
NADSTANDARDNI PROGRAMI V PROGRAMU UMETNIŠKE GIMNAZIJE

ROKOVNIK VPISA ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA  
V  1. LETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

POGOJI ZA VPIS V 1. LETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

GLASBENA SMER:

ZAKLJUČEK ŠOLANJA – MATURA

VZPOREDNO/INTERDISCIPLINARNO IZOBRAŽEVANJE

KONCERTNA DEJAVNOST, TEKMOVANJA, NASTOPI

KO NAS POKLIČE UMETNOST
Pred pomembnim korakom na poti k poklicu, izbiro srednje šole, vas, 
spoštovani starši, dragi učenci, zagotovo bega veliko vprašanj,  
dilem in razmišljanj. Izbira srednje šole je ena prvih  
odločitev na poti k odraslosti. Na Konservatoriju za glasbo 
in balet Maribor bomo v  šolskem letu 2017/2018 prvič 
izvajali modul C – Jazz-zabavna glasba.  
S tem bomo omogočili izobraževanje mladim na vseh 
področjih srednješolskega izobraževanja glasbene  
smeri, kakor tudi na področju klasičnega baleta na  
plesni smeri umetniške gimnazije.
Na šoli z več kot sedemdesetletno tradicijo se 
zavedamo večplastnosti izobraževalnega proce-
sa, iščemo ravnovesje med občutljivostjo mladih 
nadarjenih glasbenikov/baletnih plesalcev in zahtevami 
učno-vzgojenega procesa. Delovne navade, človečnost, 
strokovnost, odgovornost, sodelovanje in občutljivost so 
načela, na katerih gradimo okolje za šolsko delo. Narava 
dela (veliko individualnega in pouka v manjših 
skupinah) nam omogoča individualno obrav-
navo in usmerjanje vsakega dijaka posebej. Še 
posebej smo veseli, ko uspešno nastopajo ali 
tekmujejo na šolskem in drugih odrih.  

Štiri leta na umetniški gimnaziji pomenijo veliko 
dela, truda, odrekanja, uspehov in neuspehov.  
A dijaki nam po koncu šolanja povedo, da je bilo 
vredno. 

Drage učenke, dragi učenci, če razmišljate o tem, da 
bi glasba/ples postala vaša življenjska odločitev in poklic, 
vas vabim, da se nam pridružite. V imenu vseh profe-
sorjev, ki delujejo na umetniški gimnaziji vam želim, da bi 
obdobje med otroštvom in odraslostjo preživeli ustvarjalno 
in uspešno. Na vseh ravneh. Veselimo se,  
da bomo odgovore in nove poti iskali skupaj.

Helena Meško, ravnateljica

POSLANSTVO IN VIZIJA KONSERVATORIJA MARIBOR
Konservatorij za glasbo in balet Maribor s svojo dejavnostjo omogoča sistematično šolanje in ukvarjanje z glasbeno in s 
plesno umetnostjo od predšolske dobe do mature na srednji šoli. Udeleženci izobraževanja pridobivajo kakovostno znanje 
in veščine, koncertne izkušnje, razvijajo svojo ustvarjalnost, učijo se javnega nastopanja, socialnih veščin, sodelovanja, kri-
tičnosti, samostojnosti, samoiniciativnosti in solidarnosti; razumevanja pomena kulturne dediščine, spoznavanja kulturne 
raznolikosti, se izražati in razvijati osebno in umetniško identiteto. 
Vizija razvoja Konservatorija za glasbo in balet Maribor je zadržati in še utrditi položaj osrednje glasbenoizobraževalne in-
štitucije na področju severovzhodne Slovenije. Ob tem bomo tudi v prihodnje pomembno prispevali k ponudbi glasbenih 
in plesnih prireditev v Mariboru; skrbeti za ugled inštitucije s sedemdesetletno tradicijo in ga obdržati. Učence in dijake 
želimo kvalitetno izobraziti na področju glasbe in plesa, jih vzgojiti kot razmišljujoče posameznike in jih pripraviti na študij 
ali poklicno pot.
Naše delo je usmerjeno v prihodnost, Evropo in svet, saj govorice glasbene in plesne umetnosti ne omejujejo ne jezikovne 
niti katerekoli druge ovire. 

