»Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se
skrivajo genialnost, moč in čarobnost«. (J. W. Goethe)
Konservatorij za glasbo in balet Maribor je osrednja izobraževalna inštitucija na področju umetnosti na Štajerskem in
ena najpomembnejših v državi. Zadanim načrtom zgledno sledimo, sproti preverjamo njihovo uresničevanje in si iz
leta v leto postavljamo višje in zahtevnejše cilje. Že sam nastanek daje tej šoli poseben pečat, samo nekaj dni po koncu 2. svetovne vojne so na podlagi posebnega odloka začeli zbirati instrumente in skoraj hkrati, 22. maja 1945, začeli z
izvajanjem pouka na srednji in nižji stopnji. Skozi bogato zgodovino je šola spremenila nekaj imen, nazadnje leta 2010,
ko se je preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet Maribor.
Dijaki umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri dosegajo izjemne rezultate na mnogih domačih in mednarodnih
tekmovanjih, mnogi nekdanji dijaki so danes priznani umetniki ali pedagogi na prestižnih svetovnih univerzah. Zelo
smo ponosni, ko povedo, kje so naredili prve korake v razvoju svojih umetniških talentov. Veliko učiteljev in korepetitorjev je bilo in je še koncertno aktivnih, vsako leto pripravimo veliko prireditev v okviru zavoda, največje koncertne
dogodke izvajamo v dvoranah SNG, dvorani Union, Kulturnih domovih in na gostovanjih v tujini ali po Sloveniji.
Marca 2016 je Konservatorij Maribor prejel prestižno nagrado - Glazerjevo listino za pomembne dosežke na področju
kulture v Mariboru.
Spoštovani starši, dragi učenci, bodoči dijaki,
veselimo se vašega obiska na informativnih dnevih in kasneje koncertov, doživetij, iskanj in odkrivanja tančic glasbene
in plesne umetnosti. Dobrodošli v naš svet.
Helena Meško, ravnateljica

POSLANSTVO IN VIZIJA KONSERVATORIJA MARIBOR

ZAKLJUČEK ŠOLANJA – MATURA

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, kritičnosti, 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 glasbeno izobraževalne
inštitucije na področju severovzhodne Slovenije. Ob tem bomo tudi v prihodnje pomembno prispevali k ponudbi glasbenih in plesnih prireditev v Mariboru; skrbeli za ugled inštitucije s sedemdesetletno tradicijo in ga obdržali. 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
maturo iz petih predmetov. Zaradi manjšega števila dijakov šola ne more zagotoviti velike izbirnosti predmetov.
Poleg obveznih (slovenščina, matematika, angleščina/
nemščina) ponujamo še predmete glasba, zgodovina,

italijanščina. Za izbirne maturitetne predmete, ki jih šola
ne izvaja, šolska maturitetna komisija poskuša zagotoviti
obiskovanje pouka na sosednjih gimnazijah, najpogosteje
na Prvi, II. in III. gimnaziji Maribor. Matura poteka po razporedu, ki ga pripravi Državni izpitni center.

VZPOREDNO/INTERDISCIPLINARNO IZOBRAŽEVANJE

- za PETJE: znanje petja v obsegu najmanj štirih razredov glasbene šole in zdravniško potrdilo specialista foniatra
(otorinolaringologa) 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;
- 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 obsegu osmih razredov glasbene šole; za kljunasto flavto je potrebno še zdravniško potrdilo o izpolnjevanju zdravstvenih
pogojev za igranje pihal.

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA GLASBENE IN PLESNE SMERI

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.
Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, obiskujejo dve šoli hkrati. Matično, na kateri opravljajo vse predmete po programu
šole, in vzporedno šolo, torej Konservatorij Maribor, kjer opravljajo samo strokovni del predmetnika (vse glasbene ali
plesne predmete).

V šolskem letu 2017/18 prvič izvajamo izvajali nov modul glasbene smeri, modul C – jazz-zabavna glasba. S tem smo omogočili izobraževanje v vseh treh modulih glasbene smeri in izobraževanje na področju klasičnega baleta plesne smeri umetniške gimnazije. Takšno možnost v Sloveniji ponujata samo oba konservatorija. Dijaki se lahko izobražujejo tudi vzporedno.

KONCERTNA DEJAVNOST, TEKMOVANJA, NASTOPI

Modul A (balet)

GLASBENA SMER:

PLESNA SMER:

Modul A – BALET.

Modul A – GLASBENI STAVEK,
Modul B – PETJE, INSTRUMENT,
Modul C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA.
Program umetniška gimnazija je kombinacija splošnega
gimnazijskega in specifičnega glasbeno-plesnega programa. 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 nadarjenost razvijejo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih 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 mednarodno primerljivi na številnih tekmovanjih in strokovnih 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, seminarje ter tekmovanja.

