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UNIVERZA V LJUBLJANI  
AKADEMIJA ZA GLASBO  

NAJPOMEMBNEJŠE INFORMACIJE O PRIJAVI, 
PREIZKUSU IN VPISU NA ŠTUDIJ NA AKADEMIJO 

ZA GLASBO ZA ŠTUD. LETO 2018/19 
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 
Slovenci in tujci iz držav EU  

Vzporedni študij 
Diplomanti 

Vpis po merilih za prehode 
Tujci izven držav EU 

 
 
 

NAČIN PRIJAVE – VELJA ZA VSE KANDIDATE 
 

KAKO SE PRIJAVIM ? 

 
Prijavo za vpis oddam preko elektronske pošte na spletnem portalu eVŠ 

https://portal.evs.gov.si/prijava/. Oddam lahko le eno prijavo. 

 

PRIJAVIM SE LAHKO: 

1.) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljam , 

temveč prijavo za vpis v eVŠ oddam do roka. Po pošti moram priporočeno poslati 

pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi (dokazila o 

izpolnjevanju vpisnih pogojev), ki so zahtevane pod VII. točko Razpisa (na prilogi mora 

biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

2.) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), 

obrazec prijave za vpis pošljem elektronsko v eVŠ, ga nato NATISNEM, PODPIŠEM 

in ga s prilogami – VII. točka Razpisa PRIPOROČENO pošljem po pošti do roka 

pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi. (Visokošolska prijavno-

informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524,   1001 Ljubljana) 

 

Če se prijavim kot vzporedni, diplomant ali pa po merilih za prehode, se lahko prijavim 

kot zgoraj navedeno 1. ali 2., vendar moram priporočeno po pošti (na Akademijo za 

glasbo, Stari trg 34) poslati tudi vse dodatne dokumente: 

- diplomanti: potrdilo o zaključku študija;  

- kandidati za vzporedni študij: soglasje za vzporedni študij ter dokazilo o vpisu 

na svoji prvi fakulteti,  

- kandidati za vpis po merilih za prehode: potrdilo o opravljenih izpitih. 

Če dokumetov v roku za prijavo še ne bom imel, jih bom nemudoma poslal s 

priporočeno pošto, takoj ko jih prejmem. 

   

 

 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
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 PRVI PRIJAVNI ROK  -  

državljani republike Slovenije in državljani članic EU, vzporedni, 

diplomanti, kandidati po merilih za prehode - prijava od 6. 2. do 30. 

3. 2018 

tujci izven EU – prijava od 6. 2. 2018 do 20. 4. 2018  

---------------------------- 

sprejemni izpit za glasbeno umetnost 25. 5. 2018 

sprejemni izpit za glasbeno pedagogiko 29. 6. 2018 
 

SPREJEMNI IZPITI - OBVEŠČANJE 

Predhodno bom po pošti prejel-a razpored sprejemnih izpitov, razpored pa bo objavljen tudi 

na spletnih straneh AG. 

 

BOM OBVEŠČEN-A ALI SEM SPREJEMNI IZPIT OPRAVIL? 

 

Da, Akademija za glasbo me bo o rezultatih preizkusa o glasbeno umetniški nadarjenosti in 

znanju obvestila po pošti (predvidoma do 6. julija 2018). 

KDAJ BOM OBVEŠČEN-A, ALI SEM NA AG SPREJET-A ALI NE?  (REZULTAT PRVEGA 

ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA) 

 

SKLEP O SPREJEMU NA ŠTUDIJ NA AG mi bo poslala Visokošolska prijavna služba 

Univerze po 25. juliju 2018. 

KDAJ SE LAHKO VPIŠEM ? 

 

Ko bomo na AG iz Vpisne službe UL prejeli seznam sprejetih kandidatov (po 25. 7. 

2018) vam bomo po spletni pošti nemudoma poslali natančna pisna navodila glede vpisa 

v štud. leto 2018/2019.  

 

Vpis bo potekal od 27. julija do 17. avgusta 2018. Po tem datumu vpis ne bo več možen. 

