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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

 

 
 

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR  

 
 

 

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv zavoda: KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 

MARIBOR,  Mladinska ulica 12,  2000 Maribor 

 

Odgovorna uradna oseba: ravnateljica: HELENA MEŠKO, prof. 

 

Datum prve objave 

kataloga: 

oktober 2009 

Datum zadnje spremembe: oktober  2021 

 

Katalog je dostopen na 

spletnem naslovu: 
http://www.konservatorij-maribor.si/ 

Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda 

 

Pristojna oseba za 

posredovanje IJZ in 

informacij za medije  

(45. čl. Zmed-A): 

ravnateljica: Helena Meško, prof. 

e-pošta: helena.mesko@konservatorij-maribor.si  

tel. št.: 02/228 72 84 
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II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 

1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA  
 

KONSERVATORIJ 

ZA GLASBO IN BALET MARIBOR 
Mladinska ulica 12 

 

Tel.: 02/228 72 80 

Faks: 02/228 72 88 

http://www.konservatorij-maribor.si/ 

 

      

 

  RAVNATELJICA: HELENA MEŠKO 

e-pošta: helena.mesko@konservatorij-maribor.si 

POMOČNIKI RAVNATELJICE:  

SIMONA FIŠER 

e-pošta: simona.fiser@konservatorij-maribor.si 

NATALIJA MIKIC 

e-pošta: natalija.mikic@konservatorij-maribor.si  

IRENA KOŠMERL LEŠ 

e-pošta: irena.kosmerl.les@konservatorij-maribor.si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNE SLUŽBE:  

 svetovalna služba 

 knjižnica 

 tajništvo   

- kadrovska služba 

              - administracija 

 računovodstvo 

 tehnična služba 

 

 

Šola izvaja: 

 

a) SREDNJEŠOLSKI PROGRAM – UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

     na poslovnem naslovu šole 

b) PROGRAM OSNOVNEGA GLASBENEGA IN BALETNEGA 

    IZOBRAŽEVANJA na naslednjih lokacijah: 

 

GLASBENA IN BALETNA ŠOLA CENTER                       

Mladinska ulica 12  

Tel.: 02/228 72 80  

 

Disloc. oddelek Šentilj 

Cvetlična ulica 11 

  

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART 

Trg osvoboditve 7 

Tel.: 02/655 62 40   

 

Disloc. oddelek Cerkvenjak 

OŠ Cerkvenjak 

Cerkvenjak 34  

Tel.: 02/729 58 40 

  

PODRUŽNIČNA ŠOLA TABOR  

Metelkova 58  

Tel.: 02/333 82 52 

 

Disloc. oddelek Rače 

OŠ Rače, Grajski trg 1 

Tel.: 02/608 12 21   

 

Disloc. oddelek Ruše  

Falska 14  

Tel.: 02/661 58 71  

mailto:helena.mesko@konservatorij-maribor.si
mailto:simona.fiser@konservatorij-maribor.si
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Disloc. oddelek Selnica ob Dravi  

OŠ Selnica ob Dravi, Mariborska 30  

Tel.: 02/674 08 30 

 

Disloc. oddelek Lovrenc na Pohorju  

OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6  

Tel.: 02/630 00 20 

 

 

PODATKI O ZAPOSLENIH – so dostopni na spletni strani: http://www.konservatorij-maribor.si/. 

 

2. DELOVNO PODROČJE   
Vzgoja in izobraževanje na 

področju:  

 

 osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja 

 

 srednješolskega glasbenega in baletnega izobraževanja  

 – v programih umetniške gimnazije – glasbena in plesna 

 smer (balet) 

 

3.  KATALOG JAVNIH STORITEV 
Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom: 

a) IZOBRAŽEVANJE:  

       I.  Osnovna stopnja 

           GLASBENA ŠOLA 

           Programi: 

 

 

 

 

       II. Srednja stopnja  

GIMNAZIJSKI 

PROGRAM 

Program: 

Smer:   

 

 

 

Smer: 

