
I. VAJA PRI PREDMETU CERKVENA GLASBA (štud. leto 2009/10) 
 
Navodila: 
1. Vaša naloga bo izdelati kratek življenjepis (ok. 1500 znakov brez presledkov) enega od predlaganih slovenskih 
skladateljev oz. kantavtorjev, ki so delovali oz. delujejo na področju cerkvene glasbe ter našteti njegova glasbena dela iz 
področja cerkvene glasbe (ne vseh glasbenih del!). 
 
2. Vaji priložite eno njegovih skladb in nekoliko podrobnejši opis le-te, bodisi v obliki notnega zapisa, bodisi v obliki 
posnetka (lahko pa tudi v obliki izvedbe ). Primer skladbe skladatelja je lahko zborovska cerkvena pesem, ljudska 
cerkvena pesem ali pesem s področja sodobne krščanske popularne glasbe. Veliko pesmaric, druge notne literature in 
CD-jev imate na voljo tudi v naši teološki knjižnici.  
 
4. Vajo je potrebno izdelati do 3. novembra 2009, ko bo vsak od vas pripravil kratko predstavitev izbranega skladatelja, 
ki naj traja ok. 5 minut. Za predstavitev boste imeli na voljo projektor, računalnik in CD-player ali po dogovoru tudi drugo 
tehnično opremo.  
 
5. Pri iskanju podatkov se ni potrebno omejevati na spodaj predlagano literaturo, ta vam naj bo le v oporo. Izbrani 
skladatelji oz. kantavtorji naj se ne podvajajo! V primeru težav pri zbiranju podatkov in zvočnih primerov se obrnite na 
mail cecilija.emersic@teof.uni-lj.si. 
 

Izdelajte kratek življenjepis ter naštejte dela s področja cerkvene glasbe naslednjih skladateljev 
(po dogovoru z as. Cecilijo Emeršič je mogoče izbrati tudi drugega skladatelja oz. kantavtorja;  

seznam bo imel predstavnik letnika, zato pri njem tudi preverite, kateri skladatelji oz. kantavtorji so že zasedeni): 
Jurij Sladkonja  

Jacobus Gallus Carniolus  

Jakob Frančišek Zupan  

Janez Krstnik Novak   

Gregor Rihar  

Luka Dolinar  

Blaž Potočnik  

Leopold Cvek  

Andrej Vavken   

Anton Foerster  

Hugolin Sattner  

Ignacij Hladnik  

Stanko Premrl  

France Kimovec  

Matija Tomc  

Lojze Mav   

Vendelin Špendov  

Gregor Zafošnik  

Jožef Trošt  

Franc Cerar  

Franc Gačnik  

Maks Strmčnik   

Ivan Florjanc  

Damijan Močnik  

Tadej Sadar  

Peter Pučnik  

Jože Ropitz  

Janez Briški  

Franc Juvan  

Stane Bešter  

Janez Ferlež  

Marija in Silvester Bukovec  

Nada Žgur  

Tadej Vindiš  

David Beovič  

Skupina Gloria  

Zwitter Alek  
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Priporočljiva literatura: 

 
 Ferenčak, Štefan. 2005. Cerkvena glasba. Repetitorij. Ljubljana, Maribor; 
 Klemenčič, Ivan. 2000. Musica noster amor. Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes. Maribor; 
 Rus, Janez. 2004. Musica Sacra Contemporanea Popularis. Diplomska naloga. Ljubljana; 
 Škulj, Edo. 2004. Musica sacra slovenica. Ljubljana: Slovenski komorni zbor; 
 Trobina, Stanko. 1972. Slovenski cerkveni skladatelji. Maribor: Obzorja; 
 Vindiš, Tadej. 2005. Sodobna krščanska popularna glasba in umeščanje le-te v katoliško bogoslužje. Diplomska 

seminarska naloga. Ljubljana; 
 zgoraj omenjeni brošuri pripadajoča zbirka CD-jev in not Musica sacra slovenica; 
 zbirka cerkvenih zborovskih pesmi Cerkvena zborovska pesmarica in podobne zborovske pesmarice; 
 pesmarice cerkvenih ljudskih pesmi (npr. Hvalimo Gospoda ali Slavimo Gospoda); 
 pesmarice s sodobno krščansko popularno glasbo (npr. Pesem vesela …)  
 mladinske bogoslužne pesmarice (npr. On živi! …) 
 notne priloge v reviji Cerkveni glasbenik z opisi del skladateljev (na notranji strani naslovnice ali drugje); 
 zborniki iz Knjižnice Cerkvenega glasbenika; … 


