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„Glasba je posrednica med duhovnim

in stvarnim življenjem.“

Ludwig Achim von Arnim
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Glasbene šole

Pol stoletja razvoja glasbenega 
izobraževanja na primorskem
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Leta po drugi svetovni vojni so bila obdobje, ko je življenje vstajalo iz pepela 
zgorelih vasi in mest, s pogorišč človekovega dostojanstva in ponosa. 
Človeštvo je bilo lačno ne le hrane, temveč tudi  lepote, umetnosti, vseh stvari, 
ki v nas prebudijo dobroto in naš duh dvignejo nad grozote, ki smo jih ljudje 
sposobni prizadejati drug drugemu. In kaj je lepšega in vseobsegajočega kot 
glasba! 

V tistih časih se je porodila želja, da bi bila glasba pomemben del vzgoje in 
sistematičnega izobraževanja mladine, zato so že leta 1946 začele na 
Primorskem vznikati glasbene šole.

Pouk je potekal v neprimernih prostorih, inštrumenti so bili v zelo slabem 
stanju, učiteljev je bilo malo. Toda v vsakem kraju, kjer je nastala glasbena šola, 
je bilo nekaj zanesenjakov, nekaj vztrajnih in delavnih ljudi, ki so verjeli, da bo 
zaživela. Uspeli so postaviti temelje, iz katerih je zrasel sistem glasbenega 
izobraževanja, kakršnega poznamo danes.

V nadaljnjih letih je bilo glasbenih pedagogov vse več in želeli so se povezati ter 
skupaj reševati še vedno pereče organizacijske in finančne težave. Na pobudo 
glasbenega pedagoga Mirana Hasla je nastalo Društvo glasbenih pedagogov 
Primorske, ki je sprva združevalo učitelje glasbe na osnovnih, srednjih in 
glasbenih šolah. Kmalu so se zaradi posebnosti njihovega dela tesneje povezali 
učitelji v glasbenih šolah, zato se je društvo preimenovalo v Zvezo primorskih 
glasbenih šol.

Na straneh tega zbornika je opisan razvoj zveze, ki letos praznuje petdeset let 
delovanja. Glasbeno izobraževanje se je v pol stoletja razvilo v pomemben del 
našega vsakdana in velja za enega najbolj izpopolnjenih v Evropi.
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Danes so glasbene šole lepo urejene in se s prostorskimi in podobnimi problemi 
večinoma ne srečujejo v tolikšni meri kot na začetku. Toda vsako obdobje prinese 
nove izzive in zahteve. Današnji tempo življenja se je iz veselega in spodbudnega 
„allegra“ povzpel v „vivacissimo“, mnogokrat pa kar v „furioso“. Glasba in 
kultura sploh sta postali še pomembnejši dejavnik, saj nam ponujata zatočišče, 
oazo miru in lepote. Naloga današnjega glasbenega pedagoga je drugačna, še 
zahtevnejša in pomembnejša za življenje mladih, ki so nam zaupani. 

Naj postanejo koncerti učencev, ki jih vsako leto organiziramo, spet prava 
SREČANJA, tako učiteljev kot učencev in staršev. Naj se naši učenci še večkrat 
združijo v skupnih orkestrih, ki bodo navduševali poslušalce. Bodimo še 
nadaljnjih petdeset let skupnost, ki ne le da nadaljuje delo ustanoviteljev, temveč 
ga nadgrajuje in je živ organizem, ki raste ter se prilagaja potrebam časa in ljudi.

Bernarda Paškvan,
predsednica Zveze primorskih glasbenih šol

Zveza primorskih 
glasbenih šol
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Ob 50-letnici povezovanja glasbenih pedagogov Primorske in primorskih 
glasbenih šol je treba pogledati daleč nazaj v čas nastajanja Društva glasbenih 
pedagogov z željo po dvigu kakovosti pouka, v čase postopnega iskanja novih in 
vse uspešnejših oblik sodelovanja ter v čas pravega razcveta, zadovoljstva in 
ponosa ob rezultatih skupnega dela.

Dogajati se je začelo v Kopru, kjer je na glasbeni šoli ravnateljeval skladatelj in 
dirigent Vladimir Lovec, na koprskem učiteljišču je glasbo poučeval profesor 
Miran Hasl – zborovodja in violončelist, na Radiu Koper je glasbeni oddelek vodil 
urednik Ivan Silič, ki je bil na glasbeni šoli več let predsednik šolskega odbora.

Miran Hasl, pobudnik združevanja, je v knjigi Moje zgodbe – bil sem vse razen 
dimnikarja takratni položaj glasbenih šol jedko opisal kot »slab in v celoti odvisen 
od večjega ali manjšega (ne)razumevanja takratnih občinskih, šolskih, kulturnih 
in še kakšnih politikov. Znotraj izobraževalnega sistema je obstajala tudi – za 
glasbene šole zelo slaba – delitev na obvezno osnovno in neobvezno dopolnilno 
glasbeno šolo. Vse to je še kako vplivalo na neizenačen položaj glasbenih šol. 
Majhni kolektivi in njihovi ravnatelji sami niso bili kos nalogi, da bi si v svojem 
okolju izborili boljše razmere za delo. Tako smo se odločili – delno po zgledu 
drugih območij – oblikovati svoje združenje«.

Ivan Silič, stalni glasbeni kritik Primorskih novic, je v prvi junijski številki zapisal: 
»V soboto, 30. maja 1964, je bila v Tartinijevem gledališču v Piranu revija, na kateri 
so prvič nastopili učenci vseh glasbenih šol Primorske. Sodelovale so glasbene šole 
iz Ajdovščine, Idrije-Cerknega, Ilirske Bistrice, Izole, Kopra, Pirana, Postojne, 
Sežane, Solkana, Šempetra pri Gorici in Tolmina. Kot gost pa je nastopil tudi 
komorni orkester Glasbene matice iz Trsta s tremi solisti.«

Sledilo je nekaj njegovih kritičnih misli o pomanjkanju pedagoškega kadra, še 
posebno za poučevanje pihal, trobil pa tudi godal in solopetja, ter o ne najboljšem 
izboru skladb, kjer predvsem manjkajo skladbe slovenskih skladateljev. Potem  je 
nadaljeval: 
»Piranski koncertni večer je znova pokazal neizčrpni vir glasbenih talentov, ki jih 
rojeva Primorska. V tem pogledu je revija resnično presegla vsako pričakovanje, 
saj so nastopajoči – več ali manj otroci – muzicirali z vso čustveno predanostjo, 
iskreno in doživeto ... poskrbeti je treba le za to, da bodo glasbene šole lahko nudile 
svojim učencem vsestransko temeljit pouk. To pa je na žalost odvisno od denarja.« 
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»Posvetovanje glasbenih pedagogov, ki je bilo naslednjega dne v dvorani občinske 
skupščine v Piranu (torej v nedeljo, 31. maja!), je bilo združeno z uvodnim 
predavanjem direktorja Centra za glasbeno vzgojo v Mariboru, profesorja Vlada 
Goloba, ki je osvetlil nekaj temeljnih problemov, po krajši razpravi pa je sledil 
občni zbor, na katerem so prisotni ustanovili Društvo glasbenih pedagogov za 
okraj Koper.«*

Občni zbor je sprejel društvena pravila in za predsednika izvolil profesorja Mirana 
Hasla. 
V upravni odbor so bili poleg predsednika Hasla izvoljeni še:
Klavdij Koloini, ravnatelj Glasbene šole Ajdovščina,
Vladimir Lovec, ravnatelj Glasbene šole Koper,
Lilijana Kranjec, ravnateljica Glasbene šole Sežana,
Božena Lušicky, strokovna učiteljica Glasbene šole Izola,
Marija Jelačin, predmetna učiteljica Glasbene šole Šempeter,
Ivo Jelerčič, predmetni učitelj Osnovne šole Postojna,
Danica Ivančir, predmetna učiteljica Osnovne šole Ilirska Bistrica,
Ciril Silič, predmetni učitelj Osnovne šole Solkan,
Vera Clemente, predmetna učiteljica na Učiteljišču Tolmin,
Drago Kanduč, strokovni učitelj Glasbene šole Idrija,
Lovše Majda, profesorica Glasbene šole Piran,
Viktor Samuda, predmetni učitelj Osnovne šole Prestranek.

Izvoljen je bil tudi nadzorni odbor v sestavi:
Miroslav Logar, predmetni učitelj Glasbene šole Koper,
Ivan Rijavec, ravnatelj Glasbene šole Idrija,
Angel Trojer, ravnatelj Glasbene šole Postojna.

Občni zbor je še določil, da se bo predsednik Miran Hasl kot delegat udeležil 
kongresa Društva glasbenih pedagogov Jugoslavije v Kotorju.

In delo je steklo. Na enajstih glasbenih šolah, ki jih Silič omenja v svojem poročilu 
iz prve revije, se je na podlagi rezultatov ankete za petletno obdobje na leto šolalo 
povprečno 990 učencev, poučevalo jih je 42 rednih in 23 honorarno zaposlenih 
učiteljev. 

Hasl piše: »Komisija v sestavi Vladimir Lovec, Ivan Silič in Miran Hasl je spomladi 
1965 obiskala vse šole in na kraju samem spoznala težave, s katerimi so se ubadali 
ravnatelji in učiteljski zbori. Večina šol je delovala v zelo slabih prostorskih in 
materialnih razmerah. Poučevali so na vse prej kot primernih glasbilih. Posebno 
klavirji v glavnem niso bili vredni svojega imena./…/ Še najbolj pa so nas 
zaskrbeli velika, ponekod skoraj popolna nezainteresiranost takratnih občin za 
delovanje njihovih glasbenih šol ter na drugi strani malodušje in vtis, kot da so se 
kolektivi glasbenih šol sprijaznili s položajem, da tu ni mogoče nič spremeniti.«

Na sejah upravnega odbora društva je Hasl vizionarsko vztrajal, da morajo 
glasbene šole pogosteje seznanjati javnost s svojim delom, skrbeti za dvig 
kakovosti, za nastope učencev tudi zunaj šole, ter zagovarjal organiziranje revij in 
nujnost izmenjave pedagoških izkušenj med učitelji. 
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aRedne letne revije, sprva le ena ali dve na leto, so bile kasneje organizirane vedno 
pogosteje in v takih oblikah srečevanj, ki so omogočala primerjavo uspešnosti med 
učitelji in učenci. Posebna komisija je na revijah izbrala točke za zaključni koncert. 
Največ so k prenosu izkušenj, povečanju konkurenčnosti in s tem k dvigu 
kakovosti prispevali revije po posameznih inštrumentalnih skupinah ter regijska, 
republiška in državna tekmovanja in seveda seminarji za skoraj vsa predmetna 
področja, ki jih je prirejalo društvo. 

Zvrstili so se predsedniki in predsednice: po Miranu Haslu, ki je vztrajal dolgih 11 
let, je bil predsednik društva Mitja Žnidaršič, ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica. 
Predsedniško dolžnost je po šestih letih predal ravnatelju sežanske glasbene šole 
Evgenu Prinčiču, ta pa leta 1985 Aleksandri Trebižan, ravnateljici Glasbene šole 
Vinka Vodopivca v Ajdovščini. Leta 1986 jo je zaradi porodniškega dopusta 
nadomeščala ravnateljica novogoriške glasbene šole, gospa Amina Slapernik. 
Aleksandra Trebižan je z veliko prijazne energije, odločnosti in predanosti vodila 
društvo vse do leta 1993, ko sta se vse organizacijsko delo in skrb 'prevalila' name. 
Z veseljem sem zdržal do februarja 2000, do časa, ko smo v Kopru že razpisali vpis 
na umetniško gimnazijo in sem se že pripravljal na odhod v pokoj.

Šola Glasbene matice Trst je z nami sodelovala od vsega začetka. Leta 1988 so v 
društvo pristopili tudi učitelji Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emila 
Komela iz Gorice. Leta 1994 sta se nam pridružili glasbeni šoli z Vrhnike in Frana 
Gerbiča Cerknica. Istega leta se je društvo preimenovalo v Zvezo primorskih 
glasbenih šol (ZPGŠ). 

Ob 40-letnici Zveze primorskih glasbenih šol se je o našem skupnem delu zelo 
slikovito izrazila moja naslednica, zdaj, žal, že pokojna ravnateljica Glasbene šole 
Tolmin, gospa Slavica Mlakar: »Učitelji so nam večkrat očitali, da so vse naše 
aktivnosti eno samo tekmovanje … In vendar se je obrestovalo! Kakovost pouka se 
je vztrajno vzpenjala na vseh šolah, brez izjeme! Sicer pa so se glasbeniki med seboj 
vedno primerjali in tekmovali. Navsezadnje je le na tak način mogoče oblikovati 
vrednostni sistem, lestvico kakovosti, ki je resda relativna, je pa učiteljem v veliko 
pomoč pri postavljanju kriterijev za svoje učence.« Razvoj in širino so prinašali 
tudi mnoge poletne šole in glasbene delavnice, kot tudi razna srečanja in 
povezovanja z glasbenimi šolami v tujini (Češka, Slovaška, Italija) ter mednarodna 
tekmovanja.

Pri seznanjanju javnosti in uveljavljanju glasbenih šol je neprecenljivo delo opravil 
glasbeni oddelek Radia Koper, ki je vseh 50 let skrbel za snemanja in predvajanja 
posnetkov revij, zaključnih koncertov tekmovanj pa tudi oblikovanja oddaj 
odmevnejših dosežkov posameznikov. Zahvaliti se moramo predvsem gospodu 
Ivanu Siliču ter sedanjemu vodstvu Lei Hedžet in Branki Kljun. Prispevke o 
dogajanju in zapise o uspešnih mladih glasbenicah in glasbenikih redno objavljajo 
tudi Primorske novice. Vsem se zahvaljujemo.

