
Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot 
pogoju za izvolitev v naziv na AMEU - Akademiji za ples - ČISTOPIS, uradno prečiščeno 
besedilo, z dne 29. 9. 2021 vsebuje: 
 

- Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del 
kot pogoju za izvolitev v naziv na AMEU - Akademiji za ples (sprejet na 1. redni seji 
senata, dne 17.03.2010)  

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj 
pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Akademiji za ples, 
(Priloga št. 1) (sprejete na Senatu AMEU – AP na 5. seji dne 29. 9. 2021. 

 

Čistopis 

Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot 
pogoju za izvolitev v naziv na 

AMEU – Akademija za ples 

 

Splošna določila 

1. člen 

Ta pravilnik določa na podlagi določil Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev merila za priznavanje pomembnih 
umetniških del za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učiteljev pomembnejše 
merilo umetniška kot znanstvena usposobljenost. 

2. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del je najvišji umetniški naslov, ki ga podeljuje ALMA 
MATER EUROPEA – Akademija za ples ( v nadaljevanju AMEU – AP). Podeljuje se na 
umetniških področjih, na katerih je umetniška ustvarjalnost ključnega pomena. 

3. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del je v postopku za volitve v naziv enakovreden pogoj 
doktoratu znanosti in je pomembno za tista habilitacijska področja, pri katerih je tudi v 
izobraževalnem procesu umetniška ustvarjalnost ključnega pomena.  

Priznanje pomembnih umetniških del lahko zaprosi kandidat, ki ima končano II. bolonjsko 
stopnjo oziroma prejšnji univerzitetni študijski program. 

4. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del je mogoče podeliti za stvaritve na področju:  

 glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,  

 dramske igre in umetniške besede,  

 gledališke, radijske filmske in televizijske režije,  

 plesa in koreografije,  



 videa, fotografije in novih umetniških praks.  

5. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del je mogoče dobiti za umetniške stvaritve, ki so bile 
javno predstavljene.  

Predmet obravnave so lahko:  

Plesna umetnost in umetnost giba 

 

 umetniški dosežki umetnikov, uresničeni z javno umetniško dejavnostjo klasičnega 
baleta, sodobnega plesa, koreografije, pantomime in mimike, odrskega giba, Jazz, 
HIPHOP Družabnih plesov, tekmovalnih plesov in folklore; 

 umetniški dosežki učiteljev, ki nastanejo kot avtorsko delo pri poučevanju umetnosti 
in imajo javni značaj (javne izpitne koreografske in baletne produkcije, tekmovanja). 

 umetniške dosežke umetnikov, uresničene z javno umetniško dejavnostjo in v 
izbirnem postopku na področju pedagogike in metodologije baletne in plesne 
umetnosti, ki s svojo odličnostjo in obsegom izpolnjujejo umetniške pogoje in 
predispozicije za ukvarjanje z plesno pedagogiko. 

 

Glasbena umetnost 

 

 umetniški dosežki umetnikov, doseženi z javno umetniško dejavnostjo z reprodukcijo 
glasbe, skladbami (izvajajo se v partiturah), glasbenimi predstavami na koncertih ali v 
gledališču, posnetki za radio, televizijo in založbe, predstavami na koncertih ali v 
gledališču, glasbenim avtorske izdaje; 

 umetniški dosežki učiteljev, ki nastanejo kot avtorsko delo pri poučevanju umetnosti 
in imajo javni značaj, bodisi samostojni, komorni bodisi kot del večjega skupnega 
projekta (javne izpitne glasbene produkcije, skupni nastopi v ansamblih s študenti, 
dirigiranje vodenje študentskih ansamblov in podobno.). 

 umetniške dosežke umetnikov, uresničene z javno umetniško dejavnostjo in v 
postopku selekcije na področju pedagogike in metodologije glasbene umetnosti, ki s 
svojo odličnostjo in obsegom izpolnjujejo umetniške pogoje in predispozicije za 
ukvarjanje z glasbeno pedagogiko. 

 

Interdisciplinarna umetniška področja 

 

 umetniški dosežki umetnikov, uresničeni z javno umetniško dejavnostjo, ki vključuje 
več umetniških področij in disciplin in jih ni mogoče ovrednotiti samo na enem 
področju ali disciplini. 

 umetniški dosežki na interdisciplinarnem umetniškem področju, na katerem je bilo 
uporabljeno znanstveno in teoretično znanje, kar ima za posledico novo umetniško 
kakovost. 



 umetniški dosežki učiteljev, ki nastanejo kot njihovo avtorsko delo pri poučevanju 
umetnosti in imajo javni značaj (glavni avtor ali avtor pri izvajanju skupinskih 
študentskih projektov).  

 

Skupinska umetniška stvaritev je lahko predmet obravnave le v primeru, ko je pri njenem 
nastanku jasno viden in prepoznaven delež kandidata, ki se poteguje za priznanje 
pomembnih umetniških del.  

6. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del se lahko podeli za umetniške stvaritve, ki so izjemne 
glede na svojo: 

 odmevnost v širšem mednarodnem prostoru,  

 mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija,  

 umetniško izvirnost in samoniklost,  

 inovativnost.  

Komisija senata AMEU – AP za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del. 