 

VZPOREDNI ŠTUDIJ  
 

Prijavim se tako kot vsi ostali s kvalificiranim digitalnim potrdilom, če pa se prijavim brez 

kvalificiranega digitalnega potrdila, moram obrazec prijave natisniti, ga podpisati in ga v 

roku s priporočeno pošto poslati na AG. Ker sem kandidat-ka za vzporedni študij, moram na  

AG pred vpisom poslati potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik, ki sem jih 

opravil na svoji matični fakulteti najkasneje do vpisa. Vpišem se lahko, ko bom predložil 

potrdilo o vpisu na matični fakulteti. Ob prijavi moram poslati tudi soglasje svoje fakultete.  

 

Na vzporedni študij se lahko vpiše študent prve stopnje, ki je uspešno zaključil vsaj prvi 

letnik matičnega študijskega programa s povprečno oceno vsaj prav dobro (8) in uspešno 

opravil preizkus. 
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Zadnji dan vpisa je 30. 9. 2018 

Na ta mesta se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije. 

 

DIPLOMANTI 
 

Prijavim se tako kot vsi ostali s kvalificiranim digitalnim potrdilom, če pa se prijavim brez 

kvalificiranega digitalnega potrdila, moram obrazec prijave natisniti, ga podpisati in ga v 

roku s priporočeno pošto poslati na AG. Priložiti moram tudi fotokopijo pri notarju 

overjenega potrdila o zaključku študija in potrdilo o opravljenih izpitih. 

 

Na mesta za diplomante se lahko prijavijo le slovenski državljani in državljani članic 

Evropske unije.  

Za študij na teh mestih je predvideno plačilo, ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij. 

 

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE  
 

Prijavim se tako kot vsi ostali s kvalificiranim digitalni potrdilom, če pa se prijavim brez 

kvalificiranega digitalnega potrdila, moram obrazec prijave natisniti, ga podpisati in ga v roku 

s priporočeno pošto poslati na AG. 

Kandidati, ki se prijavijo za vpis v višji letnik, morajo izpololnjevati tudi pogoje za vpis v 1. 

letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. O vpisu odloča Komisija za študijske 

zadeve AG. 

Kandidat mora vso potrebno dokumentacijo: 

-izpolnjen obrazec za priznavanje študijskih obveznosti AG,  

-potrdilo ustanove o opravljeni študijski obveznosti ali ustrezno spričevalo ali listino ter učni 

načrt študijske obveznosti, ki je predmet priznavanja. 

nasloviti na Komisijo za študijske zadeve najkasneje do 1. 5. 2018. 

Ostale informacije: 

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis<. Akademija za glasbo, strani od 39 do 42 

 

Na vpisna mesta po merilih za prehode se lahko prijavijo vsi kandidati ne glede na 

državljanstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis%3c
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DRUGI  PRIJAVNI ROK   

državljani republike Slovenije in državljani članic EU - prijava od 

22. 8. do 29. 8. 2018  

tujci izven EU od 12. 9. do 14. 9. 2018 

KJE BODO OBJAVLJENI PODATKI O PROSTIH VPISNIH MESTIH ZA DRUGI  

PRIJAVNI ROK?  

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 21. avgusta 2018 na spletnem 

portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/  in na spletnih straneh AG. 

 

KDO LAHKO ODDA DRUGO PRIJAVO ? 

 

Drugo prijavo lahko oddam, če nisem oddal-a prve prijave za vpis, če nisem bil-a 

sprejet-a v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov ali se nisem 

vpisal-a ali pa sem se izpisal-a do vključno 17. 8. 2018. 

Drugo prijavo obvezno oddam tudi, če sem že opravil-a sprejemni izpit na AG, nisem pa 

opravil-a maturo. 

 

KDAJ BOM OPRAVLJAL-A SPREJEMNI IZPIT- PREIZKUS GLASBENO-UMETNIŠKE 

NADARJENOSTI IN ZNANJ ? 

 

V drugem prijavnem roku  lahko sprejemni izpit opravljam 11. 9. 2018.  

Predhodno po pošti prejmem razpored preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanj 

ter druga pomembna navodila (najmanj dva dni pred preizkusom).  

Če ne bom pravočasno prejel-a obvestila o razporedu preizkusa glasbeno-umetniške 

nadarjenosti in znanj, se bom glede tega lahko pozanimal-a tudi na spletnih straneh 

Akademije za glasbo. 