Leta 1994 je vstopil v naš prostor profesor Sijavuš Gadžijev, pianist in izvrsten 
klavirski pedagog. Pred tem je poučeval na znani posebni šoli za glasbene talente, 
ki deluje v okviru Konservatorija P. I. Čajkovskega v Moskvi. 
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Ob njegovi prvi poletni šoli v Kopru sva se dogovorila, da bo v naslednjem 
šolskem letu poučeval tudi na Centru za glasbeno vzgojo Koper. Takrat je v Delu 
izšel članek predsednika Društva glasbenih umetnikov Slovenije, profesorja 
Igorja Dekleve, v katerem se je o prihodu Sijavuša Gadžijeva izrazil, da je to »vdor 
tujih glasbenikov v slovenski glasbeno šolski sistem«. Mi pa smo verjeli, da bo vsa 
primorska, če že ne vsa slovenska klavirska pedagoška stroka z njegovim 
delovanjem pri nas ogromno pridobila. Naj spomnim le na nekaj imen njegovih 
učencev iz tistega časa: Miha Štokelj, Mateja Gruntar, Ivan Skrt, Rok Palčič, 
Simona Solce, Divna Jandrič, Irena Koblar, Aleksandra Pavlovič, Urška Babič, 
Lara Klun in še mnogi drugi. Vsi so danes aktivni pianisti in pedagogi. 

S profesorjem Gadžijevom smo izpeljali številne seminarske oblike 
izpopolnjevanja učiteljev primorske regije in vse Slovenije. V letih od 1995 do 1997 
je v okviru Zveze primorskih glasbenih šol in v organizaciji Slovenskega centra za 
glasbeno vzgojo Emila Komela v Gorici vodil dveletno pedagoško šolo za učitelje 
klavirja, ki je udeležencem s predmeti klavir in metodika klavirske igre ter s 
predavanji tudi drugih strokovnjakov o klavirski literaturi, estetiki glasbe in 
glasbenem stavku z analizo nudila izvrstno osvežitev in razširitev znanja. Ob 
splošnem dvigu kakovosti klavirskega pouka na Primorskem v naslednjih letih so 
kmalu tudi naši učenci na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih 
dosegali izjemne rezultate, kakršnih dotlej na klavirskem področju še ni bilo.

Ob tem se je na pobudo klavirskega aktiva, ki ga je na Centru za glasbeno vzgojo 
odlično vodil kolega Bojan Glavina, pojavila potreba po tekmovanjih do novih 
notnih izdaj. Najprej so nas razveselile njegove »Drobtinice«, kasneje pa je – po  
uspelem javnem razpisu – Zveza primorskih glasbenih šol izdala zbirko novo 
nastalih mladinskih skladb za klavir slovenskih skladateljev z naslovom 
Klavirske pisanice. Komisija za izbor skladb je med prispelimi izbrala za objavo 
tudi več skladb Bojana Glavine, ki se je s tem dodobra uveljavil kot slovenski 
skladatelj za otroke in mladino. »Nobena teh skladb ni obležala v predalu, vse so 
bile izvedene. Otroci ob njihovem izvajanju uživajo, zato je videti, kot bi jim bile 
pisane na kožo – otroci pač ne lažejo,« je v zborniku ob 50-letnici Glasbene šole v 
Kopru zapisala Marija Gombač. V času predsednikovanja Slavice Mlakar je izšla 
še tretja zbirka novih mladinskih skladb, tokrat za trobila in trobilne komorne 
skupine. Odzvalo se je kar dvanajst slovenskih skladateljev.
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aPostopoma so šole reševale tudi svoje prostorske težave. Prav vse so pridobile 
primerne prostore za pouk in dvorane za šolske nastope, in to z dozidavo, 
novogradnjo ali preselitvijo v primernejše in preurejene stavbe. Rešile so tudi 
problem neustreznih klavirjev in drugih šolskih inštrumentov.

Med naslednje 'podvige' ali 'zmage' naše zveze moramo z veseljem in 
občudovanjem prišteti še ustanovitvi harmonikarskega in simfoničnega orkestra, 
ki ju sestavljajo učenci in dijaki večine primorskih glasbenih šol. Zahvala za 
požrtvovalne priprave gre vsem sodelujočim učencem, njihovim učiteljem, 
mentorjem in vodstvom šol, za prepričljive umetniške dosežke pa dirigentoma 
Claudiu Furlanu, profesorju na šoli Glasbene matice v Trstu, in Marinki Kukec - 
Jurič, violinistki in dirigentki na Glasbeni šoli Postojna.

22. septembra 1999 je Bojan Glavina na seji izvršnega odbora ZPGŠ prvič 
predstavil zamisel o izdajanju publikacije, v kateri bi se stekale informacije, 
sporočila, ocene, predlogi, razmišljanja o našem delu. Ideja je padla na plodna tla. 
20. oktobra 1999 je občni zbor ZPGŠ na podružnični šoli v Cerknem soglasno 
potrdil Glavinov načrt izdajanja revije s pomenljivim naslovom Primorska 
sozvočja. V nadaljevanju je bil še istega dne sestavljen tudi širši uredniški odbor 
revije s predstavniki – dopisniki z vseh šol. Jožek Štucin, odličen dopisnik in kritik 
Primorskih novic, je v številki z dne 4. januarja 2000 o tem dogodku takole 
razmišljal: »Za uresničitev take ideje je potreben kreativen, v vseh ozirih 
angažiran človek, ki je začetne korake pripravljen narediti iz čistega entuziazma 
ter z nesebičnim razdajanjem svojih zasebnih in profesionalnih zalog 
energije./…/ Glavina je k sodelovanju pritegnil še dva pedagoška zanesenjaka, 
Friderika Kinga in Nadjo Žerjal, in Sozvočja so počasi pričela postajati realnost.« 
Prva številka je zagledala luč sveta 23. decembra, tik pred novoletnimi počitnicami 
in vstopom v novo tisočletje. Druga številka je izšla 30. marca, le dan pred mojim 
odhodom v pokoj. V petih letih je izšlo deset številk revije, ki se je v tem času 
vsebinsko izoblikovala in se uveljavila tudi v širšem slovenskem prostoru. S 
ponosom se spominjam, kako soglasni smo bili v izvršnem odboru zveze, ko smo 
podprli njeno izhajanje.

5 let izdajanja revije,

10 številk, notnih in 

drugih prilog
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Po Slavici Mlakar je ZPGŠ vodila Suzana Furlan Mitev, ravnateljica Glasbene šole 
Postojna, za njo je bil predsednik ravnatelj Glasbene šole na Vrhniki, gospod 
Viktor Zadnik, njega je nasledila sedanja predsednica, ravnateljica Glasbene šole 
Vinka Vodopivca iz Ajdovščine, gospa Bernarda Lozar Paškvan. V tem obdobju so 
še naprej potekale dotedanje dejavnosti, krepilo pa se je zlasti povezovanje znotraj 
posameznih strokovnih aktivov.

V šolskem letu 2014/2015 – za primerjavo z obdobjem pred 50 leti – je statistika 
naslednja: na osmih šolah (prej 11 – združili sta se obe novogoriški šoli in tri obalne 
v eno) je pri inštrumentalnem pouku vpisanih 3070 učencev (prej 990), ki jih uči 
kar 281, večinoma akademsko izobraženih učiteljev (prej 65).

Ponosen sem, da je naše skupno delo prineslo tak razvoj in posredno tudi 
pripomoglo k ustanovitvi Umetniške gimnazije Koper, ki je nekakšna krona vseh 
skupnih prizadevanj. Krona, ki obeta za naprej, kot obeta tudi pred kratkim 
odprta preurejena in sijajno akustična dvorana nekdanje cerkve sv. Frančiška v 
Kopru. Upam, da se kmalu srečamo v njej ob primernem koncertu v organizaciji 
ZPGŠ. To dvorano smo čakali vse od ustanovitve Društva prijateljev glasbe v 
Kopru leta 1963. A to je že druga zgodba.

 Borut Logar

*(Leta 1964 je bil sprejet Zakon o območjih okrajev in občin v Socialistični 
Republiki Sloveniji, s katerim je bila Slovenija razdeljena na 4 okraje in 62 občin. 
Okraj Koper je obsegal vso Primorsko.)

Zveza 

primorskih 

glasbenih 

šol
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O glasbenih šolah 
Zveze primorskih glasbenih šol 

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Glasbena šola Idrija
Glasbena šola Ilirska Bistrica
Glasbena šola Koper
Glasbena šola Nova Gorica
Glasbena šola Postojna
Glasbena šola Sežana
Glasbena šola Tolmin
Glasbena matica - Trst
Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel Gorica
Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica
Glasbena šola Vrhnika
Glasbena šola Logatec 

Predsedniki Zveze primorskih glasbenih šol:

1. Miran Hasl, 1964 - 1975
2. Mitja Žnidaršič, 1975 - 1981
3. Evgen Prinčič, 1981 - 1985
4. Aleksandra Trebižan, 1985 - 1993
5. Borut Logar, 1993 - 2000
6. Slavica Mlakar, 2000 - 2005
7. Suzana Furlan Mitev, 2005 - 2009
8. Viktor Zadnik, 2009 - 2011
9. Bernarda Paškvan, 2011 - ...
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Glasbena šola 
Vinka Vodopivca 
Ajdovščina

Štrancarjeva 8
5270 Ajdovščina

Ravnateljica: Bernarda Paškvan

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina je bila ustanovljena 9. februarja 1948. 
Sodeč po poročilu o njenem delovanju z dne 18. junija 1948, se je pouk začel 15. 
februarja 1948. Kot mestna šola je delovala do konca leta 1948, v II. polletju 
šolskega leta 1948/1949 so jo preoblikovali v podružnico Glasbene šole Nova 
Gorica. Ker ni izpolnjevala vseh predpisanih pogojev za ustanovitev samostojne 
nižje glasbene šole, je 1. januarja 1951 prešla pod okrilje novoustanovljenega 
Slovenskega kulturnoumetniškega društva (SKUD). Preoblikovanje v glasbeni 
tečaj pri SKUD je zanjo pomenilo velik korak nazaj.

1. decembra 1954 je Svet za prosveto in kulturo Ljudske Republike Slovenije 
odobril financiranje glasbene šole v Ajdovščini iz okrajnega proračuna. Konec leta 
1962 so jo preoblikovali v finančno samostojen zavod.

Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971 je prinesel pomembno novost, saj je opredelil 
vzgojo in izobraževanje mladih in odraslih v glasbeni šoli: določal je ustanovitelja, 
pogoje za ustanovitev, financiranje, organizacijo pouka, trajanje in način šolanja 
ter predpisal višjo ali visoko izobrazbo za učitelje.

12



6. decembra 1972 si je šola s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru 
nadela ime po primorskem glasbeniku Vinku Vodopivcu. 

Status glasbene šole se je neprestano spreminjal in je dokončno obliko dobil šele 
aprila 1977 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Leta 2004 sta občini 
ustanoviteljici sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka 
Vodopivca Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije št. 74/04). Novost je bilo 
predvsem preoblikovanje dotedanjega oddelka v Vipavi, in sicer v podružnico 
Glasbene šole Vipava, ki je začela delovati s šolskim letom 2004/2005.

Odprtje Glasbene šole Ajdovščina je bilo 9. februarja 1948, z rednim delom pa je 
začela že nekaj dni kasneje, 15. februarja. Prijavljenih je bilo 100 kandidatov, 
vpisalo se jih je 91, 40 učencev je odpadlo zaradi pomanjkanja glasbil. Tako je 51 
učencev obiskovalo pouk glasbene teorije ter pouk klavirja (26), harmonike (14) in 
violine (11). Zaradi pomanjkanja prostora so glasbeni šoli najprej dodelili prostor v 
Marijinem domu v Šturjah, ki je bil v cerkveni lasti. 9. februarja 1949 se je preselila v 
prenovljen Šaplov hotel, kjer je še danes.

Učiteljski zbor so na začetku sestavljali le trije člani. Ljudmila Kalin, ki je aktivno 
sodelovala že pri pripravah na ustanovitev šole, je poučevala klavir, solopetje in 
teorijo. Sprva je opravljala funkcijo vodje glasbene šole, konec leta 1949 je postala 
ravnateljica podružnice Glasbene šole Nova Gorica v Ajdovščini. Ravnateljevanje 
je opravljala do leta 1950 ter med letoma 1952 in 1962. Angel Trojer je zoral ledino 
glasbenega izobraževanja v Ajdovščini. Kljub odhodu v Postojno je z manjšimi 
prekinitvami ostal honorarni učitelj violine in teorije, za dve leti pa je prevzel tudi 
ravnateljevanje. Kasneje se je število učiteljev in zaposlenih le še povečevalo, 
trenutno pa je na glasbeni šoli 31 zaposlenih.

Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina je zaznamovalo osem ravnateljev. 
Poleg že omenjene Ljudmile Kalin, ki jo je vodila v letih med 1948 in 1959 ter 1952 
in 1962, so ravnateljevali še Franc Žižmond (1950–1952), Klavdij Koloini 
(1962–1970), Angel Trojer (1970-1972), Franc Zupančič (1972–1981), Aleksandra 
Trebižan (1981–1993) in Martina Černe Vodopivec (1993–2007), danes pa je  
ravnateljica Bernarda Paškvan.

Glasbeno šolo Ajdovščina obiskujejo učenci rednega izobraževalnega programa: 
klavir, orgle, harmonika, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, 
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, rog, trobenta, tuba, pozavna, druga 
konična trobila, tolkala, petje, tamburice, predšolska glasbena vzgoja, glasbena 
pripravnica, nauk o glasbi, orkestri, komorna igra in razširjen oz. nadstandardni 
program nauka o glasbi. Ima 404 učence, od tega 267 pri individualnem pouku, 63 
pri pouku baleta, 42 v predšolski vzgoji in pripravnici, 32 pa v nadstandardnem 
programu nauka o glasbi.
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Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, 
predstavljajo rezultate dela učencev in učiteljev ter so oblika stikov s starši in 
javnostjo. 
V vsakem šolskem letu imamo številne interne nastope, ki jih pripravijo učitelji kot 
oddelčne nastope ali produkcije vseh oddelkov šole. 
Javni nastopi, sodelovanje z vzgojno-varstvenimi ustanovami, osnovnimi šolami, 
srednjo šolo, kulturnimi ustanovami in društvi, občinami, primorskimi in drugimi 
glasbenimi šolami ter tekmovanja so naša stalnica. 
Odzovemo se na vsako vabilo, zato imamo na leto od 120 do 160 nastopov.

Učenci Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina so v preteklosti dosegli veliko 
izjemnih rezultatov tako na državnih kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. 
Mnogi od njih so šolanje nadaljevali na srednji glasbeni šoli ter na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani in so danes uveljavljeni glasbeniki.

