
         Prijavnica/Application Form  
 
Telefonska številka / Telephone number:  
________________________________________ 
Elektronska pošta / E-mail: 
Ime in priimek / Name and surname:  
________________________________________ 
Datum rojstva / Date of birth:  
________________________________________ 
Naslov / Address:  
________________________________________ 
________________________________________ 
Status (obkroži) / Current education (circle one): 
    
■ učitelj / teacher 
     
■ učenec / student 
 
Pripravljeni program/The Programme prepared:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Samo za učitelje /only for teachers!  
 
Glasbena šola / Music school:  
________________________________________ 
Naslov zavoda / Institution address:  
________________________________________ 
Poštna št. / Postal code- Kraj / City/Town:  
________________________________________ 
Datum prijave: Application date  
________________________________________ 
Podpis odgovorne osebe: Signature  
________________________________________ 
Žig zavoda: Stamp 
 
 

                      
 

Seminar je predviden kot strokovno 
srečanje učiteljev, u čencev, dijakov in 
študentov (vse starostne in nivojske 
kategorije).  Predavatelj prof. Zoran 
Krajišnik je profesor kitare na Glasbenih 
akademijah v Novem Sadu in Banja Luki. 
Seminarja se lahko aktivno in pasivno 
udeležijo vsi zainteresirani učitelji, učenci, 
dijaki in študenti.  
Aktivni udeleženeci imajo v okvirju seminarja 
dve individualni uri. Prijave  sprejemamo do 
vklju čno  28. okrobra 2016 (oziroma do 
zasedbe prostih mest). Izpolnjeno prijavo in 
potrdilo o plačani kotizaciji pošljite na naslov: 
Glasbena šola Ljubljana Vič –Rudnik “ZA 
SEMINAR“, Gradaška 24, 1000 Ljubljana. 
Vse informacije dobite na tel: 041 408 562. 
 
Kotizacija udeležencev za seminar:  
- Aktivni (u čenci,dijaki,študenti)   90 €  
-Pasivni (u čitelji,u čenci,dijaki,študenti)  
60 € (seminar vse dni) 
Enodnevni obisk seminarja 30 € (pri prijavi 
navedite dan oz. datum) 
Učitelj mentor in starši učenca, ki se je prijavil 
za aktivno udeležbo so lahko pri njegovih 
urah prisotni brezplačno. 
 
Prosimo, da kotizacijo poravnate na: 
Združenje klasičnih kitaristov Slovenije, 
Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana (za 
seminar) SI56 1914-0500-7933-882 
referenca:  SI00 28102016 .Račun za plačilo 
kotizacije Vam bomo izstavili po zaključku 
seminarja. Za učitelje bo seminar točkovan.  
 

 

 
 
 

ZDRUŽENJE KLASI ČNIH KITARISTOV SLOVENIJE 
ASCG

 
 
 

   SEMINAR   

 
       

      ZORAN KRAJIŠNIK   
       KITARA  

          
 

        Od 18. do 20. novembra 2016 
 
              

 
   Glasbena šola Ljubljana Vič – Rudnik 

  Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana 
 
    



 

 
 
Zoran Krajišnik 
 
 
  
Že pri mladih šestnajstih letih je Zoran 
Krajišnik (rojen 1968, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina,), izdal svojo prvo solistično 
ploščo za  Diskton Sarajevo.  
Diplomiral je na Fakulteti za glasbo Univerze 
umetnosti v Beogradu v razredu prof. Vere 
Ogrizović.  Študij in izpopolnjevanje je 
nadaljeval pri mnogih renomiranih umetnikih 
(R. Aussel, C. Cotsiolis, D. Russell, L. Ze, M. 
de Santi...). Od leta 1996 je bil slušatelj v 
znamenitem “solističnem razredu” prof. L. 
Trier na Kraljevem konservatoriju v 
Københavnu (Danska). 

Zoran Krajišnik igra tako solistično kakor tudi 
z orkestrom po vsej Evropi (Rusija, Češka, 
Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg, 
Danska, Velika Britanija) in je reden gost 
glasbenih festivalov (Guitar Art festival 
Beograd, NOMUS, Kotor Art, Sarajevska 
zima…). Je dobitnik številnih glasbenih 
nagrad in nagrajenec tekmovanj (Volos, 
Racanati, Livorno, Bari, Rim…). 
Trenutno je profesor kitare na akademijah v 
Novem Sadu in Banja Luki, med leti 2012 do 
2015 pa je opravljal tudi funkcijo dekana 
Akademije umetnosti v Novem Sadu (Srbija). 
 
 
 
 
 

 