Dijaki umetniške gimnazije šolanje zaključijo s splošno ma-
turo iz petih predmetov. Zaradi manjšega števila 

dijakov šola ne more zagotoviti velike izbir-
nosti predmetov. Poleg obveznih (sloven-
ščina, matematika, angleščina/nemščina) 

ponujamo še predmete glasba, zgodovina, italijanščina. 
Za izbirne maturitetne predmete, ki jih šola ne izvaja, ŠMK 

poskuša zagotoviti obiskovanje pouka na so-
sednjih gimnazijah, najpogosteje na Prvi, II. 
in III. gimnaziji Maribor. 

Na umetniški gimnaziji je možen tudi vzporedni vpis skladno z 18. členom Zakona o gimnazijah. Kandidati opravljajo 
preizkus nadarjenosti pod enakimi pogoji kot kandidati za redni vpis.
Vzporedno se lahko izobražujejo kandidati, ki imajo status dijaka. Kandidati, ki imajo ob vpisu v 1. letnik status študenta, 
se lahko vpišejo na sledeče predmete: petje, fagot, kontrabas, pozavna, tolkala, tuba in druga konična trobila ter orgle.
Dijak, ki se vzporedno izobražuje, obiskuje dve šoli hkrati. Matično, na kateri opravlja vse predmete po programu šole, 
in vzporedno šolo, torej Konservatorij Maribor, kjer opravlja samo strokovni del predmetnika (vse glasbene ali plesne 
predmete). 

Koncertna dejavnost je pomemben sestavni del učnega 
procesa. Dijaki nastopajo na razrednih, oddelčnih, skupnih 
in zunajšolskih nastopih v Sloveniji in v tujini.
Skupinska igra v komornih sestavih, zboru in orkestrih 
ni zgolj obvezna sestavina predmetnika, je nadgradnja 
individualnega pouka. Dijaki poleg strokovnih znanj pri-
dobivajo pomembne izkušnje, nadgrajujejo svoje znanje, 
nenazadnje pridobivajo pomembne socialne veščine, ki 
so izjemnega pomena tudi za osebnostni razvoj mladih 
glasbenikov in baletnih plesalcev. Naučijo se prilagajanja, 
poslušanja, upoštevanja drugih in zaupanja. Zaradi vsako-
letne menjave dela članov je delo in kvalitetna rast velik 
izziv za mentorje. S strokovnim in požrtvovalnim delom 
dosegajo zavidljive rezultate na koncertnih odrih in na 
tekmovanjih. 
V okviru umetniške gimnazije delujejo dekliški in fantovski 
pevski zbor, kitarski ansambel, simfonični, godalni, pihalni, 
harmonikarski in big band orkester. Vsak od orkestrov oz. 
zbor pripravijo na leto vsaj en večji koncert na različnih 
lokacijah zunaj šole.
Na področju baleta je šola v zadnjih letih naredila izjemen 

razvoj. Izkušnje na odru so izjemnega pomena za razvoj 
mladih plesalcev, zato se trudimo, da dijaki umetniške 
gimnazije lahko sodelujejo v predstavah Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor. Najpomembnejši šolski 
prireditvi sta božično-novoletna predstava in tradicional-
ni Svečan baletni večer. Obe prireditvi izvajamo na odrih 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor. 
Sodelujemo z RTV Slovenija, ki o naših koncertnih dogod-
kih poroča v svojih oddajah. Vse prispevke objavljamo 
tudi na spletni strani šole in na šolskem facebook profilu.  
https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboIn-
BaletMaribor

V šolskem letu pripravimo najmanj pet nastopov vsake-
ga oddelka, pripravljamo skupne nastope ter tematske in 
solistične koncerte v šoli in drugih koncertnih prizoriščih. 
Najperspektivnejši dijaki se udeležujejo  tekmovanj na 
državni in mednarodni ravni. Pogled na statistiko pove, 
da so dijaki in njihovi mentorji zelo uspešni. Veseli smo, 
da se poleg glasbenih in plesnih tekmovanj udeležujejo 
tudi tekmovanj v znanju materinščine, tujih jezikov in ma-
tematike, kjer dosegajo lepe rezultate.