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 pridobivajo 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 vsakoletne menjave dela članov sta delo in rast kvalitete 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 sodelujejo v predstavah Slovenskega narodnega
gledališča Maribor. Najpomembnejši šolski prireditvi sta
božično-novoletna predstava in tradicionalni Svečan baletni večer. Obe prireditvi izvajamo na odrih Slovenskega
narodnega gledališča Maribor.
Sodelujemo z RTV Slovenija, ki o naših koncertnih dogodkih poroča v svojih oddajah. Vse prispevke objavljamo
tudi na spletni strani šole in na šolskem Facebook profilu:
https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboInBaletMaribor
V šolskem letu pripravimo najmanj pet nastopov vsakega 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 matematike, kjer dosegajo lepe rezultate.

NADSTANDARDNI PROGRAMI V PROGRAMU UMETNIŠKE GIMNAZIJE
Del dejavnosti Obvezno izbirnih vsebin je opredeljenih kot nadstandardna dejavnost, zato jo sofinancirajo starši (strokovne ekskurzije, tekmovanja in športni dnevi).
-

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.

POGOJI ZA VPIS V 1. LETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE
Pogoj za vpis je uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus glasbene/plesne nadarjenosti
po programu glasbene/baletne šole. Razlikuje se po smereh in modulih.

Omejitev vpisa

Pri omejitvi vpisa upoštevamo splošni uspeh v osnovni šoli.

POMEMBNO!

9. in 10. 2. 2018 ob 10.30 organiziramo informativno uro
nauka o glasbi/solfeggia s poudarkom na vsebini in poteku sprejemnega izpita.
Na šoli potekajo pred in po informativnem dnevu dodatne
priprave na preizkus glasbene nadarjenosti iz predmeta
nauk o glasbi/solfeggio. Vse podrobne informacije so objavljene na spletni strani šole.

GLASBENA SMER:
KOLOFON
VPIS v umetniško gimnazijo 2017/2018
Izdal: Konservatorij za glasbo in
balet Maribor
Uredili: Helena Meško, Nina Bošnjak
Lektorirala: mag. Tanja Brčić Petek

Modul A (glasbeni stavek)
Fotografije: Urška Lukovnjak, Tiberiu
Marta,
Slavko Rajh, Boris Ferk
Oblikovanje in tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 180 izvodov
Maribor, 2018

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;

Modul C (jazz-zabavna glasba) - interdisciplinarno

- JAZZ–ZABAVNA GLASBA: enako kot v modulu B – petje, instrument, le da je starost ob vpisu do največ 24 let.

PLESNA SMER
- BALET: posebna nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja, s katerim kandidat dokaže znanje baleta v
obsegu šestih razredov programa ples – balet, obsežnejši in zahtevnejši program glasbene šole; zdravniško potrdilo,
s katerim 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).

ROKOVNIK VPISA ZA PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA
V 1. LETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
AKTIVNOST

ROKI

OPOMBE

PRIJAVA za opravljanje preizkusa
glasbene ali plesne nadarjenosti

→ 5. 3. 2018

Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani MIZŠ in
v pisarni svetovalne službe.

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV
NADARJENOSTI

15., 16. in 17.
3. 2018

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

Posredovanje potrdil o rezultatih
preizkusa nadarjenosti

→ 29. 3. 2018 Potrdila posreduje šola po pošti.

PRIJAVLJANJE za vpis v 1. letnik SŠ
za šolsko leto 2018/19

→ 5. 4. 2018

Javna objava številčnega stanja prijav 10. 4. 2018
za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/19

MESEC

MAREC

Učenci v OŠ 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.
Na spletni strani MIZŠ.

PRENOSI prijav za vpis

→ 25. 4. 2018 V roku prijavljeni kandidati lahko svojo prijavo na
šoli dvignejo in jo odnesejo na drugo šolo oz. drug
program. Po tem roku prijave ne bo mogoče prenašati
brez upravičenih razlogov.

OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH
KANDIDATOV o omejitvi vpisa in
terminu za prinašanje dokumentov
za vpis v SŠ

→ 6. 6. 2018 Obvestila kandidatom posreduje šola po pošti.

VPIS oz. izvedba 1. kroga izbirnega
postopka

med 19. in
22. 6. 2018
do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega
postopka

→ 22. 6. 2018, Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na
do 15 ure
spletni strani.

APRIL

Dokumente kandidati prinesejo na šolo ob določenem
terminu.
JUNIJ

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega → 27. 6. 2018 Neizbrani kandidati oddajo prijavo za 2. krog izbirnega
do 11. ure
postopka za 2. krog izbirnega
postopka.
postopka
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega
postopka

→ 29. 6. 2018 Rezultati bodo objavljeni na oglasni deski šole in na
do 15. ure
spletni strani.