Število kandidatov za vpis v Glasbeno šolo Ajdovščina vsako leto narašča, tudi v 
oddelkih predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, plesa in v 
nadstandardnem programu nauka o glasbi je vedno več otrok. Glasbena šola ima 
vsako leto predstavitvene nastope za predšolske otroke in otroke nižjih razredov 
osnovne šole. Sodeluje na številnih prireditvah v Vipavski dolini in se tako 
promovira. Vsekakor pa so največji promotorji uspehi ajdovske glasbene šole na 
regijskih, državnih in tekmovanjih v tujini, za kar gre zasluga tako učencem kot 
tudi učiteljem, korepetitorjem in vodstvu šole.
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l Glasbena šola Idrija Prelovčeva 9
5280 Idrija

Ravnatelj: Emil Semec

Ob ustanovitvi leta 1946 se je v Glasbeno šolo Idrija vpisalo 88 učencev, njihovo 
število pa je že do konca šolskega leta 1946/1947 naraslo na 104. V preteklih letih se 
je vpis vsako leto povečeval, danes pa matično šolo obiskuje 247 in Podružnično 
glasbeno šolo Cerkno 106 učencev.

Dejavnost glasbene šole ni bila nikoli omejena samo na Idrijo, ampak je 
enakovredno zajemala ves idrijsko-cerkljanski prostor. V Cerknem je glasbena 
šola zaživela že oktobra 1945, in sicer v okviru prosvetnega društva, idrijski šoli pa 
se je priključila leta 1949. Že od prvih let je bila pobudnica organizatorka in 
strokovni vodja mladinskih tamburaških skupin v Godoviču in Cerknem, 
pomagala je mladinski godbi v Žireh in pošiljala notno gradivo mladinskim 
glasbenim skupinam v Anhovem, Tolminu, Žireh in Kopru. Izjemno pomembno 
je bilo sodelovanje z rudarskim pihalnim orkestrom, ki letos praznuje 349-letnico 
obstoja. Iz šole so vsako leto prihajali novi inštrumentalisti in se vključevali v 
rudarsko godbo, kar se nadaljuje še danes.
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V občini Cerkno šola med drugim skrbi tudi za podmladek mestni godbi, ki deluje 
od leta 1974. S pismom o nameri se je šola skupaj z obema godbama ter občinama 
zavezala k vzgoji mladih glasbenikov, ki bi iz šolskega orkestra popolnili mesta 
obeh godb. Posebno pozornost na šoli namenjamo vzgoji novih glasbenih 
učiteljev, ki prihajajo iz domačega okolja in sodelujejo z nami na različne načine, 
bodisi že v času študija bodisi po koncu študijske poti. Najboljše učence šola 
usmerja v nadaljevanje študija glasbe in si tako zagotavlja kakovosten kadrovski 
naraščaj. Učenci Glasbene šole Idrija danes veselo muzicirajo v prenovljenih 
prostorih gradu Gewerkenegg in v muzejski hiši v Cerknem.

Na šoli poleg komornih skupin delujejo tudi pihalni, godalni in harmonikarski 
orkester. Učitelji in učenci sodelujejo z osnovnimi šolami in vrtci, z gimnazijo in 
drugimi ustanovami, z domala vsemi organizacijami in društvi, s knjižnico in 
muzejem, z domom starejših občanov, s psihiatrično bolnišnico ter s centrom za 
izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Šola je članica in 
dejavno sodeluje z Zvezo slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) in Zvezo primorskih 
glasbenih šol (ZPGŠ), ki letos praznuje 50-letnico delovanja. Glasbena šola Idrija je 
vse od ustanovitve močno vpeta v kulturni utrip v občinah Idrija in Cerkno pa tudi 
širše, skrbi za izobraževanje mladih glasbenikov in s tem zelo uspešno uresničuje 
svoje poslanstvo.

GLASBENA ŠOLA IDRIJA
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Glasbena šola Koper Gallusova ulica 2
6000 Koper

Ravnatelj: Iztok Babnik

Glasbeno šolo Koper sestavljajo tri slovenske obmorske glasbene šole: koprska, 
izolska in piranska. Vse so bile v zgodovini svojega obstoja večkrat deležne 
prelomnih dogodkov, za katere so bili odgovorni posamezniki, ki so brezpogojno 
zaupali svojim sodelavcem, verjeli njihovim idejam in svoje življenje posvetili 
glasbenemu razvoju na Obali. Vse to je bistveno zaznamovalo delovanje vseh treh 
šol ter glasbeno življenje znotraj in zunaj meja obalnih občin.

Glasbeno izobraževanje v slovenski Istri se je začelo z odlokom Istrskega 
okrožnega ljudskega odbora z dne 21. decembra 1948 na območju, kjer sta bili še tri 
leta poprej prepovedani slovenska beseda in pesem. Idejni in izvršilni vodja enega 
najpomembnejših projektov v glasbenem izobraževanju na slovenski obali in v 
slovenskem prostoru sploh je bil Srečko Kumar, primorski pianist, zborovodja in 
glasbeni pedagog. Prvi učenci glasbene šole so svoje še negotove začetniške 
korake v svet glasbe naredili v Portorožu. Po nekaj letih se je šola preselila v Koper, 
sprva v palačo Brutti, kjer je sedaj sedež Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, po 
nekaj letih pa v palačo Gravisi-Barbabianca, kjer domuje še danes. 

Leta 1952 je bila ustanovljena glasbena šola v Izoli, sprva kot podružnica, svoje 
delovanje pa je nadaljevala kot samostojna šola v palači Besenghi. V Piranu so po 
nekaterih podatkih učenci glasbene šole prvič prestopili prag palače Benvenutti 
leta 1953, samostojna pa je postala leta 1955. 
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Napredne ideje Mirana Hasla ob podpori Vladimirja Lovca so decembra 1967 
obrodile združitev vseh treh obalnih glasbenih šol v Center za glasbeno vzgojo 
Koper. Še danes vse tri šole samostojno in enakovredno v izjemni glasbeno 
pedagoški simbiozi delujejo in ostajajo povezane pod eno streho. Zdaj že enajsto 
leto pod novim imenom Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu. 

Leto 2000 je bilo za obalni glasbeni prostor prelomno. Po dolgoletnem 
prizadevanju Boruta Logarja in nove ravnateljice Marije Gombač ter vsega 
strokovnega kolektiva vseh treh glasbenih šol in ne nazadnje takratnega vodstva 
Gimnazije Koper se je na šoli začel pouk umetniške gimnazije z glasbeno smerjo. 
To je k sodelovanju pritegnilo vrhunski glasbeno pedagoški kader. Posledica je 
bilo strmo vzpenjanje glasbene kulture in umetniškega prebujenja sploh na Obali.

Prvi ravnatelj Srečko Kumar, ki se je leta 1952 upokojil, je ravnateljevanje predal 
Vladimirju Lovcu, skladatelju, dirigentu, publicistu in izvrstnemu pedagogu. Po 
trinajstih letih je Vladimir Lovec vodstvo šole prepustil mlademu sodelavcu, 
violončelistu in dirigentu Miranu Haslu, ki je Glasbeno šolo Koper, pozneje pa vse 
tri šole pod skupnim imenom Center za glasbeno vzgojo Koper vodil kar 25 let. 
Leta 1992 je ravnateljevanje prevzel violinist Borut Logar vse do upokojitve leta 
2000. Naslednjih deset let, ki so bila bilo izjemno uspešna in plodna, a za šolo tudi 
zelo burna, saj so se takrat dogajale največje spremembe v glasbenem šolstvu, je 
Glasbeno šolo Koper vodila muzikologinja Marija Gombač, bivša učenka izolske 
glasbene šole ter dolgoletna učiteljica klavirja na Glasbeni šoli Koper. Ob 
upokojitvi je ravnateljsko paličico predala pozavnistu Iztoku Babniku, ravno tako 
bivšemu učencu in učitelju podružnične Glasbene šole Piran.

Miran Hasl ob 40 letnici ZPGŠ 
in Slavica Mlakar tedanja predsednica ZPGŠ.
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Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria

Prvo šolsko leto sta v Portorožu poučevala dva učitelja in izpite je opravilo 74 
učencev. Leta 1969 je šolsko leto uspešno končalo že 462 učencev, njihovih 
uspehov pa se je veselilo 21 učiteljev. Danes se je število učencev povzpelo na 
izjemnih 1040, na vseh treh šolah pa je zaposlenih 70 učiteljev, med njimi kar 
tretjina takih, ki so se z glasbo prvič srečali prav v učilnicah obalnih glasbenih šol.

Poleg številnih uspešnih glasbenikov, ki s svojim znanjem navdušujejo po vsem 
svetu, je Glasbena šola Koper tudi zibelka mnogim skladateljem, ki s svojimi 
skladateljskimi deli skrbijo za vedno nov in svež glasbeni repertoar na slovenskih 
in tujih glasbenih odrih. Seveda tu ne moremo mimo Vladimirja Lovca in Ivana 
Ščeka, v zadnjem času pa je šola ponosna tudi na Mateja Bonina, Ambroža Čopija, 
Bojana Glavino, Tatjano Jercog in Andreja Makorja.

Danes se učitelji skupaj z vodstvom Glasbene šole Koper zavedajo, za kakšno 
dediščino so odgovorni. Zato si še naprej prizadevajo in ves svoj trud usmerjajo v 
nadaljnji razvoj šole, v povezovanja s šolami doma in v tujini, v sodelovanja z 
drugimi kulturnimi in javnimi ustanovami ter društvi na Obali, v organizacijo 
mednarodnih projektov, ki učiteljem in učencem omogočajo sodelovanje, 
izobraževanje in izmenjavo izkušenj v mednarodnih okvirih, hkrati pa skrbijo za 
promocijo in prepoznavnost kulturne dediščine vseh treh obalnih občin zunaj 
meja Slovenije. Predvsem pa se zavedajo svojega najpomembnejšega poslanstva, 
to je kakovostno izobraževanje mladih generacij ne le v glasbenem, ampak tudi v 
življenjskem pomenu. Med novimi rodovi bo gotovo tudi veliko posameznikov, ki 
bodo v prihodnosti prevzeli skrb za dediščino in jo še naprej budno varovali.
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Glasbena šola 
Ilirska Bistrica

Ulica IV. armije 5
6250 Ilirska Bistrica

Ravnatelj: Laszlo Balazs 

Glasbena šola Ilirska Bistrica je javni zavod, ki s svojim vzgojno-izobraževalnim 
programom izobražuje otroke in mladostnike. Njena ustanoviteljica je občina 
Ilirska Bistrica. Deluje od leta 1950. Pravno podlago za vpis glasbene šole v sodni 
register v Kopru je določil dokument o ustanovitvi, izdan 27. decembra 1966.

Obdobje po II. svetovni vojni je pomenilo nove poti in možnosti človekovega 
razvoja. Pobudnika ustanovitve Glasbene šole Ilirska Bistrica sta bila Slavko 
Mravlje in Franc Munih, tudi učitelji Pavel Brzulja, Alojz Grm, Reza Zajc in tedanje 
mestne oblasti. Prva ravnateljica je bila Reza Zajc, ki je šolo vodila do leta 1958.

Začetke Glasbene šole Ilirska Bistrica je zaznamovalo poučevanje majhnega 
števila otrok z maloštevilnim kadrom. Pouk je potekal v zgradbi v Levstikovi ulici, 
leta 1983 se je šola preselila v Jurčičevo ulico 1. Med letoma 1976 in 1990 je v 
Podgradu delovala dislocirana enota z oddelki za klavir, harmoniko in kitaro ter 
nauk o glasbi. Od leta 1986 šolo vodi ravnatelj Laszlo Balazs.

Leta 2005 se je glasbena šola ponovno preselila, tokrat v prostore bivše vojašnice v 
Ulici IV. armije 5. Delujemo v dveh stavbah. Šola ima 328 učencev in 28 zaposlenih 
(vodstvo, učitelji in tehnično osebje).
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l Na naši glasbeni šoli delujejo oddelki klavirja, orgel, godal, pihal in trobil, tolkal, 
brenkal, harmonike, solopetja in baleta. Imamo tudi oddelke predšolske glasbene 
vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi. Instrumentalni pouk poteka 
individualno, pouk glasbene pripravnice, predšolske glasbene vzgoje, nauka o 
glasbi in baleta pa skupinsko. Imamo tudi šolske orkestre (pihalni in godalni) ter 
komorne skupine kitare, tolkal, jazz band. Učenci prihajajo z območja občine 
Ilirska Bistrica in tudi iz sosednjih občin. V pouk glasbene šole se lahko vključijo 
predšolski otroci, otroci osnovnih in srednjih šol ter študentje in odrasli.

V učnem načrtu glasbene šole je predvidena vsakoletna udeležba na regijskih, 
državnih in mednarodnih srečanjih ter tekmovanjih. Glasbena šola sodeluje tudi 
na vseh javnih prireditvah v šoli in zunaj nje. Vsako leto vzgoji nadarjene učence, 
ki se nadalje glasbeno izobražujejo. Glavni cilj je izvajanje dejavnosti kot koristi v 
javno dobro in posameznikov kot porabnikov, s čimer napredujejo  kakovost 
posameznika, glasbene šole, občine in države. Vizija glasbene šole je omogočiti 
učencem čim boljše izobraževanje, pedagogom pa zagotoviti ugodne delovne 
razmere. Glasbena šola Ilirska Bistrica se financira z lastnimi dohodki ter z 
denarno pomočjo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in občine Ilirska 
Bistrica.

V razredih glasbene šole je zraslo kar nekaj priznanih glasbenikov, pedagogov, 
umetnikov in ljubiteljev glasbe. Naloga pedagogov glasbene šole sta posredovanje 
glasbe učencem in usmerjanje v pravilno izvedbo. Glasbena šola Ilirska Bistrica 
prispeva k pestrosti kulturnega dogajanja v občini in je nosilka glasbene kulture 
tega območja. V šolskem letu 2010/2011 je praznovala 60-letnico.

(Vir: kronike in zapisi Glasbene šole Ilirska Bistrica)

Glasbena šola

Ilirska Bistrica
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Glasbena šola Postojna Ljubljanska cesta 10
6230 Postojna

Ravnatelj: Edvard Popit

Glasbena šola Postojna je javna glasbena šola, ustanovljena leta 1946. V jubilejnem 
letu Zveze primorskih glasbenih šol torej praznuje 68. leto delovanja. Vizija šole je 
vsem zainteresiranim omogočiti glasbeno šolanje, z danimi viri ohraniti in zvišati 
kakovost pedagoškega dela ter s tem vsakemu učencu v skladu z njegovimi 
sposobnostmi omogočiti optimalen glasbeni in osebnostni razvoj. Naše 
poslanstvo sta vzgoja in glasbeno izobraževanje otrok ter odraslih na pevskem 
oddelku, naš cilj pa je vzgojiti dobre glasbenike in poslušalce ter usmerjati 
nadarjene v nadaljnje šolanje na srednji in visoki stopnji glasbenega izobraževanja.