Program umetniška gimnazija je kombinacija splošnega 
gimnazijskega in specifičnega glasbeno-plesnega progra-
ma. Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja, kot 
so široka splošna izobrazba, doseganje visoke ravni znanj, 
sposobnosti in spretnosti na vseh učnih področjih, ima 
umetniška gimnazija še dodatne cilje, med njimi:
- omogočiti mladostnikom, da svojo umetniško nadarje-
nost razvijejo na temelju strokovno preverjenih in kvalite-
tnih vzgojno-izobraževalnih pristopov;
- usposabljati mlade za obvladovanje glasbenih področij, 
ki se nanašajo na ustvarjalne, poustvarjalne, zgodovinske 
in teoretične sestavine glasbene umetnosti;
- pridobivanje plesnega znanja in fizičnih sposobnosti ter 

širšega strokovnoteoretičnega znanja; 
- poudarek  na razvijanju individualnih kvalitet dijaka in  
s tem postavljanje podlage za formiranje glasbenega/
plesnega umetnika.
Dijaki v času srednje šole dosežejo specifična strokovna 
znanja in spretnosti, ki jih je kasneje težko nadoknaditi. 
Poleg tega morajo doseči tako kakovostno znanje, da so 
primerljivi na številnih mednarodnih tekmovanjih in stro-
kovnih srečanjih ali na akademijah in konservatorijih po 
svetu. Število ur pouka v predmetniku v vseh modulih 
in letnikih je nadpovprečno, pri čemer pa ni upoštevano 
vsakodnevno vadenje, posebne priprave na nastope, se-
minarje in tekmovanja. 

Del dejavnosti Obvezno izbirnih vsebin je opredeljenih kot nadstandardna dejavnost, zato jo sofinancirajo starši (stro-
kovne ekskurzije, tekmovanja in športni dnevi). 

- Tečaj nemščine za dijake vseh letnikov. 
- Naravna govorka pri pouku angleškega jezika (v 3. in 4. letniku, pri pouku v 1. in 2. letniku občasno).
- Pouk dirigiranja.
- Mentorstvo dijakom komponistom. 
- Udeležbe na tekmovanjih. 

Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in us-
pešno opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti 
po programu glasbene/baletne šole. Razlikuje se po sme-
reh in modulih. 

Omejitev vpisa 
Pri omejitvi vpisa upoštevamo splošni uspeh v osnovni šoli. 

POMEMBNO!
10. in 11. 2. 2017 ob 10.30 organiziramo informativno uro 
nauka o glasbi/solfeggia s poudarkom na vsebini in pote-
ku sprejemnega izpita. Na šoli potekajo pred in po infor-
mativnem dnevu dodatne priprave na preizkus glasbene 
nadarjenosti iz predmeta nauk o glasbi/solfeggio. Vse 
podrobne informacije so objavljene na spletni strani šole.

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, instrument)
Znanje nauka o glasbi v obsegu šestih razredov glasbene šole, znanje solfeggia v obsegu dveh razredov glasbene šole, 
poleg tega pa še:

- za ORGLE: znanje orgel v obsegu najmanj dveh razredov glasbene šole;

- za PETJE: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško potrdilo specialista foniatra (oto-
rinolaringologa) o izpolnjevanju fizičnih zmožnosti za učenje petja, starost za dekleta je praviloma do 22 let, za fante 
pa do 24 let;

- za KONTRABAS: znanje kontrabasa v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole, starost ob vpisu na kontrabas je 
lahko največ 20 let;

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE IN PLESNE SMERI 
NOVO !!! MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA
V šolskem letu 2017/2018 bomo prvič izvajali nov modul glasbene smeri, modul C – jazz-zabavna glasba. S tem bomo omo-
gočili izobraževanje v vseh treh modulih glasbene smeri in izobraževanje na področju klasičnega baleta plesne smeri ume-
tniške gimnazije. Takšno možnost v Sloveniji ponujata samo oba konservatorija. Dijaki se lahko izobražujejo tudi vzporedno.