 

        b) IZDAJA javnih listin: 

 

 

 

 PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA 

 GLASBENA PRIPRAVNICA 

 GLASBA /petje in inštrument/ 

 PLESNA PRIPRAVNICA  

 PLES /balet, sodobni ples/ 

 

 

 

 Umetniška gimnazija  

GLASBA  

A – glasbeni stavek 

B – petje/inštrument 

C – jazz – zabavna glasba 

PLES  

A – ples  

 Spričevala, obvestila, pohvale, … 

 Izpisi iz evidenc 

 

POGOJI za vključitev v posamezne programe so navedeni na spletni strani zavoda    

http://www.konservatorij-maribor.si/, v skladu z zakonodajo in predpisi.  

   

URADNE URE za kandidate za izobraževanje po srednji stopnji so: 

- v ponedeljek, četrtek od 11.00 do 14.00 

- sreda od 10.00 do 16.00 

- torek, petek od 8.00 do 12.00 

pri svetovalni delavki Nini Bošnjak, v sobi št. 10. 

 

URADNE URE za kandidate za izobraževanje po osnovni stopnji so:  

- ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.30 do 15.00 

- sreda od 8.00 do 16.00 

v tajništvu šole.           

ODGOVOR NA VLOGO v zvezi z vpisom v izobraževalni program zavod pošlje prosilcu v roku 10 dni.     

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI  

       RAZPOLAGA 

http://www.konservatorij-maribor.si/
http://www.konservatorij-maribor.si/
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1. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega  

področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja 

zavoda:  

 Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si 

 Uradni list RS: www.uradni-list.si 

- Zakon o zavodih 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja 

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za dejavnost VIZ 

- Zakon o šolski inšpekciji 

- Zakon o delovnih razmerjih 

- Zakon o javnih uslužbencih 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o računovodstvu 

- Zakon o javnih financah 

- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede 

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 

šolstva in športa v plačne razrede znotraj razpona plačnih 

razredov 

- Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na 

področju vzgoje in izobraževanja 

- Zakon o javnih naročilih 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

- Zakon o glasbenih šolah  

- Pravilniki, odredbe (glasbena šola) 

- Zakon o gimnazijah 

- Pravilniki, odredbe, navodila (gimnazija) 

- Zakon o maturi  

- Pravilniki (matura) 

 Državni zbor: www.dz-rs.si 

 Državni izpitni center: www.ric.si  

 druge povezave na državne registre 

 

Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov 

 EU portal: e-uprava.gov.si 

         -     Evropska zakonodaja  

         -     Direktiva 2003/98/ES 

 

2. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov za področje delovanja 

zavoda 
Seznam strateških in programskih 

dokumentov  

 Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto 

 Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za 

       preteklo šolsko leto 

 Finančni plan zavoda, Kadrovski plan zavoda 

 Zaključni račun (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz prihodkov,        

odhodkov …) za koledarsko leto 

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod  
Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco. 

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov. 

5. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 
Seznam posameznih dokumentov, 

aktov: 

 Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

»Konservatorij za glasbo in balet Maribor«, dne 17. 6. 2010 

http://www.mss.gov.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.ric.si/
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 Letni delovni načrt za šol. leto 2021/22,  oktober 2021 

 Pedagoško poročilo Konservatorija Maribor za šol. leto 2020/21   

 Letno poslovno poročilo Konservatorija Maribor za leto 2020 

 Kronika zavoda  (od l. 1957 do l. 1995 v Pokrajinskem arhivu 

Maribor) 

 Sklep o hrambi in uporabi pečatov z dne 8. 7. 2010 

 Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na 

delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo njegovih posledic, 12. 5. 

