujini. 

Pogosto je vabljeni član slovenskih in mednarodnih žirij skladateljskih natečajev.  

 