7. člen 

Zaradi zagotavljanja enotnih kriterijev odličnosti pri podeljevanju priznanja pomembnih 
umetniških del imenuje senat AMEU – AP posebno komisijo.   

Komisija ima tri člane. V njej so po en učitelj z vsake od treh umetniških smeri študijskega 
programa Ples, koreografija, po en učitelj smeri: Sodobni ples, Balet in JAZZ. 

Mandat članov komisije je štiri leta.  

8. člen 

Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del ima predsednika, ki ga na 
predlog dekana izvolijo člani komisije.  

Postopek za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del 

9. člen 

Postopek za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del se začne na prošnjo kandidata, 
ki se želi na temelju priznanja pomembnih umetniških del habilitirati v naziv učitelja.  

Kandidat mora vložiti pisno prošnjo na Komisijo za priznanje pomembnih umetniških del. 

Prošnji mora kandidat priložiti dokazila o umetniških delih in njihovi javni predstavitvi.  

 

 

10. člen 

Senat AMEU - AP imenuje v enem mesecu od vložitve prošnje najmanj tri poročevalce, ki naj 
ocenijo kakovost in raven umetniških del, ki jih je predložil kandidat.   

Dva od poročevalcev morata biti visokošolska učitelja, ki delujeta na umetniškem področju 
kandidata. Vsaj eden od poročevalcev mora biti učitelj druge domače ali tuje univerze.  



11. člen 

Vsak od poročevalcev v roku treh mesecev od imenovanja izdela svojo oceno in jo v 
zapečateni kuverti pošlje tajniku AMEU - AP.  

Vsebina ocene je uradna skrivnost.  

12. člen 

Dekan pošlje celotno gradivo Komisiji za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del.  

Komisija v roku enega meseca odloči o prošnji za priznanje pomembnih umetniških del in 
svojo odločitev posreduje senatu AMEU - AP.  

13. člen 

Če komisija ugotovi, da so mnenja dveh ali več poročevalcev za oceno umetniških stvaritev, 
ki jih je predložil kandidat, negativna, sprejme sklep , da niso izpolnjeni pogoji za 
nadaljevanje postopka, ter o tem obvesti senat.  

Komisija lahko, če se ji zdi potrebno, imenuje dodatne poročevalce iz vrst domačih ali tujih 
učiteljev, priznanih umetnikov ali umetnostnih kritikov.  

14. člen 

Če komisija na temelju ocen poročevalcev in po celoviti presoji predloženega gradiva 
ugotovi, da predstavljajo kandidatova dela izjemne umetniške dosežke, izda soglasje k izdaji 
priznanja o pomembnem umetniškem delu. O tem izda obrazložen sklep.  

Komisija izda obrazložen sklep tudi v primeru, ko soglasje zavrne. 

Komisija pošlje obrazložen sklep senatu AMEU - AP. 

15. člen 

Senat AMEU - AP, lahko po prejemu soglasja Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih 
umetniških del sprejme sklep, s katerim predlaga dekanu, da kandidatu podeli priznanje 
pomembnih umetniških del, oziroma sklep, s katerim prošnjo kandidata zavrne.  

Senat mora sprejeti sklep najkasneje v dveh mesecih po prejemu soglasja Komisije senata 
AMEU - AP za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del. 

Sklep mora biti v obeh primerih obrazložen.  

16. člen 

Zoper sklep senata, s katerim je bila prošnja kandidata za priznanje pomembnih umetniških 
del zavrnjena, ima kandidat v 15 dneh po prejemu pisnega odpravka sklepa pravico do 
ugovora na Senat AMEU – AP. 

Sklep senata AMEU - AP o ugovoru kandidata je dokončen.  

17. člen 

Priznanje pomembnih umetniških del podeli kandidatu dekan na enotnem dokumentu 
AMEU - AP.  

18. člen 



Sklep o priznanju pomembnih umetniških del velja samo za zaprošeno umetniško področje. 
Podelitev priznanja, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, velja za vse 
nadaljnje izvolitve v isti ali višji naziv na tem področju. 

19. člen 

Kandidat lahko takoj po prejemu listine o priznanju pomembnih umetniških del le-to uporabi 
v habilitacijskem postopku. 

20. člen 

Kandidat, katerega prošnja za priznanje pomembnih umetniških del je bila zavrnjena, lahko 
vloži ponovno vlogo za priznanje pomembnih umetniških del, vendar ne pred potekom 12 
mesecev od pravnomočnosti zavrnilnega sklepa senata AMEU - AP. 

21. člen 

 

Spremembe in dopolnitve in čistopis Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje 
priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na AMEU – Akademije za 
ples so sprejeti na 5. seji senata dne 29. 9. 2021.  

Čistopis Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del 
kot pogoju za izvolitev v naziv na AMEU – Akademije za ples začne veljati naslednji dan po 
sprejemu na seji senata akademije. 

Z dnem uveljavitve Čistopisa Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj 
pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na AMEU – Akademije za ples, 
preneha veljati verzija sprejeta na 1. seji senata dne 17.3.2010. 

Čistopis Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del 
kot pogoju za izvolitev v naziv na AMEU – Akademije za ples se objavi na spletni strani 
akademije. 

 

 

V Ljubljani, dne 29. 9. 2021 

 
Izr. prof. dr.  Svebor Sečak 

                                                                                                                              dekan 
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