2009  

 Blagajniški maksimum z dne 1. 1. 2007 

 Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov z dne 1. 3. 2010  

 Pravilnik o notranjem nadzoru nad izvajanjem določb, ki se nanašajo 

na varovanje izpitne tajnosti (ZMat), maj 2007  

 Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času pandemske gripe, 

november 2009 

 Poslovnik o delu sveta zavoda  

 Pravilnik o določanju, plačevanju in znižanju prispevkov staršev za 

glasbeno in baletno šolanje učencev z dne 23. 8. 2010 

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Konservatorija za glasbo in 

balet Maribor, september 2019  

 Pravila šolske prehrane Konservatorija za glasbo in balet Maribor z 

dne 25. 8. 2010, Aneks k pravilom, september 2011  

 Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu, 1. 9. 2010 

 Varnostni načrt Konservatorija za glasbo in balet Maribor za 

potovanja, ekskurzije in druge organizirane odsotnosti v okviru šole z 

dne 1. 9. 2010 

 Poslovnik pritožbene komisije Konservatorija Maribor 

 Sklep o ustanovitvi šolskega sklada, oktober 2011 

 Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih substanc na delovnem 

mestu, december 2011 

 Izjava o varnosti z oceno tveganja, december 2011, posodobitev, maj, 

2020 ter oktober 2021 

 Pravilnik o računovodstvu z dne 30. 12. 2017 

 Pravilnik o video nadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu, 

marec 2012  

 Pravilnik o knjižničnem redu in izposoji inštrumentov, 30. 9. 2014 

 Pravilnik o vpisu na glasbeno šolo, oktober 2014 

 Pravilnik o vpisu na umetniško gimnazijo, oktober 2014 

 Pravilnik o podeljevanju nagrade, listin, diplom in priznanja 

Konservatorija za glasbo in balet Maribor »Dr. Roman Klasinc«, z 

dne 12. 3. 2015 

 Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarov. osebnih podatkov, 11/2018 

 Pravilnik o šolskem redu na Konservatoriju Maribor, 12/2018 

 Pravilnik o ocenjevanju znanja na umetniški gimnaziji, 12/2018 

 Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela na Konservatoriju za glasbo 

in balet Mb v primeru izbruha koronavirusa , marec, september 2020 

 Pravilnik o ocenjevanju SŠ – prilagoditev pravil »korona«, 4.12.2020 

 Pravilnik o ocenjevanju GŠ/BŠ – prilagoditev pravil »korona«, 

4.12.2020  

 Hišni red Konservatorija Maribor v času nevarnosti okužbe, 3. 9. 

2021 

 Hišni red Konservatorija Maribor v času nevarnosti okužbe - 

posodobitev, 6. 9. 2021 

 

 

Dokumenti, akti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.  

 

6. Pomembni vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 
Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu so  objavljeni na spletni strani zavoda. 

Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda so objavljeni na spletni strani zavoda.  
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Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38.člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi IJZ):  

Zavod bo letno poročilo objavil na spletni strani v skladu z zakonom.  

 

 

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA 
Opis dostopa do posameznih 

sklopov informacij: 

 opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v 

katerih se nahajajo informacije javnega značaja: 

- za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete računalnik s 

katerimkoli novejšim brskalnikom (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, 

…) 

 opis »fizičnega« dostopa:  
-   vprašanja v zvezi z informacijami javnega značaja lahko 

posredujete:  

 a)   na naslovu zavoda:  

       - v času uradnih ur:  

          pon., tor., čet. in petek od 10.30 do 15.00  

          sreda od 8.00 do 16.00 

b)  pri osebi pooblaščeni za sprejem vloge: ravnateljica 

       Helena Meško, prof. 

 

 opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami (13. čl. 

      Uredbe):  

a) dostopnost po elektronski poti (možnost pretvorbe 

       besedila, ki je bolj berljiva – velikost črk) 

b) osebna zglasitev na šoli – na njihovo zahtevo 

       omogočena ustna obrazložitev informacije  

 

 

 

V. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje zahtevanih 

informacij oziroma tematskih 

sklopov:  

 o pogojih za vpis v izobraževalne programe 

 trajanju izobraževalnih programov 

 o pogojih izpisa, prepisa na drugo šolo 

 o opravljanju privatnih izpitov 

 o višini prispevka staršev za izobraževanje otrok 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                     
 

 

 
 

 
 