 

BOM OBVEŠČEN-A O REZULTATU PREIZKUSA ? 
 

Da, Akademija za glasbo me bo o rezultatih preizkusa o glasbeno umetniški nadarjenosti in 

znanju obvestila po pošti (predvidoma do 17. 9. 2018). 

KDAJ BOM OBVEŠČEN-A ALI SEM NA AG SPREJET ALI NE ?  (REZULTAT DRUGEGA 

ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA) 

 

O tem ali sem na AG sprejet-a ali ne, me bo  po 24. septembru 2018 obvestila Visokošolska 

prijavno informacijska služba, ki bo vsakemu kandidatu po pošti poslala sklep o sprejemu 

na Akademijo za glasbo. 
 

AG mi bo po 24. septembru (ko bo iz UL prejela seznam sprejetih kandidatov) poslala 

natančna pisna navodila glede vpisa v štud. leto 2018/2019  

 

Vpis bo potekal do 30. 9. 2018. Po tem datumu vpis ne bo več možen. 

 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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PRIJAVA ZA TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE 

UNIJE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA 

DRŽAVLJANSTVA  
 

KAKO SE MORAM PRIJAVITI ?  

 

Prijavo za vpis oddam preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

https://portal.evs.gov.si/prijava/, in sicer, če se prijavljam: 

1.) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljam, 

temveč prijavo za vpis v eVŠ oddam do prijavnega roka. Po pošti moram priporočeno 

poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prijavi, ki jih v 

prilogi označim, da jih bom oddal-a po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na 

številko prijave za vpis). 

2.) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), moram             

obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga nato NATISNITI, PODPISATI in 

ga s prilogami PRIPOROČENO poslati po pošti do prijavnega roka pristojni 

visokošolski prijavno-informacijski službi. 

 

ČE BOM PREJEL-A SKLEP, DA SEM SPREJET-A NA AG in če bom imel-a ODLOČBO O 

NOSTRIFIKACIJI, se lahko zaradi vpisa  v uradnih urah oglasim v Študentskem referatu AG. 

Za vpis bom potreboval-a tudi enotno matično številko (EMŠO). 

 

Prijavim se lahko ali  

 

v PRVEM PRIJAVNEM ROKU  - od 6. februarja do 20. aprila 2018. 

 

 

KDAJ BOM OPRAVLJAL-A SPREJEMNI IZPIT- PREIZKUS GLASBENO-UMETNIŠKE 

NADARJENOSTI IN ZNANJ ? 

Če sem prijavo pravočasno poslal-a in sem se prijavil-a na študij Glasbene umetnosti v 

prvem prijavnem roku, sprejemni izpit opravljam 25. 5. 2018.  

V kolikor sem se prijavil-a na študij Glasbene pedagogike v prvem prijavnem roku, 

sprejemni izpit opravljam 29. 6. 2018 

 

Predhodno bom po pošti prejel-a razpored preizkusa glasbeno-umetniške nadarjenosti in 

znanj ter druga pomembna navodila (najmanj pet dni pred preizkusom).  

Kaj pa, če pošte ne prejmem? Z razporedom se bom lahko seznanil-a tudi na spletnih 

straneh AG. 

 

BOM OBVEŠČEN-A O REZULTATU PREIZKUSA? 

 

Da, Akademija za glasbo me bo o rezultatih preizkusa o glasbeno umetniški nadarjenosti in 

znanju obvestila po pošti (predvidoma do 6. julija 2018). 

 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
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KDAJ BOM OBVEŠČEN-A ALI SEM NA AG SPREJET ALI NE?  (REZULTAT PRVEGA 

ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA) 

 

O tem ali sem na AG sprejet-a ali ne, me bo  obvestila Visokošolska prijavno informacijska 

služba, ki mi bo po pošti poslala SKLEP o sprejemu na Visokošolski zavod (AG). 

KDAJ SE LAHKO VPIŠEM ? 

 

Ko bom prejel-a SKLEP Univerze v Ljubljani, da sem na AG sprejet-a, bom 

nemudoma poklical študenstki referat AG in se dogovoril glede vpisa v štud. leto 

2018/2019. Lahko pa pošljem tudi e-mail. 