Organizacijsko je šola razdeljena na oddelke. Poučujemo godala, pihala, trobila, 
tolkala, kitaro, klavir, orgle, harmoniko in petje. Vse oddelke združujeta predmeta 
nauk o glasbi in solfeggio. Ob individualnem pouku inštrumentov učenci 
obiskujejo še komorno igro in orkestre. Na šoli delujejo godalni, harmonikarski in 
pihalni orkester, prav letos pa smo na zaključnem koncertu oblikovali tudi 
simfonični orkester. Šola nudi glasbeno vzgojo tudi najmlajšim, pet- in šestletnim 
otrokom. Progama predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice sta že od 
uvedbe pred 12 leti del našega vsakdana.
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l V Glasbeno šolo Postojna so v individualni pouk vpisani 304 učenci, skupinski 
pouk (predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico) jih obiskuje 60. S 
približno 30 učitelji sodimo v slovenskem merilu med srednje velike šole. Lahko 
rečem, da smo dovolj majhni, da se tako učitelji kot učenci med seboj dobro 
poznamo, kar je naša prednost. Hkrati smo dovolj veliki, da naše dobro delo in 
rezultati sežejo tudi čez šolske okvire.

Osnovno delo, poučevanje in učenje kar najpogosteje dopolnjujemo in 
nadgrajujemo z nastopi, koncerti in drugimi dejavnostmi. V zadnjem letu smo 
imeli na šoli več kot 140 prireditev, povečini razrednih, šolskih in javnih nastopov. 
Kar 41 nastopov je bilo zunaj šole, za razna društva, za občini Postojna in Pivka. Za 
svoje učence in tudi za zunanje občinstvo pripravljamo tudi koncerte študentov in 
profesionalnih glasbenikov, letos jih je bilo šest. Učenci svoje znanje preizkušajo 
na različnih tekmovanjih. Vsako leto imamo predstavnike na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG. Marca letos je bilo to tekmovanje v 
primorski regiji, postojnska glasbena šola pa je organizirala tekmovanje trobilcev. 
Na letošnjem državnem tekmovanju nas je zastopalo šest učencev. Osvojili so dve 
zlati, srebrno in tri bronaste plakete.

Šolski okoliš obsega območje občin Postojna in Pivka. Pouk imamo v prostorih 
Glasbene šole na Ljubljanski cesti 10 v Postojni ter v dislociranih oddelkih v Pivki 
in Prestranku. V Pivki nimamo lastnih prostorov, zato gostujemo v osnovni šoli. V 
Prestranku imamo v novi šoli na voljo posebej za glasbeno šolo opremljena dva 
kabineta. Do nedavnega smo si stavbo v Postojni delili z Notranjskim muzejem. Z 
izselitvijo muzeja pred tremi leti smo dobili v uporabo pet novih učilnic in po 
dolgih letih utesnjenosti bolj sproščeno zadihali. Šola ima akustično zelo dobro 
koncertno dvorano, kar je prav gotovo ena naših prednosti. V njej imamo številne 
prireditve v okviru šole in tudi širše. Veliko jih izpeljemo v sodelovanju s šolami 
Zveze primorskih glasbenih šol, kar nas bogati ter obenem spodbuja k boljšemu in 
kakovostnejšemu delu.

Glasbena šola Postojna je članica Zveze primorskih glasbenih šol vseh 50 let. Biti 
član zveze, ki se je iz vizionarskih začetkov v pol stoletja razvila v, po mnenju 
strokovne javnosti, odlično in razvojno naravnano asociacijo, nam je v veliko 
zadovoljstvo in čast. Hkrati nam je sodelovanje v zvezi tudi zaveza za prihodnost, 
saj šole v društvu združujemo tisto, kar imamo najboljšega in kar je vredno 
predstavitve.
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Glasbena šola Sežana Kosovelova 4/b
6210 Sežana

Ravnatelj: Ivo Bašič

Glasbena šola Sežana že 60 let neprekinjeno skrbi za glasbeno izobraževanje otrok 
in mladine na Krasu. Danes sodi med večje glasbene šole v Sloveniji, a ne samo 
zato, ker zajema ves Kras in Brkine ter trenutno kar štiri občine(Sežana, Divača, 
Komen in Hrpelje-Kozina), ampak tudi po številu vpisanih učencev. Zadnja leta 
jih imamo pri individualnem pouku po 326. Na šoli delujejo kar trije pihalni, 
harmonikarski in godalni orkester. Danes jo obiskuje zavidljiv delež šoloobveznih 
otrok. Številni naši učenci so glasbeno izpopolnjevanje nadaljevali na srednji 
glasbeni in baletni šoli (danes konservatorij za glasbo in balet), umetniških 
gimnazijah, konservatorijih zunaj naših meja in ne nazadnje na akademiji za 
glasbo.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, po prihodu Leandra Pegana na 
ravnateljsko mesto, se je začel velik preporod Glasbene šole Sežana. Pegan je takoj 
začel širiti pihalno-trobilni oddelek in že leta 1992 ustanovil šolski pihalni 
orkester. Sledila je uvedba pouka tolkal, violine in kasneje tudi violončela. Tudi 
pod vodstvom ravnateljice Alenke Podgornik Miklavec se je dejavnost šole širila. 
Povečalo se je število učencev in učiteljev, posledica česar je tudi današnja 
prostorska stiska. 
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l Glasbena šola Sežana ni rasla samo po številu učencev in zaposlenih, ampak tudi 
po kakovosti pouka. Lahko se pohvalimo s številnimi nagradami in priznanji, s 
katerimi se s tekmovanj vračajo naši učenci. Na regijski, državni in mednarodni 
ravni imamo iz leta v leto več tekmovalcev, ki posegajo tudi po najprestižnejših 
priznanjih in nagradah. Številni posnetki s tekmovanj in posnetki iz studia 
Hendrix na Radiu Koper bogatijo naš arhiv. Ob lanski 60-letnici šole smo izdali 
drugo zgoščenko s posnetki naših najboljših učencev v zadnjem obdobju.

Naši učitelji so dejavni v primorskih aktivih, učenci pa redno sodelujejo v 
projektih v okviru ZPGŠ. Različni projekti in številni nastopi so dokaz, da je šola 
zelo vtkana v naš prostor. Veliko sodelujemo tudi z drugimi društvi, naši učenci 
nastopajo na odprtjih razstav; v Kosovelovem domu, denimo, so postali že 
stalnica. Zelo radi se odzovemo tudi na povabila drugih glasbenih šol in 
organiziramo različne izmenjave med učenci.

glasbena
šola
sežana
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Glasbena šola 
Nova Gorica

Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica

Ravnatelj: Sandi Vrabec

Okoliš Glasbene šole Nova Gorica sestavlja kar šest občin, ki so nastale po 
razdrobitvi nekdanje skupne občine Nova Gorica, in obsega 607 km2, kjer živi 
59.074 prebivalcev. Po velikosti okoliša in številu prebivalstva sodi v vrh 
slovenskih glasbenih šol. Velik okoliš se pozna tudi pri vpisu, saj je na oddelkih 
glasba in ples že vrsto let število vpisanih otrok na sprejemne preizkuse bistveno 
večje od števila prostih mest.

Glasbena šola Nova Gorica je lani praznovala 65. obletnico. Leta 1948 je v prostorih 
bolnišnice v Šempetru pri Gorici začela pouk Državna glasbena šola Nova Gorica, 
ki se je že leta 1952 preselila v Solkan. V letih od 1956 do 1983 sta v mestnem okolišu 
delovali dve glasbeni šoli, in sicer Glasbena šola v Novi Gorici (s sedežem v 
Solkanu) ter Glasbena šola Šempeter, ki je sprva nastala kot podružnica matične 
šole, kasneje pa je postala samostojna enota. Šoli sta se leta 1984 združili v Center 
za glasbeno vzgojo Nova Gorica, ki se je ob osamosvojitvi Slovenije preimenoval v 
Glasbeno šolo Nova Gorica.

Šola ima stalni sedež v Novi Gorici, kamor se je preselila leta 1984, leta 2008 pa je 
dobila prizidek s kar tremi dvoranami: večjo koncertno, manjšo komorno in 
dvorano za balet. Leta 2012 se je v nove prostore preselila tudi Podružnična 
glasbena šola Šempeter.
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l Koncertna dvorana je med drugim opremljena s snemalnim studiem, ki omogoča 
visokokakovostne zvočne zapise vseh pomembnejših nastopov in koncertov, 
nova baletna dvorana pa nudi odlične možnosti za treninge plesa. Na šoli imamo 
pouk vseh orkestrskih inštrumentov, v okviru  nadstandardnega programa 
poučujemo tudi električno kitaro, jazz klavir ter jazz in pop petje.

Šola je ponosna na številne učence, ki dosegajo najvišja priznanja in nagrade tako 
na regijskih, državnih kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Poleg tega skorajda 
ne mine leto, da se kateri od učencev ne odloči za nadaljevanje glasbene poti na eni 
od glasbenih gimnazij v Sloveniji.

Glasbena šola Nova Gorica odlično sodeluje tudi z drugimi kulturnimi 
ustanovami v mestu. Še posebno velja izpostaviti sodelovanje s Kulturnim 
domom Nova Gorica, s katerim že vrsto let  organizira mednarodne tečaje 
saksofona z naslovom Dnevi saksofona. Mednarodno tekmovanje, ki poteka 
bienalno, pa se je razvilo v eno največjih in najuglednejših tekmovanj za saksofon v 
svetovnem merilu.

Vsekakor je največji in najzahtevnejši projekt, ki čaka šolo, obnova dotrajane 
matične šole, ki je bila sprva predvidena že za leto 2009, vendar se zaradi slabših 
gospodarskih razmer vedno bolj odmika v prihodnost.

GLASBENA ŠOLA
N O V A G O R I C A
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Glasbena šola Tolmin Prešernova 4
5220 Tolmin

Ravnateljica: Maja Klanjšček

Glasbena šola Tolmin je začela delovati maja 1951. Odprli so jo zaradi potrebe po 
sistematičnem glasbenem izobraževanju, ki se je takoj po 2. svetovni vojni pojavila 
v Slovenskem kulturnem umetniškem društvu Simona Gregorčiča. Po uradnem 
priznanju se je njena dejavnost pospešeno širila in razvijala. Od začetnih treh 
inštrumentov (klavirja, harmonike in violine ter sem ter tja tudi kakega pihala in 
trobila) se je njihovo število povečalo na 17 različnih inštrumentov in petje. Pouk je 
sprva potekal le v Tolminu, kjer se je šola večkrat selila. Največ časa je glasbena 
dejavnost preživela v Šolskem centru Vojvodina, kamor so jo interventno preselili 
po potresu jeseni 1977.  Center so sprva načrtovali le za osnovno šolo, gimnazijo in 
vrtec, nakar so dodali še štiri manjše kabinete za potrebe glasbene šole, ki je bila 
takrat v organizacijskem pogledu enota pri OŠ Franceta Bevka Tolmin.

Pomemben korak zanjo se je zgodil na pobudo kolektiva in ob soglasju 
ustanoviteljice, občine Tolmin. 1. januarja 1993 je Glasbena šola Tolmin postala 
samostojen javni zavod. V tem času se je razširila še z dislociranimi oddelki v 
Bovcu in Kobaridu (v šolskem letu 1969/1970), v Podbrdu (šolsko leto 1977/1980) 
in na Mostu na Soči (šolsko leto  1980/1981).

Število učencev individualnega pouka se je od začetnih 63 v šolskem letu 
1960/1961 spustilo na 30, nato je vsa leta naraščalo do sedanjih 222. Tudi število 
učiteljev se je s skromnih štirih povzpelo na sedanjih 29, zaposleni pa so polno, 
polovično ali poučujejo kot zunanji sodelavci.
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l V dobrih šestdesetih letih obstoja šole si je krmilo izmenjalo precej ravnateljev. V 
prvih desetih letih se jih je zvrstilo pet, v naslednjih šestnajstih štirje, v zadnjih 35 
letih pa sta šolo uspešno vodila Pavle Kalan (11 let) in Slavica Mlakar (21 let). Kalan 
je razširil nabor inštrumentov in skupinskega pouka, Mlakarjeva pa je skrbela za 
pridobitev strokovno usposobljenega kadra, posledica česar sta bili ponovna 
oživitev dela Pihalnega orkestra Tolmin in ustanovitev jazz orkestra ter šolskega 
godalnega in harmonikarskega orkestra. Ob prizadevanju mentorjev je njen trud 
vplival tudi na število učencev, ki so se udeleževali tekmovanj in se odločali za 
nadaljnje glasbeno šolanje. Slavica Mlakar je veliko truda vložila tudi v uresničitev 
njene dolgoletne želje – zagotoviti boljše razmere za delo in primerno opremljene 
prostore za glasbeno dejavnost. V začetku maja 2010 je glasbena šola dobila novo 
stavbo, za kar gre zahvala tudi tolminski občini in pristojnim ministrstvom.

Glasbena šola Tolmin je bila ves čas svojega obstoja nepogrešljiva v kulturnem 
utripu krajev, kjer je delovala. Vrstili so se šolski, javni in tematski nastopi, 
sodelovanja z drugimi javnimi zavodi, društvi, organizacijami na Tolminskem, 
aktivno sodelovanje v ZPGŠ in ZSGŠ. 

V zadnjih letih vlagamo veliko truda v promocijo šole: na dneve odprtih vrat 
vabimo predšolske otroke, prirejamo tudi nastope za vrtčevske otroke. Na 
koncertnih ciklih promoviramo naše nekdanje učence, ki jim je glasba postala 
življenjska sopotnica. Širše občinstvo v svoje prostore vabimo tudi s koncerti 
orkestrov (že naštetim sta se v šolskem letu 2013/2014 pridružila še mladinski 
pihalni in kitarski orkester) in ponudbo prostorov za organizacijo drugih 
dogodkov.