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

→ 5. 7. 2018
do 14. ure

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

JULIJ

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

ŠOLSKI SKLAD
Zakaj šolski sklad?
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 donatorji in prejemniki. V minulih šolskih letih so dijaki zbirali različne potrebščine za sirske begunce v Turčiji, v sodelovanju z lokalnim podjetjem so z nastopi zbrali sredstva za nakup klavirja za sošolca, sodelovali so na dobrodelnem
bazarju dijaške skupnosti Maribor, izvedli so šolski božični bazar, v sodelovanju z Rotary in Lions klubi smo priredili
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.

DIJAŠKA SKUPNOST
deluje aktivno, skrbi za pretok informacij med dijaki in vodstvom šole, sodeluje pri iskanju rešitev dijaških problemov.
Predlogi, želje in ideje dijakov se upoštevajo glede na veljavno zakonodajo, veljavni šolski red, na materialne zmožnosti
šole, stališča staršev in učiteljskega zbora. Dijaki imajo dostop do brezžičnega internetnega omrežja, spletnih učilnic,
sodelujejo pri oblikovanju nadstandardnih vsebin šole, v skrbi za čim večjo ozaveščenost o pomenu zdrave prehrane
jim od oktobra do aprila ponudimo jabolka.

O našem delu so zapisali …
V zadnjem desetletju je Konservatorij z vključevanjem svojega podmladka v repertoar in s koprodukcijami z Opero in baletom SNG Maribor zelo uspešno dopolnjeval izobraževalni program in s tem
omogočal lažji prehod v svet gledališča ob zaključku šolanja. Tovrstno izkustveno učenje se je izkazalo
kot velika motivacija za mlade. Kot rezultat medsebojnega sodelovanja lahko navedemo, da je bilo v
nedavno uprizorjenem baletu Hrestač angažiranih več kot dvajset učencev baletne šole, v letošnjem
premiernem baletu Silfida in obnovljenem baletu Giselle pa so prav tako plesali učenci baletne šole in
dijaki umetniške gimnazije.
Mladi ples na pravih odrskih deskah, Večer, 29. 12. 2017 (Olivera Ilić)
V letu jubileja bo Konservatorij pripravil še celoletno razstavo, posvečeno jubilantu, v pritličju šole,
prihodnje leto oktobra pa bosta slavnostni koncert, posvečen dr. Klasincu, in jubilejna, 20. podelitev
nagrad glasbenikom in glasbenim pedagogom, ki nosijo njegovo ime.
Prva slovesnost v spomin na dr. Klasinca je skušala predstaviti izjemno osebnost, ki je pustila odmevne sledi v mariborskem glasbenem miljeju kot umetnik širokega obzorja. Kot solist pianist in komorni
glasbenik je s številnimi nastopi pripomogel k razvoju solističnega in komornega muziciranja pred
drugo svetovno vojno in po njej.
Središčna osebnost mariborske kulture, Večer, 28. 11. 2017 (Melita Forstnerič Hajnšek)
Prvi poletni dan, na večer enakonočja in ob svetovnem dnevu glasbe so v Mestnem parku dr. Jožeta
Pučnika v Lenartu zaznamovali z glasbo, za kar je poskrbel Revijski orkester Konservatorija za glasbo
in balet Maribor. »Ta posebni dan smo počastili na najlepši možni način, z virtuoznostjo, s koncertom,
glasbenim doživetjem, kot ga v Lenartu še ni bilo.«
Koncert, kot ga še ni bilo, Večer, 29. junij 2017, (Milan Ketiš)
Znova smo bili priča širokemu naboru izvirnih glasbenih stvaritev za različne zasedbe, od solističnih
del do skladb za komorne skupine pa tudi večje sestave (orkester in zbor). Dijaki, sploh tisti, ki so se
pisanja lastne skladbe lotili prvič, povedo, da jim je bilo takšno glasbeno raziskovanje velik izziv … Od
prvih glasbenih idej ob začetku šolskega leta do izvedbe na spomladanskem koncertu je dolga pot,
ki zahteva veliko predanosti, raziskovanja in povezovanja. Ker se mentorji zelo dobro zavedajo, kako
pomembno je celostno umetniško oblikovanje odraščajočih glasbenikov, jim pri ustvarjanju novih del
dajejo vso podporo.
Enajsti koncert dijakov komponistov Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Glasna, letnik 48,
številka 2, april-maj 2017 (Uroš Mijošek)

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN
BALET MARIBOR,
uradno skrajšano ime
KONSERVATORIJ MARIBOR
Ustanovitelja:
Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Maribor
Šola je pravni naslednik šole z nazivom
Srednja glasbena in baletna šola Maribor.
Mladinska ulica 12
2000 Maribor
Tel.: 02 2287 280/281
Fax.: 02 2287 288
E-mail: info@konservatorij-maribor.si
Spletna stran: www.konservatorij-maribor.si
Facebook: https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboInBaletMaribor
Ravnateljica: Helena Meško
Informacije za vpis:
Svetovalna služba: Nina Bošnjak
Tel.: 02/ 2287 287
E-mail: nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si