Modul A – GLASBENI STAVEK,
Modul B – PETJE, INSTRUMENT,
Modul C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA.

Modul A – BALET.

GLASBENA SMER: PLESNA SMER:
AKTIVNOST ROKI OPOMBE MESEC

PRIJAVA za opravljanje preizkusa glasbene ali 
plesne nadarjenosti

→ 28. 2. 
2017

Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani MIZŠ 
in v pisarni svetovalne službe.
Prijavnico lahko kandidati oddajo tudi na  
informativnem dnevu

FEBRUAR

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV  
NADARJENOSTI

9., 10. in 11. 
3. 2017

Informacije o preizkusu znanja bodo na voljo na 
informativnem dnevu in v šolski publikaciji za vpis. 
Kandidati bodo o razporedu obveščeni po pošti.

MAREC

Posredovanje potrdil o rezultatih  
preizkusa nadarjenosti

→ 27. 3. 
2017

Potrdila posreduje šola po pošti.

PRIJAVLJANJE za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko 
leto 2017/18

→ 4. 4. 
2017

Učenci prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili 
(zdravniško potrdilo) oddajo na svoji OŠ, ki prijavnico 
nato posreduje SŠ, ostali kandidati jo posredujejo 
neposredno šoli, ki so jo izbrali.

APRIL

Javna objava številčnega stanja prijav za vpis 
v SŠ  
za šolsko leto 2017/18

7. 4. 2017 Na spletni strani MIZŠ.

PRENOSI prijav za vpis → 25. 4. 
2017

V roku prijavljeni kandidati lahko svojo prijavo na šoli 
dvignejo in jo odnesejo na drugo šolo oz. drug pro-
gram. Po tem roku prijave ne bo mogoče prenašati 
brez upravičenih razlogov.

OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV o 
omejitvi vpisa in terminu za prinašanje dokumen-
tov za vpis v SŠ

→ 6. 6. 
2017

Obvestila kandidatom posreduje šola po pošti. JUNIJ

VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega 
postopka

med 19. in 
22. 6. 2017 
do 14. ure

Dokumente kandidati prinesejo na šolo ob  
določenem terminu.

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka → 22. 6. 
2017

Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na 
spletni strani.

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka 
za 2. krog izbirnega postopka

→ 27. 6. 
2017 do 
14. ure

Neizbrani kandidati na šoli, kjer so oddali prijavo za 
vpis oddajo prijavo za 2. krog izbirnega postopka. 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 30. 6. 2017 
do 14. ure

Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na 
spletni strani.

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu 
izbirnega postopka

→ 4. 7. 
2017 do 
14. ure

Kandidati se vpišejo na šoli, na kateri so bili sprejeti. 

- za VIOLO, KITARO, FLAVTO, KLARINET, OBOO, FAGOT, SAKSOFON, ROG, TROBENTO, POZAVNO, TUBO,  
TOLKALA, CITRE in HARFO: znanje ustreznega instrumenta v obsegu najmanj šestih razredov glasbene šole; za 
skupino pihal, trobil in tolkal je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za igranje pihal, 
trobil oz. tolkal, starost ob vpisu na fagot, pozavno in tubo je lahko največ 20 let.

- za KLAVIR, VIOLINO, VIOLONČELO, HARMONIKO, KLJUNASTO FLAVTO: znanje ustreznega instrumenta v obse-
gu osmih razredov glasbene šole; za kljunasto flavto je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih 
pogojev za igranje pihal.