V delovnem in ustvarjalnem kolektivu, katerega vodenje je v šolskem letu 
2011/2012 prevzela Maja Klanjšček, ne zmanjka idej in volje za nove podvige. Zato 
se ni bati, da bi v najmanjši glasbeni šoli na Primorskem tudi v prihodnje ne skrbeli 
za odkrivanje in vzgojo mladih glasbenih talentov.

Vir: Zbornika GŠ Tolmin ob njeni 50- in 60-letnici

GLASBENA ŠOLA

TOLMIN
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Glasbena matica Ulica Montorsino 2 
34135 Trst, Italija

Ravnatelj: Bogdan Kralj

 Glasbena matica je slovenska glasbena ustanova, ki deluje na obmejnem območju 
Furlanije - Julijske krajine, kjer živi slovenska narodna skupnost. Ustanovljena je 
bila 29. oktobra 1909 kot podružnica ljubljanske glasbene matice in je že leta 1912 
pridobila pravico javnega poučevanja. Pouk je potekal v prostorih Narodnega 
doma vse do 13. julija 1920, ko so fašisti dom zažgali, delovala pa je do razpusta 
leta 1927.

Glasbena matica je doživela dolgo pričakovani preporod takoj po koncu druge 
svetovne vojne. Začela je delovati kot zasebna šola z razvejano dejavnostjo, v 
kateri so učenci študirali po ministrskih programih, da bi ob koncu šolanja lahko 
opravili diplomske izpite na državnem konservatoriju. Šola je svoje delovanje  
razširila še na Goriško (leta 1963), ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa 
je odprla tudi podružnici v Špetru v Beneški Sloveniji (1977) in v Kanalski dolini 
(1978).

Glasbena matica je danes žarišče glasbene vzgoje slovenske skupnosti v Italiji. 
Deluje kot aktivna in podjetna ustanova, v kateri učne predmete postopno širimo z 
novimi pobudami, ki sledijo razvoju mladinskega povpraševanja in modernih 
trendov. V šolskem letu 2013/2014 je v individualni pouk in tečaje predšolske 
glasbene vzgoje, citer, diatonične harmonike, zabavne in jazz glasbe vpisano 655 
učencev (327 v tržaški, 171 v goriški in 157 v videmski pokrajini), kar Glasbeno 
matico uvršča v vrh slovenskih šol v zamejstvu. V njenem sklopu deluje tudi več 
skupin: harmonikarski orkester Synthesis 4, MePZ Jacobus Gallus, MeMlPZ 
Neokortex, ki združuje višješolsko mladino na Goriškem, otroški pevski zbor Mali 
Lujerji v Špetru.
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l  Številne generacije glasbenikov so se izobrazile na šoli Glasbene matice in mnogi 
med njimi so se po končanem študiju pridružili našemu učiteljskemu kadru, ki 
danes šteje 57 predmetnih profesorjev. Njeni učenci in profesorji se uveljavljajo kot 
kulturni delavci na mnogo področjih. Postali so mednarodno priznani 
koncertanti, zborovodje in skladatelji ali publicisti in muzikologi.

Na Glasbeni matici je od povojnega preroda do danes iz raznih inštrumentov 
diplomiralo preko sto glasbenikov. Mnogi med njimi so se uveljavili v 
mednarodnem merilu in danes zasedajo pomembne funkcije v prestižnih 
glasbenih ustanovah po vsej Evropi. Samo v šolskem letu 2012/2013 sta na 
italijanskih državnih konservatorijih diplomirala dva študenta; 36 učencev pa je 
uspešno opravilo zaključne izpite iz teorije in solfeggia, harmonije, glasbene 
zgodovine, stranskega predmeta klavirja, nižje in srednje stopnje klavirja, flavte, 
kitare, harfe, harmonike in violine.

O kakovosti šole pričajo tudi številne nagrade in priznanja, ki jih učenci prejemajo 
na raznih mednarodnih in državnih tekmovanjih.

Zaradi nove šolske reforme so se razmere in pristop do študija na Glasbeni matici v 
zadnjih letih bistveno spremenili. Šola deluje na predakademski stopnji in ponuja 
na eni strani tradicionalni pouk z možnostjo izpopolnjevanja in koncertiranja, na 
drugi strani pa se prilagaja tudi željam učencev, ki si želijo svobodnejših 
usmeritev.

Ob razvejani šolski dejavnosti ima Glasbena matica dolgoletno tradicijo prirejanja 
koncertnih sezon in glasbenih prireditev na ozemlju Furlanije - Julijske krajine, 
mednarodnih tekmovanj (Fisa...armonie v Trstu in tekmovanje T. Holmar v 
Žabnicah), izpopolnjevalnih seminarjev tako za osebje kot za učence (v sklopu 
Festivala Kras masterji za violino, čelo, klavir itd.) in strokovnih simpozijev.
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Glasbena matica je s številnimi podružnicami navzoča in vpeta v širši kulturni 
prostor ne samo slovenske manjšine (sodelovanje s Slovenskim stalnim 
gledališčem, s slovenskimi šolami vseh stopenj, s kulturnimi organizacijami in 
društvi itd.), ampak je tudi povezana z italijanskimi glasbenimi (Operno 
gledališče Verdi, Konservatorij v Vidmu itd.) in drugimi ustanovami (Fundacija 
Crt, občina in pokrajina Trst, pokrajina Gorica itd.) ter z raznimi ustanovami v 
Sloveniji (Opera Ljubljana, Akademija za glasbo, konservatorij Ljubljana in 
Maribor, RTV Slovenija, Slovenska filharmonija, Kogojevi dnevi v Kanalu ob Soči 
itd.).

Za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji je Glasbena matica leta 
2013 prejela odlikovanje red za zasluge, ki ga je podelil predsednik republike 
Borut Pahor.

O Glasbeni matici

Ko sem prevzel ravnateljsko mesto po upokojitvi prof. 
Gojmirja Demšarja, sem bil že seznanjen z vsemi 
dejavnostmi sosednjih glasbenih šol, predvsem koprske, 
kjer je bil takrat ravnatelj prof. Miran Hasl. Profesor Hasl 
je bil že posvoji naravi gonilna sila združevanja in 
povezovanja glasbenih šol v okolici – v Kopru, Sežani, 
Ilirski Bistrici, Postojni, Ajdovščini, Novi Gorici in Idriji. 
Prav na njegovo pobudo oz. vsaj ob njegovi pomoči je 
nastala Zveza primorskih glasbenih šol ter sorodni 
slovenska in jugoslovanska zveza. Tesne stike sem imel 
tudi s prof. Lovrom Sodjo iz Ljubljane in z drugimi 
glasbenimi pedagogi, ki so si prizadevali za tkanje 
skupnih vezi in povezovanje šol.

Polnopravna akterka teh procesov je bila tudi Glasbena matica. Ravnatelji smo se 
sestajali v Ajdovščini, ker je bilo nekakšno geografsko središče med Koprom in 
Idrijo. Na teh sestankih smo načrtovali in pripravljali programe za srečanja, 
koncerte, republiška in zvezna tekmovanja.

Gojmir Demšar
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l Takrat smo res veliko delali na povezovanju. Za nas zamejce so bili stiki s šolami v 
Sloveniji ključnega pomena. Pravzaprav lahko rečem, da je bilo to naše osnovno 
poslanstvo. Pri nas so imeli otroci možnost, da slišijo in govorijo slovensko tudi v 
popoldanskem času, s pedagogi in sošolci. Stiki z bližnjimi glasbenimi šolami pa 
so nam omogočali, da gojencem nudimo dodatne možnosti življenja v slovenskem 
kulturnem prostoru. V času Jugoslavije je bil ta prostor še širši in možnost 
dodatnega razpiranja obzorij še večja.

Glasbena matica je bila na vseh ravneh enakopravna članica različnih strokovnih 
in področnih zvez. Poznali so nas v vseh glavnih kulturnih središčih bivše 
Jugoslavije. Gojenci Glasbene matice so bili res odlični – uveljavljali so se na 
republiških in zveznih tekmovanjih, naša šola je slovela po kakovosti in je bila 
izredno cenjena. Takratni gojenci so danes priznani glasbeniki – na šolah v Italiji in 
v Sloveniji so se uveljavili tudi kot pedagogi, poleg tega so zasloveli kot ustvarjalci 
in poustvarjalci.

Na čas, ko sem bil kot ravnatelj Glasbene matice tudi aktiven član odbora Zveze 
primorskih glasbenih šol, me vežejo lepi in bogati spomini. Na eni od sej smo na 
primer sklenili, da organiziramo izlet v Rezijo. Takrat sem stopil do prof. Pavleta 
Merkuja, letošnjega Prešernovega nagrajenca, in ga povabil, naj nas spremlja. 
Moje vabilo je sprejel z navdušenjem. Po dolini Rezije nas je vodil s strastjo, ki je ne 
morem pozabiti. S strokovno lahkotnostjo nam je predstavil bogato rezijansko 
kulturo – glasbeno, jezikovno in etnografsko.

Ob takih priložnostih smo pedagogi bogatili svoje znanje in hkrati tkali nove vezi, 
ki smo jih prenašali na mlajše rodove.

Sveto Grgič, 
bivši ravnatelj Glasbene matice

Harmonikarski orkester ZPGŠ
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Slovenski center 
za glasbeno 
vzgojo (SCGV) Emila Komela 

Ulica 20. Septembra 85
34170 Gorica, Italija

Ravnateljica: Alessandra Schettino

SCGV Emila Komela je naslednik prestižne ustanove, ki je zaživela v Gorici leta 
1901 in bila zaradi uspehov v ponos Slovencem v prostoru, kjer so se prepletale 
različne kulture. Šola pevskega in glasbenega društva je imela sedež v Trgovskem 
domu, v ugledni Fabianovi stavbi v mestnem središču. Razdejanje prve svetovne 
vojne, fašizem, druga svetovna vojna in ideološka razhajanja so vsestransko 
prizadeli goriški prostor, uničili gospodarstvo in obubožali intelektualni 
potencial. Posledice so vidne še danes.

SCGV Emila Komela se je razvil iz skromnega jedra, ki je zaživelo v Gorici v prvih 
povojnih letih (1953). Šola je v zadnjih letih številčno in kakovostno krepko 
napredovala in postala pomembna referenčna točka za  čezmejno območje. Z 
uspehi se uveljavlja tudi v mednarodnih krogih. Več njenih učencev že koncertira 
na prestižnih odrih v naši deželi in zunaj nje. Šola povezuje čezmejni prostor in 
predstavlja pomembno središče za vzgojo novih generacij v duhu medsebojnega 
spoštovanja in spoznavanja, saj jo poleg slovenskih zamejcev obiskujejo tudi 
italijanski otroci in vedno več otrok iz obmejnih krajev v Sloveniji. V živahnem 
središču SCGV Emila Komela pridobivajo glasbeno kulturo mlade generacije, tu 
se snujejo in rojevajo nove ideje, se zbirajo glasbeniki različnih svetov.
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l SCGV Emila Komela je vzgojil vrsto glasbeno izobraženih ljudi, ki se udejstvujejo 
v našem prostoru. Izobraževalna ponudba šole sledi državnim italijanskim in 
slovenskim učnim načrtom. Glede na t. i. „redni“ študij, ki pripravi učence za 
državne izpite na konservatorijih, je reforma italijanskega glasbenega šolstva, ki je 
začela veljati leta 2010, prikrajšala zasebne glasbene inštitucije, kot je SCGV Emila 
Komela, saj lahko učenci na teh opravijo le predakademske tečaje. Naša šola je 
podpisala konvencijo tako s tržaškim kot tudi z videmskim konservatorijem za 
boljše odnose in nove prakse za izvajanje reforme ter za možnost opravljanja 
izpitov v slovenskem jeziku.

Od leta 1991 na šoli postopno narašča število učencev: leta 1993 jih je imela 140, leto 
kasneje 255, zadnja leta pa okoli 400. Posebno razveseljiv je podatek, da se vpisuje 
vedno več najmlajših, saj šola nudi  kakovosten pouk prav zanje. Imamo vse 
razrede t. i. klasičnih in modernih inštrumentov z vsemi stranskimi predmeti. V 
zadnjih letih se je izkazal tudi jazz oddelek, zelo uspešni so šolski zborovski 
sestavi: otroški zbor in mladinski zbor Emila Komela ter otroško-mladinski zbor 
Veseljaki iz podružnične šole v Doberdobu, ki so dobili več priznanj na 
tekmovanjih na deželni in slovenski državni ravni. Vsi aktivno sodelujejo na 
revijah in zborovskih srečanjih po deželi Furlaniji - Julijski krajini in v Sloveniji. 
Mladinska zbora sta leta 2012 in 2013 izdala dve zgoščenki z avtorskimi skladbami 
in skladbami slovenskega ljudskega izročila.

Narodnostna sestava učencev je zelo pisana, vedno bolj pisana je tudi 
demografska slika obmejnega območja. Večina učencev pripada slovenski 
skupnosti v Italiji, precej jih izhaja tudi iz italijansko govorečih družin in iz 
obmejnih krajev v Sloveniji. V zadnjih letih se je povečalo povpraševanje po 
glasbenih tečajih v sosednjih krajih v Sloveniji, tako da je šola poskrbela za odprtje 
podružnice v Mirnu v prostorih tamkajšnje osnovne šole.

Večina učencev se slovenščine nauči v obvezni šoli, za druge pa v Centru poskrbijo 
z občasnimi tečaji slovenskega jezika. Poleg kurikularnih predmetov, ki jih 
predvidevajo ministrski učni programi, šola poskrbi tudi za spoznavanje 
slovenske glasbene literature. Tako postaja stičišče različnosti, kjer se ob glasbi 
gojijo tudi zdravi medčloveški odnosi. S seznama učencev preteklih desetletij 
izhaja tudi zanimiva ugotovitev, da je večina vodilnih osebnosti v goriškem 
kulturnem, političnem, cerkvenem in tudi gospodarskem življenju preživela nekaj 
let prav v glasbeni šoli.

Šola že od svojih začetkov redno sodeluje z Zvezo primorskih glasbenih šol. Od 
leta 1990 je SCGV Emila Komela član Zveze glasbenih pedagogov Primorske, 
poimenovane ZPGŠ. Šola Komel sodeluje že več let tudi z glasbeno šolo na 
Koroškem. Vsako leto oktobra pripravimo srečanje, enkrat v Gorici, drugič na 
Koroškem.

