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KOMISIJA ZA PODELITEV NAGRADE, 
LISTIN, DIPLOM IN PRIZNANJ »Dr. Roman Klasinc« KONSERVATORIJA MARIBOR 
 
 
Maribor, 1. junij 2018       
Številka: 6009-2/2018-2 
 
V skladu z določili Pravilnika o podeljevanju nagrade, listin, diplom in priznanj »Dr. Roman 
Klasinc« Konservatorija Maribor, objavljamo naslednji 
 
 

R  A  Z  P  I  S  
 
 

za podelitev nagrade, listin, diplom in priznanj »Dr. Roman Klasinc« Konservatorija Maribor za 
šol. leto 2017/2018  

 
1. 

Predlagatelji kandidatov za podelitev nagrade, listin, diplom in priznanj »Dr. Roman Klasinc« 
Konservatorija Maribor so lahko zaposleni in vodstvo Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 
Za diplome lahko predlog poda tudi dijaška skupnost Konservatorija Maribor. 
 

2. 
-   Nagrado za življenjsko delo lahko prejmejo strokovni delavci, ki so kontinuirano delovali na  
     Konservatoriju najmanj 25 let, ravnatelji, ki so vodili šolo najmanj dva mandata. 
 
- Listino lahko prejmejo strokovni delavci, ki so na Konservatoriju Maribor delovali najmanj 10 let 

- Diplome lahko prejmejo učenci in dijaki v času ali po zaključku šolanja na Konservatoriju 
Maribor 
 

- Priznanje za zaposlene na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor lahko prejmejo zaposleni, ki 
so na Konservatoriju neprekinjeno delovali najmanj 15 let (nepedagoški kader). 
 

- Častno priznanje lahko prejmejo zunanji partnerji (organizacije in posamezniki), ki so skozi 
daljše časovno obdobje sodelovali s Konservatorijem Maribor.  

 
 



3. 
Komisija odloča in opravi izbor na podlagi naslednjih meril: 
 
Nagrada za življenjsko delo: 
- Izjemno pomembni pedagoški/umetniški/organizacijski dosežki v daljšem neprekinjenem 

obdobju. 
- Uvajanje in razvijanje novosti. 
- Prispevek k razvoju in ugledu Konservatorija. 
Listina: 
- Pomembni pedagoški/umetniški/organizacijski dosežki 
Diploma: 
- Uspešno končan letnik ali opravljena matura. 
- Dosežena zlata plaketa ali 1. ali 2. nagrada na državnem tekmovanju mladih glasbenikov ali 

baletnih plesalcev. 
- Doseženih najmanj 95 točk ali 1., 2. ali 3. nagrada na mednarodnem tekmovanju mladih 

glasbenikov ali baletnih plesalcev z obveznim dokazilom »listo rezultatov«. 
- Pri tekmovanjih splošnoizobraževalnih predmetov zlato ali srebrno priznanje ob upoštevanju 

doseženih točk. 
- Pomembni koncertni dosežki v času šolanja. 
- Dokazana izjemna ustvarjalnost v projektu komponisti Konservatorija Maribor.  
- Drugi dosežki, ki izkazujejo izjemnost dijaka. 
Priznanje: 
- Izjemen prispevek na področju organizacijskih, poslovnih in drugih dejavnosti v daljšem 

časovnem obdobju, najmanj 15 let. 
Častno priznanje: 
- Najmanj 5 letno odlično poslovno ali drugo sodelovanje, ki bistveno prispeva k uresničitvi 

projektov in ugledu Konservatorija Maribor v javnosti. 
 

4. 
Komisija bo na podlagi meril in prispelih prijav podelila: 
 
največ 1 nagrado za življenjsko delo na področju glasbene vzgoje in izobraževanja in /ali 
umetniških in /ali organizacijskih dosežkov, 
praviloma 3 listine za večletne pomembne dosežke na področju glasbene vzgoje in 
izobraževanja in /ali umetniških in/ali organizacijskih dosežkov ter 
praviloma 3 diplome učencem in dijakom za daljše obdobje pomembnih učnih in umetniških 
dosežkov v času šolanja na Konservatoriju ter 
največ 1 priznanje  za izjemen prispevek na področju organizacijskih, poslovnih in drugih 
dejavnosti na Konservatoriju Maribor. 
največ 2 častni priznanji zunanjim partnerjem Konservatorija za pomemben prispevek k razvoju 
Konservatorija. 

 
 
 

5. 



Predlog za nagrado, listine, diplome in priznanja »Dr. Roman Klasinc« Konservatorija Maribor 
mora vsebovati: 
 
- podatke o predlagatelju, 
- podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, izobrazba, naslov stalnega prebivališča, 
osnovni podatki o njegovem delu), 
- pisno utemeljitev predloga z dokazili, 
- pisno soglasje kandidata. 

 
6. 

Predlog je potrebno oddati V ZAPRTI OVOJNICI S PRIPISOM:  
ZA RAZPIS »Dr. Roman Klasinc« – NE ODPIRAJ, najkasneje do 23. 8. 2018 Komisiji za podelitev 
nagrade, listin, diplom in priznanj »Dr. Roman Klasinc« na Konservatoriju za glasbo in balet  
Maribor. Vloge lahko posredujete tudi po pošti (poštni žig 23. 8. 2018) na naslov: Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor. 
 
 

7. 
Komisija bo zasedala 27. 8. 2018. 
 

8. 
Slavnostna podelitev nagrade, listin, diplom in priznanj  »Dr. Roman Klasinc« Konservatorija 
Maribor za šol. leto 2017/2018  bo predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra 2018 v 
Kazinski dvorani SNG Maribor.   
 

9. 
Ta razpis je objavljen na oglasnih mestih na vseh enotah in dislociranih 
oddelkih  Konservatorija za glasbo in balet Maribor, na šolski spletni strani in na oglasnem mestu 
šolske dijaške skupnosti. 
 
Razpis se pošlje tudi vsem zaposlenim Konservatorija Maribor na službene elektronske naslove.   
 

 
 

 
 

 
 
        Predsednica komisije:  
        Tatjana Dvoršak        


