
INFORMACIJE 

KANDIDATOM ZA VPIS 
V PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE
v šolskem letu 2022/2023

INFORMATIVNI DAN
Informativna dneva na Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana bosta potekala preko zoom povezave:
- v petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri ter
- v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.

11. in 
12. 2.  

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE 
ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA
nadarjenosti in znanja je 2. marec 2022. Kandidati morajo prijavo oddati 
na šolo, kjer želijo opravljati sprejemni preizkus. Prijavi priložijo tri kuverte, 
opremljene s kandidatovim naslovom bivališča ter znamkami.  Obrazci za prijavo 
k opravljanju preizkusa glasbene oz. plesne nadarjenosti so na voljo na spletni 
strani šole in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

VPISNA MESTA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
V program umetniške gimnazije se bo lahko vključilo 112 dijakov; od tega 
56 rednih dijakov (2 oddelka) ter 56 dijakov, ki bodo program umetniške gimnazije 
obiskovali vzporedno (v skladu z 18. členom Zakona o gimnazijah). 

PRIJAVA ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE 
Rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik je 4. april 2022. Obrazec za vpis 
(MŠŠ-2-1,20/08) je na voljo na spletni strani MIZŠ.

Kandidati morajo na prijavi za vpis obvezno napisati SMER izobraževanja 
(glasbena smer: modul A oz. B oz. C, ali plesna smer: modul A ) ter za glasbeno smer B 
in C tudi inštrument (npr. klavir, flavta, kitara itd.). Kandidat naj navede, 
ali se vpisuje redno (na celotni program) ali vzporedno.

PREIZKUSI NADARJENOSTI IN ZNANJA 
bodo potekali 11. in 12. marca 2022. O rezultatu bodo 
kandidati obveščeni pisno do 28. marca 2022. 
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PRIPRAVA NA PREIZKUS NADARJENOSTI IN ZNANJA
Na šoli bo potekala (neobvezna) priprava iz nauka o glasbi, 
in sicer v soboto, 5. marca 2022 od 9.00 do 10.00 preko spletne aplikacije 
Zoom, vodil pa jo bo prof. Sojar Voglar. Povezava bo v začetku meseca marca 
objavljena na spletni strani šole. 



SPLOŠNI PODATKI 
O PROGRAMU UMETNIŠKE GIMNAZIJE
in smereh, ki se izvajajo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana
Program umetniške gimnazije traja 4 leta.

I. GLASBENA SMER
 Modul A – glasbeni stavek
 Modul B – petje – inštrument   
 Modul C – jazz – zabavna glasba 

II. PLESNA SMER
 Modul A – balet

POGOJI ZA VPIS
· Uspešno zaključena osnovna šola.
· Posebna glasbena oz. plesna nadarjenost, 
ki se preverja s preizkusom nadarjenosti, 
znanja in spretnosti.

II. PLESNA SMER

Modul A – BALET
Posebna nadarjenost za ples se ugotavlja s preizkusom, 
s katerim kandidat pokaže znanje klasičnega baleta 
v obsegu šestih razredov baletne šole obsežnejšega in 
zahtevnejšega programa. 

Kandidat mora priložiti zdravniško spričevalo, s katerim se 
ugotavlja splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti 
(gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave 
in nog, posebnosti stopala) in antropometrične značilnosti. 

I. GLASBENA SMER

Modul A – GLASBENI STAVEK
Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia 
v obsegu dveh razredov glasbene šole in znanje klavirja v obsegu najmanj 
šestih razredov glasbene šole.

Modul B – PETJE – INŠTRUMENT
Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, 
znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole ter hkrati še:
– za petje: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško 
potrdilo, s katerim se ugotovi zdravstveno stanje pevskega organa 
ter zaključena mutacija.

Za posamezne inštrumente še:
– klavir, violina, violončelo, harmonika in kljunasta flavta: 
znanje ustreznega inštrumenta v obsegu osmih razredov glasbene šole;
– viola, kitara, flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala, harfa: 
znanje ustreznega inštrumenta 
v obsegu šestih razredov glasbene šole (za skupini pihal in trobil mora kandidat 
priložiti zdravniško spričevalo); 
– kontrabas: znanje kontrabasa v obsegu štirih razredov glasbene šole;
– orgle: znanje orgel v obsegu najmanj dveh razredov 
glasbene šole.

Modul C – JAZZ – ZABAVNA GLASBA
Enako kot pri modulu B – petje – inštrument. 
Na oddelku poučujemo kitaro, klavir, kontrabas/bas kitaro, 
bobne, trobento, pozavno, saksofon ali petje. 

PREIZKUS NADARJENOSTI OZ. ZNANJA 
po programu glasbene oz. baletne šole obsega:

FO
TO

 JA
KA

 B
A

BN
IK



Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana
Tel: 059 074300, Faks: 059 074304
info@kgbl.si, http://www.kgbl.si
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DIJAŠKI DOMOVI – PRIJAVE
Bodoči dijaki, ki bodo želeli v šolskem letu 2022/2023 bivati 
v dijaškem domu, morajo do 4. aprila 2022 izbranemu dijaškemu 
domu poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom. 
Prijavnica je na voljo v dijaških domovih ter na spletni strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

VZPOREDNO IZOBRAŽEVANJE
Dijaki, ki se vpisujejo po 18. členu Zakona o gimnazijah (vzporedno izobraževanje), 
morajo sami oddati prijavo za vpis na izbrano šolo. 
V prijavi mora biti zapisano, da se vpisujejo po 18. členu Zakona o gimnazijah. 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
• Dijak lahko napreduje v višji letnik, če je pozitivno ocenjen 
iz vseh predmetov v predhodnem letniku. 
• Dijak zaključi izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, 
opravi vse s programom določene obveznosti ter uspešno opravi maturo.
• Program umetniške gimnazije omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov 
(slov. jezik, matematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov 
(glasba, tuji jezik II, zgodovina). 
• Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.
• Matura se opravlja v skladu z Zakonom o maturi in Pravilnikom o splošni maturi.

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje v okviru študija 
na Akademiji za glasbo in na drugih fakultetah.                                   

PODROBNEJŠE INFORMACIJE:
Podrobnejše informacije glede pogojev za vključitev v program 
UMETNIŠKE GIMNAZIJE boste dobili pri vodjih oddelkov po 
skupnem delu informativnega dne preko zooma ali po telefonu:

059 074 300 (referat za dijaške zadeve); vsak dan od 8. do 15. ure, 

059 074 312 (svetovalna služba); vsak dan od 10. do 14. ure, 
ob ponedeljkih do 16. ure.IN

FO

FO
TO

 B
O

G
D

A
N

 Z
U

PA
N