SCGV Emila Komela ne miruje niti v poletnem času, ki je primeren za poglobljene 
študije. Vsako leto pripravimo različne tečaje za pevce in inštrumentaliste. 
Posebno pozornost posvečamo najmlajšim pevcem od treh do dvanajstih let. 
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V sodelovanju z Arsateljejem, Mednarodnim društvom za glasbo in umetnost iz 
Gorice, ponujamo tudi mojstrske tečaje za nekatere inštrumente (klavir, violina, 
violončelo) in vokalno tehniko.

Vodstvo SCGV Emila Komela se je leta 2006 odločilo za nov glasbeni projekt z 
naslovom Snovanja, ki ga izvajamo v naših učilnicah in v delavnicah Arsateljeja. 
Prireditve, ki potekajo od marca do junija, so znamenje razvejanega dela na šoli in 
pričajo o vraščenosti v prostor, v katerem živimo in delamo. Snovanja so 
priložnost za spoznavanje širšega kulturnega prostora, zato so stalni gostje 
projekta glasbeniki sorodnih ustanov, kot so Nova Gorica, Koper, Ljubljana itd. 
Od leta 2006 Snovanja odpirajo koncertni oder uspešnim učencem in učiteljem ter 
so javni prikaz dela med šolskim letom. Koncertne prireditve so zasnovane 
tematsko. Vsebine Snovanj oblikujejo lastne produkcije s predlogi različnih dob in 
žanrov. Projekt se je v teh letih izkazal za izredno uspešnega tako po kakovosti 
ponujenih koncertov kot tudi po odzivu občinstva.

SCGV Emila Komela izdaja tudi različne publikacije na glasbenem področju z 
namenom, da ovrednoti glasbene like širšega goriškega prostora in razširi 
ponudbo učnih pripomočkov. Doslej je izdal enajst publikacij in različne 
zgodovinsko-muzikološke študije. Poleg glasbenih publikacij je šola objavila tudi 
dva zbornika (ob svoji 40. in 50. obletnici) ter zbirko esejev Glava in srce (2001) ob 
100. obletnici pevskega in glasbenega društva v Gorici.

Jeseni bomo predstavili tudi publikacijo ob 60-letnici delovanja SCGV Emila 
Komela s priloženo zgoščenko z  nastopi perspektivnih učencev v zadnjem 
desetletju.

Med številnimi dejavnostmi in projekti šole sta zbor učiteljev in upravni odbor šole 
sklenila, da bo vsako leto potekal spominski večer, posvečen pokojnemu 
ravnatelju prof. Silvanu Kerševanu. 21. februarja, na dan njegovega rojstva, tako 
stopijo na oder sedanji in bivši učenci ter profesorji in prijatelji glasbeniki, ki so 
izbrali profesionalno pot. Ob tej priložnosti obetavnim učencem šole podelijo tudi 
štipendije iz sklada Silvana Kerševana. Letos smo spominski večer združili s 
praznovanjem 60-letnice SCGV Emila Komela.

Slovenski center 
za glasbeno 
vzgojo Emil Komel 
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l Glasbena šola 
Frana Gerbiča 
Cerknica

Partizanska 9 
1380 Cerknica

Ravnatelj: Milivoj Matkovilč

 Cerknica je mesto in središče istoimenske občine. Za tem mestom pa se odpira 
največje slovensko kraško polje, na katerem nastaja in izginja največje presihajoče 
jezero na svetu, Cerkniško jezero, po katerem je občina Cerknica gotovo tudi 
najbolj znana.

Glasbena šola Frana Gerbiča je javni vzgojno-izobraževalni zavod z matično šolo v 
Cerknici. V svojem sestavu ima dislocirane oddelke Rakek, Stari trg in Nova vas. Je 
članica Zveze primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) in Zveze slovenskih glasbenih šol 
(ZSGŠ). Slednja je bila na kongresu leta 1993 sprejeta kot polnopravna članica v 
Evropsko zvezo glasbenih šol (EMU).

Zgodovina delovanja Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica sega v leto 1958, ko je 
bila ustanovljena nižja glasbena šola na Rakeku. Najprej se je šola imenovala Nižja 
glasbena šola Rakek, leta 1963 pa se je preimenovala v Notranjski zavod za 
glasbeno vzgojo Fran Gerbič, po velikem Cerkničanu in vsestranskem glasbeniku. 
Leta 1987 so sedež preselili v Cerknico, šola pa se je preimenovala v Glasbeno šolo 
Frana Gerbiča Cerknica. Njen prvi ravnatelj je bil Mirko Rebolj, ki je postavil 
temelje za delo in razvoj glasbenega šolstva na Notranjskem. V letih 1986 in 1988 
sta šolo za krajši čas vodila Anton Urh in Tatjana Škerlj, od leta 1988 pa je njen 
ravnatelj Milivoj Matkovič. 
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Ves čas se trudi za širitev programa in zagotavljanje optimalnih razmer za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na območju vseh treh občin – Cerknica, 
Loška dolina in Bloke.

Na šoli je zaposlenih 29 delavcev, ki skrbijo za 315 učencev, od tega za 261 učencev 
pri individualnem pouku. Veliko glasbeno doživetje predstavljajo kar trije 
delujoči šolski orkestri, pihalni ter mali in veliki godalni orkester, ki bogatijo 
skupinsko muziciranje in dajejo mladim glasbenikom prvovrstne glasbene 
izkušnje. Uspehi učencev se kažejo tako na regijski kot tudi državni ravni.

Naša šola poleg rednega pouka organizira tudi druge dejavnosti: regijska in 
državna tekmovanja, seminarje, koncerte, strokovna srečanja ZPGŠ in ZSGŠ. V 
sodelovanju z ZSGŠ je v kulturnem domu Cerknica letos dvanajstič zapored 
organizirala slovesno podelitev Gerbičevih nagrad in priznanj.

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica zelo dejavno sodeluje na lokalni ravni, in 
sicer z vsemi šolami in vrtci ter drugimi organizacijami in društvi v vseh treh 
občinah. Vsa ta aktivnost se kaže tudi v naklonjenosti naši dejavnosti, saj si mnogi 
organizatorji različnih kulturnih in zabavnih prireditev želijo našega sodelovanja. 
Številni naši učenci se vključujejo v pevske zbore, so člani različnih ansamblov in 
orkestrov, nekateri med njimi so danes poklicni glasbeniki, mnogi pa kot pedagogi 
svoje znanje posredujejo mlajšim generacijam. Zelo pomembno je, da vzgajamo 
tudi uspešne amaterje in ne nazadnje dobre poslušalce glasbe.

&
Frana

Cerknica
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Glasbena šola 
Vrhnika

Trg Karla Grabeljška 3
1360 Vrhnika

Ravnateljica: Dominika Naveršnik 

Začetki organiziranega poučevanja glasbe na Vrhniki in v njeni okolici segajo v 
leto 1947, ko so klavir, orgle, violino, pihala, trobila, kitaro in zborovsko petje 
poučevali glasbeni zanesenjaki in veliki ljubitelji glasbe, kot so Tomo Jurjevčič, 
Stanko Habe in Drago Bitenc. Zavest staršev o pomembnosti glasbene izobrazbe 
njihovih otrok je bila na Vrhniki in v okolici že od začetka velika. Tako so težnje po 
organiziranosti glasbenega izobraževanja „pod eno streho“ leta 1959 pripeljale do 
ustanovitve Glasbene šole Vrhnika. Leta 1964 so jo zaradi finančnih težav ukinili in 
glasbeno izobraževanje je prešlo pod okrilje vrhniške kulture.

Leta 1974 so začele potekati vse dejavnosti v okviru takratne zakonodaje, da 
glasbeno izobraževanje ponovno preide pod okrilje samostojnega zavoda. 3. 
november 1976 velja za datum ustanovitve Glasbene šole Vrhnika in šolsko leto 
1976/1977 za prvo šolsko leto njenega samostojnega delovanja. Hkrati so odprli 
tudi dislocirano enoto v Borovnici. Že prvo leto se je na šoli glasbeno izobraževalo 
155 učencev. Redno so bili zaposleni le trije učitelji in tajnica, šola pa je sodelovala 
še s štirimi zunanjimi sodelavci.

V pičlih desetih letih delovanja je število učencev naraslo na 230, redno pa je bilo 
zaposlenih že dvanajst učiteljev in pet zunanjih pedagogov. Prvotni prostori so 
postali premajhni. Leta 1983 se je glasbena šola preselila v bivši Rokodelski dom in 
tam ostala vse do leta 1992.
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Leto 1994 je bilo za šolo prelomno, saj se je dokončno preselila v večje prostore v 
nekdanjem Domu JLA. Poleg več prenovljenih učilnic je dobila tudi koncertno 
dvorano za 140 obiskovalcev. Razmere za delo so se bistveno izboljšale in število 
učencev je poskočilo na 305, poučevalo pa jih je 15 redno zaposlenih učiteljev in 15 
zunanjih pedagogov. Istega leta se je šola pridružila ZPGŠ, takrat še Društvu 
glasbenih pedagogov Primorske.

Ob skorajšnji 40. obletnici se na naši šoli izobražuje 472 učencev, zaposlenih pa je 
42 učiteljev. Pouk poteka še v dveh dislociranih enotah, v Borovnici že od leta 1976 
in v Horjulu od leta 1986. Vse od ustanovitve poučujemo godala, klavir, nauk o 
glasbi, flavto in kljunasto flavto, trobento, klarinet in kitaro, s pridobitvijo novih 
prostorov pa se je pouk razširil še na saksofon, fagot, oboo, pikolo, kontrabas, 
nizka trobila in tolkala. Z nadzidavo dela zgradbe smo leta 2007 odprli še oddelek 
baleta.

Ker smo razmeroma mlada šola, smo izkušnje, novo znanje in primerjave z 
drugimi šolami iskali že od samega začetka. S tem namenom se naši učenci vsako 
leto udeležujejo domačih in tujih tekmovanj, na katerih dosegajo odlične rezultate. 
Od samega začetka organiziramo tudi gostovanja in mednarodne izmenjave. 
Tako smo redno potovali na vsa območja nekdanje Jugoslavije, v Španijo, 
Liechtenstein, že več kot 25 let sodelujemo s prijatelji iz Nizozemske, v zadnjih 
letih smo navezali stike tudi z glasbenimi prijatelji iz Hrvaške.

Na GŠ Vrhnika se zavedamo pomembnosti skupinskega igranja. Tako lahko s 
ponosom gledamo na šolski godalni orkester kot prvo obliko skupnega 
muziciranja, ki je začel delovati že leta 1981. Ponosni smo na šolski simfonični 
orkester, ki je izšel iz godalnega, na mladinsko pihalno godbo, na oba zbora, na vse 
manjše komorne zasedbe, na šolski big band, ki je ravno v tem letu doživel 
ponovni preporod, in navsezadnje na baletni oddelek.

Poslanstvo naše šole ni le vzgoja profesionalnih glasbenikov, ampak vzgojiti 
ljubitelje glasbe in glasbene amaterje, ki bodo po končanem šolanju pri nas imeli 
razširjen pogled na glasbo, glasbeno izobraževanje in nastopanje, vzgojiti 
glasbenike, ki bodo napolnili vrste lokalnim pihalnim godbam, pevskim zborom, 
simfoničnim orkestrom in drugim ansamblom na Vrhniki in v okolici, glasbenike, 
ki bodo nekoč tudi za svoje otroke želeli, da se glasbeno izobrazijo.
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l Glasbena šola 
Logatec 

Notranjska cesta 4
1370 Logatec

Ravnatelj: Primož Malavašič

"Glasba je višje razodetje kot vsa 

modrost in filozofija."
                                                                                                                                                          

(Ludwig van Beethoven)

Začetki Glasbene šole Logatec segajo v leto 1972, ko je takratna Skupščina Občine 
Logatec na predlog svojega sveta za prosveto in kulturo, 16. oktobra istega leta 
sprejela Odločbo o ustanovitvi glasbenih oddelkov pri osnovni šoli "8. talcev" v 
Dolenjem Logatcu. Tedaj je bilo v petero oddelkov vpisanih 60 učencev.

Od 10. marca 1992 dalje deluje šola kot samostojni zavod za glasbeno vzgojo. V 
februarju 1994 so se v počastitev Prešernovega praznika odprla vrata dolgo 
pričakovanih novih prostorov Glasbene šole Logatec na Notranjski cesti 4 v 
Logatcu, kjer šola deluje še danes. 

41



42

Statistika velikega števila vpisanih otrok iz vasi Rovte nad Logatcem je izkazovala 
čedalje večjo potrebo po odprtju dislociranih oddelkov v tem kraju. Tako se je 
pouk harmonike , kljunaste flavte, violine in klavirja začel že leta 1998 v prostorih 
tamkajšnje Osnovne šole Rovte. Ustrezne prostore za izvajanje predvsem 
individualnega pouka pa je šola dobila v začetku oktobra 2004, z otvoritvijo novih 
prostorov dislociranih oddelkov v Rovtah v stavi nekdanje Stare šole v Rovtah.

Glasbena šola Logatec ima zelo razvejano mrežo sodelovanj, ki vključujejo 
povezovanja s številnimi ljubiteljskimi društvi raznih področij, do osnovnih šol in 
vrtcev ter knjižnic na lokalnem nivoju ter na regionalnem, državnem in 
mednarodnem nivoju s številnimi glasbenimi šolami in kulturnimi inštitucijami. 
Od pomembnih sodelovanj velja izpostaviti koncertna gostovanja šolskega 
simfoničnega orkestra v Italiji in Avstriji v letih 2007, 2009 in 2014. Učenke in 
učenci s svojimi mentorji svoje znanje vsako šolsko leto uspešno predstavljajo na 
številnih glasbenih tekmovanjih, številni pa nadaljujejo svojo glasbeno 
izobraževanje na srednji in akademski ravni. Iz Glasbene šole Logatec je izšlo 
veliko število odličnih glasbenikov in pedagogov, od katerih je potrebno še 
posebej izpostaviti nekdanjega učenca na rogu, Andreja Žusta, ki je postal kot 
edini Slovenec član Berlinske filharmonije, enega najboljših simfoničnih orkestrov 
na svetu.