NOVO!
Modul C (jazz-zabavna glasba) - interdisciplinarno
- JAZZ–ZABAVNA GLASBA: enako kot v modulu petje – instrument, le da je starost ob vpisu do največ 24 let; 

PLESNA SMER

Modul A (balet)
- BALET: posebna nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja, s katerim učenec dokaže znanje baleta v obse-
gu šestih razredov programa ples – balet, obsežnejši in zahtevnejši program glasbene šole; zdravniško potrdilo, s ka-
terim ugotavljamo splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, 
oblika postave in nog, posebnosti stopal) in antropometrične meritve (sorazmerje med posameznimi deli telesa).

KOLOFON

VPIS v umetniško gimnazijo 2016/2017

Izdal: Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Uredili: Helena Meško, Nina Bošnjak

Lektorirala: mag. Tanja Brčić Petek

Fotografije: Boris B. Voglar, Tiberiu Marta, Dejan Bulut

Oblikovanje in tisk: Evrografis d.o.o.

Naklada: 200 izvodov

Maribor, 2017



UČBENIŠKI SKLAD

DIJAŠKA SKUPNOST

O našem delu so zapisali …

ŠOLSKI SKLAD

deluje na šoli skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Omogoča izposojo učbenikov za posamezne 
predmete. 

deluje aktivno, skrbi za pretok informacij med dijaki in vodstvom šole, sodeluje pri iskanju rešitev dijaških problemov. 
Dijaki imajo dostop do brezžičnega internetnega omrežja, spletnih učilnic, sodelujejo pri oblikovanju nadstandardnih 
vsebin šole.

Nato je ZSGŠ iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejela odlikovanje – srebrni red za izjemne zasluge 
pri utrjevanju glasbenega znanja in razvoju slovenske glasbene kulture ob 200-letnici slovenskega javnega glasbenega 
šolstva. V imenu vseh javnih glasbenih šol ga je sprejel predsednik ZSGŠ, Boris Štih. V nagovoru je poudaril, da s slav-
nostnim koncertom zaznamujejo izjemne rezultate kakovosti in odličnosti, ki jih dosegajo učenci slovenskih javnih glasbe-
nih šol … Oba orkestra sta bila sestavljena iz članov, ki so se kar dva meseca vsako soboto vozili iz različnih krajev Slovenije 
in Trsta na vaje v Ljubljano; bilo je zanje, za dirigenta in za organizatorje izredno naporno, rezultat pa je bil navdušujoč.
Slavnostni koncert ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, 
Večer, 22. november 2016 (Majda Jecelj)

»Tudi če je prireditev za petletne otroke, moramo z vsakim nastopom pripraviti kvalitetne, odlično pripravljene izvedbe, 
pa četudi gre za deset taktov. Združili smo znanje in energije in mogoče smo v svojem pedagoškem procesu kdaj 
celo preozki Rezerv je toliko v ljudeh, vidim, in še večji izziv bom lahko ponudila po tej izkušnji kolektivu. Vidim, da so 
bistveno več kot učitelj, flavte, klarineta, klavirja, harfe … Otroke zmeraj učimo, da je oder nepredvidljiv. Tudi vrhunskim 
umetnikom se zgodi, da kdaj klecnejo.« Helena Meško
Z drznostjo mladih in izkušnjami zrelih, Večer, 15. september 2016 (Melita Forstnerič Hajnšek)

10. jubilejni koncert dijakov komponistov umetniške gimnazije Konservatorija Maribor je bil resnično pravi praznik prvič 
slišane glasbe mladih ustvarjalcev. Mariborski Konservatorij premore izvrstne soliste in ansamble ter odlične mentorje. 
Za podporo in razvoj slovenske ustvarjalnosti si zaslužijo poklon in spoštovanje
Izvirno, a tudi drzno, Večer, 26. april 2016, (Nenad Firšt)