 

KAJ NIKAKOR NE SMEM POZABITI ? !!! 
 

ZA POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAZBE (NOSTRIFIKACIJA) MORAM NAJKASNEJE 

DO 1. AVGUSTA 2018 POSLATI NA UNIVERZO V LJUBLJANI VSE PRILOGE 

(SPRIČEVALA). Lahko pa jih pošljem takoj, ko jih prejmem. 

 

v DRUGEM PRIJAVNEM ROKU – od 12. septembra do 14. septembra 2018 

V kolikor so še prosta mesta, se na ta rok lahko prijavijo kandidati, ki se v prvem 

prijavnem roku niso uvrstli v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. 

KDAJ BOM OPRAVLJAL-A SPREJEMNI IZPIT- PREIZKUS GLASBENO-UMETNIŠKE 

NADARJENOSTI IN ZNANJ ? 

Obvestilo o preizkusu bo objavljeno na spletnih straneh AG. 
 

BOM OBVEŠČEN-A O REZULTATU PREIZKUSA? 

KDAJ BOM OBVEŠČEN-A ALI SEM NA AG SPREJET-A ALI NE? (REZULTAT DRUGEGA 

ROKA IZBIRNEGA POSTOPKA) 

 

Glede zgoraj navedenih vprašanj bom počakal-a na poštna obvestila, ker pa je prijavni rok 

zelo kratek, se bom tudi sam-a pozanimal-a glede rezultatov preizkusa ter samega vpisa na 

AG (spletne strani AG, spletna pošta: vesna.obradovic@ag.uni-lj.si, tim.kostrevc@ag.uni-

lj.si; telefon :+386 1 2427312, +386 1 2427315 

Ali sem na AG sprejet-a ali ne, pa mi bo Univerza v Ljubljani poslala SKLEP in ko bom 

prejel SKLEP, bom nemudoma stopil v kontakt s Študentskim referatom AG (zgoraj navedeni 

stiki). 

 

KAJ NIKAKOR NE SMEM POZABITI ? !!! 
 

ZA POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAZBE (NOSTRIFIKACIJA) MORAM NAJKASNEJE 

DO 15. SEPTEMBRA 2018 POSLATI NA UNIVERZO V LJUBLJANI VSE PRILOGE 

(SPRIČEVALA). 

 

P O M E M B N O: 

 

Da bi se lahko vpisali na AG morate, na Univerzi v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana 

vložiti Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

(obrazec N). Vlogo pošljite čim prej oziroma do  1. AVGUSTA 2018 za prvi prijavni 

mailto:tim.kostrevc@ag.uni-lj.si
mailto:tim.kostrevc@ag.uni-lj.si
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rok ter do 15. SEPTEMBRA za drugi prijavni rok. (oz. takoj, KO BOSTE IMELI 

VSE DOKUMENTE O ZAKLJUČKU SREDNJE ŠOLE). Vpisali se boste lahko šele, 

ko boste prejeli ODLOČBO o priznanju, SKLEP o sprejemu na AG. 

 

 

Natančnejše informacije so na voljo: 

- na spletnih straneh Univerze v Ljubljani : http://www.uni-

lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ 

 

 

VPISNA MESTA 
 

Državljani republike Slovenije in državljani članic EU 
 

 Redni Izredni 

Glasbena umetnost UN 60 15 

Glasbena pedagogika UN 20 5 

 
 
Glasbena umetnost UN: redni študij se bo izvajal, če bo v program vpisanih 30 kandidatov. 
Glasbena pedagogika UN: redni študij se bo izvajal če bo vpisanih vsaj 5 kandidatov. 
 
 

Vzporedni študij in študij diplomantov 
 

 Redni Izredni 

Glasbena umetnost UN 4 10 

Glasbena pedagogika UN 4 4 

 
 
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci 
 

 Redni Izredni 

Glasbena umetnost UN 6 - 

Glasbena pedagogika UN 4 - 

 
 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše 
napredovanje) 
 

 Redni Izredni 

Glasbena umetnost UN 2 5 

Glasbena pedagogika UN 2 2 

 
Število mest za 2. in 3. letnik skupaj. 