Po številu učencev sodi Glasbena šola Logatec med srednje velike javne glasbene 
šole v Sloveniji, v svoji pestri ponudbi izobraževalnih programov pa daleč presega 
slovensko povprečje. Na šoli se je mogoče učiti igranja skoraj na vse inštrumente z 
izjemo harfe, od leta 2010 pa se izvaja tudi program plesa, od plesne pripravnice do 
baleta. Predmetnik šole se iz leta v leto dopolnjuje s ponudbo predmetov v 
programu drugih vzgojno - izobraževalnih dejavnosti oz. JRP (jazz-rock-pop) 
oddelka, ki šoli in okolju daje dodano vrednost v primerjavi z drugimi javnimi 
glasbenimi šolami po Sloveniji. V začetku aprila leta 2014 je Glasbena šola Logatec 
postala tudi pooblaščeni (edini) izobraževalni center za nemško podjetje Steinberg 
v Sloveniji, ki proizvaja široko paleto izdelkov za audio in video snemanje. 
Posledično je s to opremo nadgrajen tudi Studio 25 Glasbene šole Logatec, ki 
uspešno deluje že od leta 1999.

Glasbena šola Logatec s svojo pestro ponudbo glasbenega izobraževanja in 
ostalimi dejavnostmi pomembno zaznamuje logaško občino in njeno okolico. Tudi 
v prihodnosti bo s svojim kolektivom skrbela, da se bodo besede glasbenega 
velikana Ludwiga van Beethovna, »Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in 
filozofija« še naprej odsevale v njenem delovanju in poslanstvu.

Glasbena 
šola 
Logatec 



Aktivi učiteljev
Zveze primorskih glasbenih šol 

Aktiv učiteljev kljunaste flavte, flavte, oboe in fagota

Aktiv, ki združuje štiri pihalne instrumente (kljunasto flavto, flavto, oboo in fagot) 
je nastal na pobudo in zaradi potrebe učiteljev, ki so ustvarjalno delovali na 
glasbenih šolah Zveze primorskih glasbenih šol. 

Po ledini, ki jo je v Piranu leta 1964 z občnim zborom in koncertnim nastopom 
učencev in učiteljev primorskih glasbenih šol  zaoralo društvo glasbenih 
pedagogov okraja Koper, se je z leti razvijala trdna in smiselna povezava šol, ki so 
rasle tako v številčno kot  kakovostno. 

S trdim in zagnanim delom takratnih učiteljev se je gradila pot do današnjih 
rezultatov. Spomini upokojene ravnateljice Božice Ambrožič, ki je dolga leta 
poučevala flavto na šempetrski glasbeni šoli, zdaj podružnici GŠ Nova Gorica: 
»Trudili smo se, učili drug od drugega, si na srečanjih izmenjevali izkušnje in 
ugotovitve. Kasneje smo se udeleževali tudi tekmovanj, takrat republiških in 
državnih. Izkušnje so bile neprecenljive, videli smo, da delamo dobro in bili v 
širšem prostoru opaženi in pohvaljeni«

Z razvojem ZPGŠ se je pokazala potreba po organiziranem druženju in izmenjavi 
izkušenj. V arhivu zveze je zapisano, da je bil aktiv flavtistov ustanovljen februarja 
1994,  prvi vodja je bil Marjan Kocjančič, ki je flavto in klarinet poučeval na koprski 
glasbeni šoli. Pred tem je deloval skupen aktiv pihalcev, v katerega so bili 
združeni učitelji kljunaste flavte, flavte, klarineta in saksofona, njihov vodja pa je 
bil Robert Stanič. Kasneje so aktiv vodili Adnan Zubčević, Alenka Zupan, Matjaž 
Šurc, ponovno Adnan Zubčević in Suzana Furlan Mitev.
Čez dve leti (17.4.1996) smo organizirali prvo tekmovanje za mlade flavtiste. 
Potekalo je v GŠ Koper, udeležilo pa se ga je 20 solistov (7 kljunastih flavtistov, 13 
flavtistov) in 5 komornih skupin.

V zadnjem obdobju veliko pozornosti posvečamo nenehnemu izobraževanju. 
Priredili smo delavnice, na katerih smo učitelji predstavljali svoje metode dela, 
načine poučevanja in izmenjevali izkušnje in mnenja. Vsako leto pripravimo 
seminarje (za oboo in flavto), na katere vabimo vodilne slovenske flavtiste in 
oboiste (Fedja Rupel, Draga Ažman, Aleš Kacjan, Matej Zupan, Karolina Šantl 
Zupan, Milena Lipovšek, Valerija Kamplet, Matej Šarc, Irmgard Anderl-Krajter, 
Maja Kojc….). Redno organiziramo srečanja – skupne nastope učencev vseh šol. 
Taki, že tradicionalni nastopi so priložnost, da se mladi, nadarjeni učenci 
predstavijo širšemu občinstvu in se med seboj družijo. 
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V zadnjih letih pa smo si flavtisti postavili nov izziv: orkester flavt ZPGŠ. Orkester 
deluje od šolskega leta 2011/12, od ustanovitve ga vodi mag. Alenka Zupan, 
deluje projektno, pogosto nastopa in je deležen ugodnih kritik. Doslej smo imeli 
osem koncertov (v Postojni, v Tolminu, na Vrhniki, v Gorjanskem, Hrpeljah, Novi 
Gorici, Zagorju ob Savi). Orkester odlikujeta suverenost in velik muzikalni naboj. 
Želja mladih po skupnem muziciranju napoveduje orkestru lepo prihodnost. 
Strokovna podpora vseh učiteljev ter zagnanost in vizija dirigentke pa zagotovilo, 
da se ni bati za to zasedbo. 

Po podatkih, zbranih od šol članic zveze, se v jubilejnem šolskem letu 2014/15 uči 
flavto 398 učencev, kljunasto flavto 153 (pouk se izvaja na vseh šolah), oboo 25 ( 
pouk se izvaja v GŠ Vrhnika, Logatec, Postojna, Tolmin, Koper in Nova Gorica) in 
fagot 5 otrok. ( pouk se izvaja v GŠ Vrhnika, Logatec in Nova Gorica). 
 
Delo v učilnicah je pomembna osnova za dobre rezultate in bogato zanje. Skupna 
druženja, izmenjave mnenj, izkušenj, dodatno strokovno izobraževanje, skupno 
delo pa so neprecenljiv vir, ki ga ZPGŠ nudi učencem in učiteljem. Prav to daje 
poseben pečat današnjim razmeram, ki niso prav nič naklonjene razvoju 
čustvenih vrednot.  

Suzana Furlan Mitev, vodja aktiva

Zbrane misli nekaterih učiteljev:

„Vodilo in namen flavtističnega aktiva ZPGŠ so povezovanje, izmenjava mnenj in 
pedagoških izkušenj ter sodelovanje pri izvedbi projektov, ki mladim 
glasbenikom omogočajo izjemne glasbene izkušnje in pridobivanje različnega 
znanja. V glasbenem svetu je individualizem močno zasidran v zavest 
posameznikov. Vsak želi ohraniti avtonomnost in svojstven pogled na glasbeno 
ustvarjanje, pedagoški proces in zvočno predstavo. Kljub edinstveni in bogati 
različnosti, ki je neprecenljiva, je cilj našega sodelovanja vedno povezovanje v 
dobro mladim flavtistom in razvoju flavtizma na Primorskem. Verjamem, da bo 
naš cilj združevanja v različnosti omogočil nadaljnji glasbeni in pedagoški razcvet 
tudi v prihodnje.“

mag. Alenka Zupan

Aktiv učiteljev harmonike, harmonikarski orkester

Glasba je umetnost in oblika zabave, ki nam je dana. Ob tem se skoraj ne zavemo, 
kakšen vpliv ima na naše počutje in vsakdanje življenje. Z glasbo smo povezani 
vsi. Lahko jo ustvarjamo ali samo občudujemo. Nas bogati in osrečuje. Vse to smo 
učitelji harmonike na Primorskem združili in tako oblikujemo naš vsakdan.
Trinajst glasbenih šol, dvaintrideset učiteljev. Vsak v svojem kraju, v svojem 
razredu. Pa vendar imamo nekaj skupnega, nekaj, kar nas povezuje. Aktivi, 
seminarji, tekmovanja, srečanja ... Vse to bogati naš vsakdan, da lahko mladim 
posredujemo znanje, da se lahko dokažejo kot amaterji ali se posvetijo študiju 
harmonike.
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Zamisel, da bi združili primorske glasbene šole in ustanovili skupen 
harmonikarski orkester ZPGŠ, je nastala januarja 2001. Pobudo je dala 
pedagoginja Radmila Bikić, predlaganemu projektu pa so se  takrat pridružile 
glasbene šole iz Nove Gorice, Sežane, Ilirske Bistrice, z Vrhnike, iz Kopra, 
Ajdovščine in GM Marija Kogoja iz Trsta.

Dirigent Claudio Furlan se je z orkestrom prvič predstavil tri mesece kasneje, 21. 
aprila 2001, na prvem srečanju harmonikarskih orkestrov Slovenije na Jesenicah, 
kjer je bil med najuspešnejšimi sodelujočimi. Tega srečanja se je udeležil tudi leta 
2003 in 2005.

V naslednjem šolskem letu je orkester tekmoval na 2. evropskem festivalu 
harmonikarskih orkestrov v Pragi (22.–25. marec 2002) in v kategoriji 1. b osvojil 3. 
mesto. Leta 2006 je na istem tekmovanju zasedel 2. mesto. Orkester se je predstavil 
na nastopih in celovečernih koncertih tako v Sloveniji kot v Italiji: v Izoli, 
Sovodnjah pri Soči, v Portorožu ob 40-letnici ZPGŠ, v Trstu, Zagrebu, Jamljah in 
Novi Gorici v okviru praznovanja vstopa Slovenije v EU, v Trbižu, Sacileju, 
Škednju pri Trstu, Idriji in Pivki.

Nekateri člani takratnega orkestra danes muzicirajo v harmonikarskem orkestru 
GM Synthesis 4 pod dirigentskim vodstvom Fulvija Jurinčiča.

V šolskem letu 2008/2009 je aktiv harmonike ZPGŠ ocenil, da bi bilo za učence in 
učitelje harmonike zanimivo, spodbudno in poučno ustanoviti „projektni“ 
orkester. Naštudirali naj bi določeno število skladb in se predstavili na štirih 
koncertih. Orkester naj bi vodila Mikela Uršič.

V projektu je sodelovalo pet šol; iz Nove Gorice (en učenec), Idrije (en učenec), 
Glasbene matice Trst (en učenec), Ajdovščine (dva učenca) in Sežane (devet 
učencev). V začetku novembra 2008 je 14 učencev harmonike z dirigentko Mikelo 
Uršič in mentorico orkestra Vando Šimac preživelo zelo intenziven, pester, 
poučen in smeha poln vikend na Debelem Rtiču, kjer so pridno vadili program za 
prihajajoče koncerte.

Repertoar orkestra je pripravila dirigentka. Bil je raznolik, barvit in neposreden, 
da lahko vsak najde nekaj zase in klasično harmoniko prikaže kot inštrument, na 
katerega je mogoče igrati različne zvrsti glasbe – od klasike do rokenrola. 
Poudarek je bil predvsem na izvirnih skladbah, napisanih za harmonikarski 
orkester.

Orkester je imel konec novembra 2008 štiri uspešne koncerte, in sicer na glasbenih 
šolah v Idriji, Postojni, Novi Gorici ter v Kosovelovem domu v Sežani. Aprila 2009 
se je predstavil tudi na reviji harmonikarskih orkestrov Slovenije na Jesenicah.
Imeli smo sanje in pričakovanja. Priložnosti in želje, ki na odru postanejo 
resničnost. Zadovoljstvo, ki objame tvojo dušo, ko množica pod odrom zaploska. 
Srečo, ko glasba nariše na obraze smeh in veselje. Danes je čas za praznovanje ...

Aktiv učiteljev harmonike
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Aktiv učiteljev klavirja

Razmišljam o 50 letih naše Zveze primorskih glasbenih šol kot o 50-letnem 
aktivnem ustvarjalnem obdobju v življenju nekega človeka, umetnika ... Sprva gre 
za učenje, pridobivanje znanj, nato za delovni zanos, zagon, raziskovanje, pa za 
pionirsko postavljanje osnov, nato za množičnost ustvarjalnih pobud, ki z leti 
filtrira dobre ideje, se nadgrajuje skozi projekte in na koncu najpomembnejše – 
spoznanje vrednosti medsebojnega povezovanja kot osnove uspešnosti. Na tej 
poti nastanejo temelji, iz katerih se z leti oblikuje vrh piramide.

Kaj je Zveza primorskih glasbenih šol prinesla najštevilnejšemu aktivu, 
največjemu »orkestru solistov« – aktivu pianistov? Od začetkov poučevanja 
klavirja in učilnice z nekim starim klavirjem ali pianinom, ki so ga učenci videli in 
nanj „vadili“ le enkrat ali dvakrat na teden pri pouku …, pa vse do današnjih, 
sodobno opremljenih učilnic z dvema klavirjema, s tehničnimi pripomočki in z 
učenci, ki doma vadijo na kakovostnih inštrumentih, v šoli na odru pa izbirajo 
med Yamaho ali Steinwayjem …

Nekoč je bil učitelj klavirja obenem tudi učitelj harmonike, teorije, morda je 
poučeval še kakšen godalni, pihalni inštrument – kot so nalagale potrebe šole in 
učnega procesa. Starejši kolegi pravijo, da takrat ni bil poudarek na vrhunski 
kakovosti, specifikah in izstopanju v smislu individualnosti, temveč so bile 
pomembne neke druge prioritete, ki so gradile osnovo za današnjo podobo aktiva. 
Ta se je ustvaril nekje na polovici poti od rojstva Zveze primorskih glasbenih šol 
do danes. Pred približno 25 leti, ko je bila večina glasbenih šol podobno starih ali le 
nekaj let starejših od nje, se je pojavila potreba po združevanju v aktivih. Porodila 
so se številna vprašanja: kako združiti stvari, kako dobro idejo neke šole preseliti 
na našo, kako združiti dobre soliste v še boljši orkester ...