Ob današnji svečanosti v Predsedniški palači je nastopila skupina Slide Zone Trombone Quartet, ki deluje v okviru ume-
tniške gimnazije na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor pod mentorstvom profesorja Mihaela Švagana. Na zad-
njem državnem tekmovanju komornih skupin so osvojili prvo nagrado in vseh možnih 100 točk. Predstavili so se nam z 
vrhunsko izvedbo in interpretacijo skladbe Henrija Tomasija z naslovom Etre ou ne pas être, napisane na Shakespearovo 
temo biti ali ne biti iz tragedije Hamlet, za katero so prejeli posebno priznanje žirije.   
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikova-
nja medalje za zasluge, www.predsednik.si, 26. april 2016

Razigrani plesalci so izvabili publiki iskren aplavz in dokazali, da starost ni vedno odločila, ko gre za plesni temperament. 
Obetavni mladi plesalci so se z vnemo lotiti kompleksne predstavitve vlog, ki so jim bile zaupane, in tako se je šolska 
predstava (ki ima v osnovi namen pokazati predvsem znanje, usvojeno v preteklem šolskem letu) prelevila v pravo 
baletno predstavo, doživetje, v katerem ni manjkalo dramskih zapletov, variacij, razpletov in srečnega konca. Videli smo, 
da je v predstavo vloženo veliko dela (tako pedagogov kot dijakov in učencev). 
Plesni temperament ni odvisen od starosti, Večer, 26. april 2016 (Olivera Ilić)

Konservatorij za glasbo in balet Maribor pa je “polnih sedem desetletij osrednja umetniška izobraževalna ustanova v 
regiji,” v kateri se je izobraževalo veliko mednarodno uveljavljenih glasbenikov in baletnih plesalcev, ki so ime mesta 
ponesli daleč zunaj meja Slovenije.    
www.times.si, Glazerjeva nagrada in listine, 11. marec 2016

Pedagoško in scensko prakso bodo izvajali v sodelovanju z mariborskim gledališčem in konservatorijem za glasbo in 
balet, po končani diplomi pa bodo imeli diplomanti možnost nadaljevati delo kot baletni umetniki, pedagogi in baletni 
repetitorji v gledališčih ter kot učitelji baleta v formalnem in neformalnem izobraževanju.
»Zgodovinski dogodek«: V Sloveniji odslej tudi dodiplomski študij baleta, Akademija za ples in Alma Mater Europaea 
združili moči, RTV SLO, 28. september 2016

Ker nam to nalaga zakonodaja? Ker s pomočjo sklada lahko uresničimo nadstandardne aktivnosti na šoli? Ker z 
dobrodelnostjo damo več sebi kot tistemu, ki dar prejema?

Na vsa vprašanja lahko odgovorimo pritrdilno. Ob tem se ukvarjamo še z dobrodelnostjo, kjer nastopamo kot dona-
torji in prejemniki. V minulem  šolskem letu so dijaki zbirali različne potrebščine za sirske begunce v Turčiji, v sode-
lovanju z lokalnim podjetjem so z nastopi zbrali sredstva za nakup klavirja za sošolca, sodelovali so na dobrodelnem 
bazarju dijaške skupnosti Maribor, izvajajo šolski božični bazar, imenovan BazArt, v sodelovanju z Rotary in Lions 
klubi prirejamo dobrodelne koncerte.

Sredstva šolskega sklada so namenjena za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa in 
se ne financirajo iz javnih sredstev. V letih delovanja smo sredstva šolskega sklada porabili za financiranje naravnega 
govorca pri pouku angleščine in za gostovanji pihalnega in simfoničnega orkestra v tujini ter tečaj dirigiranja.
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Ustanovitelja:
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Šola je pravni naslednik šole z nazivom  
Srednja glasbena in baletna šola Maribor.
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2000 Maribor

Tel.: 02 2287 280/281

Fax.: 02 2287 288

E-mail: info@konservatorij-maribor.si
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Ravnateljica: Helena Meško
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