Od tega trenutka in spoznanja, da skupne ideje in sodelovanje pripeljejo do boljših 
rezultatov kot (le) individualna nagnjenja, pa vse do danes je klavirski aktiv ZPGŠ 
ustvaril več projektov, postavil temelj dejavnostim, ki so se z leti utrdile in postale 
zgled za marsikatero šolo ali regijo v Sloveniji. Eden pomembnejših sadov, ki je 
nedvomno najbolj vplival na dvig kakovosti s pianističnega področja, je 
primorsko tekmovanje mladih pianistov. Za idejo je bila zaslužna Glasbena šola 
Nova Gorica. Pobudo zanj je že davnega leta 1986 dal eden od učiteljev te šole in 
organizirali so prvo šolsko Bachovo tekmovanje, na katerem so učenci izvajali po 
dve skladbi tega skladatelja. Že naslednje leto so Novogoričani na svoje 
tekmovanje povabili kolege iz GM Gorica, čez dve leti pa še kolege iz Ajdovščine. 
Tako je nastala pobuda za novo akcijo ZPGŠ – za regijsko tekmovanje Primorske, 
ki je bilo izpeljano 12. marca 1992 prav na tej šoli, pove o njegovih začetkih bivša 
ravnateljica Vlasta Vižintin. In to je le ena od številnih izvrstnih idej, ki so 
oblikovale podobo današnjega aktiva, danes vidnega, uveljavljenega in 
razpoznavnega po vsej Sloveniji.
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lahko razvrstili v štiri vsebinske sklope:

Regijska tekmovanja mladih pianistov Primorske (zunaj tekmovanja TEMSIG)

Od prvega tekmovanja na Glasbeni šoli Nova Gorica naprej so ta potekala vsako 
leto, ko na tekmovanju TEMSIG ni bilo discipline klavir solo ali klavirski duo. 
Posebnosti teh tekmovanj so nova kategorija začetnikov (učenci do devet let), s 
katero smo omogočili tekmovati tudi najmlajšim; lastna pravila z izbranimi 
obveznimi skladbami ali s prostim programom; drugačen, stimulativnejši način 
točkovanja in ocenjevanja; možnost, da naši pedagogi sodelujejo v ocenjevalnih 
žirijah. Udeležba na teh tekmovanjih je vedno množična (dvodnevno dogajanje!), 
saj na njih praviloma sodelujejo vse šole ZPGŠ. Pozitivni učinki teh tekmovanj so 
vidni v velikem izboljšanju kakovosti in ravni poučevanja na vseh primorskih 
šolah. Vseskozi sta bila vodilo in primarni smoter naših tekmovanj navajanje 
učencev k bolj intenzivnemu in poglobljenemu študiju klavirske igre. Ena od 
posebnosti teh tekmovanj je bil tudi natečaj za nove slovenske klavirske skladbe za 
otroke in mladino leta 1999, na katerem smo izbrali nove obvezne skladbe, ki smo 
jih tudi objavili v notni zbirki Klavirske pisanice in izdali na istoimenski 
zgoščenki.

Srečanja glasbenih šol Primorske in primorski klavirski dnevi 

V ta sklop spadajo številni projekti: skupni nastopi, predstavitve zbirk in 
klavirskih začetnic, recitali ter predavanja priznanih domačih in tujih pianistov, 
okrogle mize, seminarji, klavirske delavnice … Med predavatelji lahko naštejemo 
naslednja imena: Igor Lazko, Tatjana Bratuž, Eva Uršič Petkovšek, Jerica Munda, 
Vlasta Doležal Rus, Alenka Dekleva, Igor Dekleva, Metka Lebar, Roland Proll, 
Peter Kopač, Marina Horak, Lili Petrović, GiulioGirato, Pier Paolo Bellini, Petar 
Milić, Benjamin Šaver, Vladimir Viardo, Primož Mavrič, Jaka Pucihar, Ilonka 
Pucihar, Tatjana Ognjanovič, MarikaSzekely in drugi. Sodelovali smo tudi v 
prenovi glasbenega šolstva (učnih načrtov) v šolskem letu 1996/1997 in prispevali 
načrt za pouk od 6 . do 10. letnika za štiriročno klavirsko igro, ki je takratni novi 
načrt ni vseboval.

Seminarji, poletne šole in dveletna klavirska šola za pedagoge prof. Sijavuša 
Gadžijeva

Prvi seminar prof. Gadžijeva na Primorskem je bil novembra 1993 v Kopru (s 
temama metodika klavirskega poučevanja ter lažje sonate Beethovna in Mozarta). 
Od takrat je prof. Gadžijev za primorske klavirske pedagoge izpeljal vrsto 
praktičnih delavnic, seminarjev in poletnih šol, vsa ta njegova dejavnost pa je 
odločilno vplivala na razvoj primorske klavirske pedagoške stroke. Za primorski 
pianistični prostor je imela velik in odločilen pomen njegova dveletna klavirska 
šola za pedagoge, ki je potekala med 1. oktobrom 1995 in 20. majem 1997 v Gorici v 
organizaciji ZPGŠ in SCGV E. Komela. Njen pobudnik in umetniški vodja je bil 
prav on. Primorski klavirski pedagogi, ki smo se je udeležili, smo tu našli 
dragocen vir informacij, ki so izredno vplivale na naše delo ter posredno tudi na 
delo kolegic in kolegov z naših šol. 
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S svojimi predavanji iz metodike klavirskega pouka in z individualnimi lekcijami 
(poleg tega smo imeli še glasbeni stavek in analizo pri prof. I. Florjancu, sociologijo 
in estetiko glasbe pri prof. D. Bratuž ter druge gostujoče predavatelje) nam je 
praktično postavil nova umetniška, pianistična in pedagoška merila.

Aktivne udeležbe in sodelovanja na slovenskih klavirskih dnevih EPTA

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA od leta 2000 enkrat na leto 
organizira slovenske klavirske dneve, vsakič v drugem kraju. Doslej se je zvrstilo 
štirinajst priredb dnevov EPTA, od primorskih glasbenih šol pa so jih gostili 
Koper, Sežana in Postojna. Prispevki združenih šol Primorske so bili vselej deležni 
odličnega odziva in pohval strokovne javnosti. Na dnevih smo se predstavljali kot 
posamezne šole, večkrat pa nam je uspelo v projekt združiti celo učence različnih 
šol Zveze glasbenih šol Primorske, zaradi česar so kolegi posameznih šol še tesneje 
sodelovali med seboj in utrjevali strokovne vezi.

Osnovni namen ustanovitve skupnega aktiva učiteljic in učiteljev klavirja vseh 
primorskih glasbenih šol je bil predvsem izboljšati kakovost in raven poučevanja. 
To smo v zadnjih dvajsetih letih dosegli s skupnim delom v omenjenih projektih. 
Vse to je pripomoglo, da je bilo naše delo pestro, bolj osmišljeno, osveženo z 
izmenjavami novih informacij ter posledično tudi bolj ustvarjalno in 
kakovostnejše. Veliko učiteljev je zahvaljujoč temu globlje razumelo delovanje 
pianizma in pianistične tehnike, kar je uspešno prenašalo na svoje učence. 
Rezultati nekdanjih učencev iz naše regije, ki jih dosegajo v pianističnem svetu 
zunaj meja naše države, so v ponos tako naši regiji kot tudi vsej Sloveniji. Vse 
skupne dejavnosti so nas obogatile in utrdile v prepričanju, da sta razumevanje in 
doživljanje glasbe za nas in naše učence vrata v globino umetnosti.

Gradivo prispevala: Bojan Glavina in Vlasta Vižintin
Napisala: Aleksandra Češnjevar Glavina, 

vodja aktiva pianistov ZPGŠ

Tekmovanje pianistov ZPGŠ, 7. in 8. 4. 2006
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l Aktiv učiteljev godal

Napisati nekaj besed o delovanju godalnega oddelka in o pedagogih godalnih 
inštrumentov, ki so delovali in delujejo v sklopu Zveze primorskih glasbenih šol 
(ZPGŠ) ob 50. obletnici njene ustanovitve, ni bila enostavna naloga. Raziskal sem 
dostopno gradivo in ugotovil, da bi lahko tej temi namenili izdaten zbornik. 

Že za ustanovitev zveze kot krovne organizacije, ki pod sabo združuje vse 
glasbene šole na Primorskem in v zamejstvu, se lahko zahvalimo njenemu 
pobudniku, zborovodji, učitelju violončela in dolgoletnemu ravnatelju Centra za 
glasbeno vzgojo Koper, gospodu Miranu Haslu. Godalec je zaslužen, da je ZPGŠ 
sploh nastala! Čudovito! Ko sem prebiral različne monografije in zbornike, ki so 
jih izdajale nekatere glasbene šole ter posamezniki na Primorskem, je bila manj 
čudovita ugotovitev, da so bile v začetnih letih ustanovitve in še pred njo, ko so 
šole delovale še vsaka zase, razmere na glasbenih šolah dokaj drugačne, za 
današnjega učitelja težko sprejemljive. Lokalna in širša skupnost, predvsem 
takratna politika, v njihovem obstoju ni videla smisla. Kot pravi Hasl, je potreba 
po ZPGŠ vzniknila iz prvinske nuje po obstoju in združitvi glasbenih pedagogov 
ter njihovega enotnega delovanja. Borili so se za vse, za kar se lahko boriš: za 
učence, prostore za poučevanje, inštrumentarij in notno gradivo, predvsem pa za 
učiteljski kader, ki ga je zelo primanjkovalo. Kljub temu so naši kolegi vztrajali in 
smo ob jubilejni 50. obletnici ZPGŠ lahko zadovoljni, da so se šole pravilno 
razvijale in se oblikovale v vodilne ustanove na Primorskem. Za to so zaslužni 
predvsem mnogi posamezniki, ki niso poznali poraza. Vztrajali so in dosegli 
avtonomnost glasbenega šolskega sistema, lastno zakonodajo ter podobo, ki jo 
lahko šolam in zvezi zavidajo mnogi.

Na glasbenih šolah na Primorskem in v slovenskem zamejstvu je v preteklih 50 
letih delovalo veliko godalnih pedagogov. Vsak zase in med sabo prepleteni so 
ustvarili mozaik svojih učencev, ki danes profesionalno igrajo in poučujejo. 
Mnogi so se odločili za ljubiteljsko ukvarjanje z glasbo, kar bogati družbeno 
življenje manjših in širših skupnosti. Vsekakor so se vsi skupaj trudili ustvarjati 
čim boljše. Vsak godalni pedagog pozna izziv in zahtevnost pedagoškega poklica, 
ko skozi njegovo učilnico prikoraka nešteto otrok z različnimi željami in 
sposobnostmi, med katerimi vsak pri sebi želi doseči le najboljše. Zelo zahtevno je 
pravilno oceniti odnos med značajskimi lastnostmi in sposobnostmi, ki jih je otrok 
prinesel s sabo na svet. In potem vgrajevati in dobesedno nalagati znanje ter ga 
pozorno, skupaj z učencem oblikovati in graditi. In nato je tu še neskončen vpliv 
okolja, ki tega otroka potiska naprej in nazaj ter mu nenehno postavlja nove izzive. 
Vsak godalni pedagog pozna zahtevnost vzgajanja mladega glasbenika, ki bo znal 
sebe in svoje delo pravilno ovrednotiti ter bo do njega ustvaril odločen in 
kreativen pristop. Pomembna je tudi odgovornost zavedanja, da je napredek 
otroka v rokah tega istega otroka in da smo tukaj zato, da ga le usmerjamo in mu 
pomagamo poiskati pravilno ravnovesje med vsem navedenim. In vse to z 
godalnim inštrumentom v rokah, katerega neizprosna narava igranja nanj od 
posameznika zahteva strašansko izbrušen posluh ter močne psihofizične 
sposobnosti.
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Pedagogi godalnih inštrumentov so individualni pouk z leti poučevali tako, kot 
ga poučujemo tudi danes. Na tem področju so uspešno usmerjali svoje gojence na 
tekmovanja, razredne nastope in revije. Vse glasbene šole so postopno pridobile 
tudi svoje godalne orkestre. Za to se lahko zahvalimo vsakemu posameznemu 
učitelju. Ponekod so te orkestre zaradi pomanjkanja inštrumentov ali učencev 
razširili na »pisane orkestre«, v katerih je bilo mogoče slišati različne inštrumente, 
ki so pripadali različnim družinam. Vsak vodja orkestra se je na svoji šoli boril za 
tisto, česar mu je primanjkovalo. Kljub temu so vztrajno gojili glasbene ansamble 
in z njimi nastopali. Kot sem že napisal, bi bilo treba godalnim oddelkom in 
pedagogom na Primorskem nameniti posebno monografijo, saj je na primorskih 
glasbenih šolah delovalo in deluje mnogo pedagogov in vsak med njimi je s svojim 
delom in dosežki vreden omembe. Zaradi narave pisanja članka, ki mora biti 
razmeroma kratek, bom nekaj več besed posvetil trem violinskim pedagogom, ki 
so s svojim ustvarjalnim delom pustili močan vtis in neizbrisno sled. Vsem 
pedagogom godalnih inštrumentov so lahko vzor vztrajnega in visoko 
profesionalnega dela. 
           
Kolega Borut Logar je na svoji glasbeni in življenjski poti sooblikoval glasbeno 
življenje na Koprskem in v slovenski Istri. Po končanih študijih za violino in 
kompozicijo je bil glasbeni sodelavec za simfonično, operno in komorno glasbo na 
Radiu Koper. Med študijem si je nabiral pedagoške izkušnje na Glasbeni šoli 
Franca Šturma v Ljubljani, na kateri je vodil celo tri šolske orkestre. Za vse je tudi 
pisal in prirejal glasbo. Nekaj let po prihodu na Radio Koper so mu ponudili 
delovno mesto učitelja violine v Kopru. Odzval se je in začel z vztrajnim in 
dolgoletnim grajenjem godalnega oddelka na svoji šoli. Tako je iz majhne skupine 
otrok v nekaj letih ustvaril dober šolski orkester, s katerim je v takratni Jugoslaviji 
osvajal najvišja priznanja in nagrade. Takratno državo so prepotovali po dolgem 
in počez ter nastopali na revijah, tekmovanjih in srečanjih. Na Koprskem je leta 
1983 na pobudo nekdanjih učencev in članov orkestra Glasbene šole Koper nastal 
obalni komorni orkester, ki ga je Logar vodil šestnajst let in z njim ustvaril nešteto 
odličnih nastopov. Orkester še danes deluje in nastopa. Violino je poučeval tudi 
na šoli Glasbene matice v Trstu, na kateri je vodil šolski godalni orkester. Tudi ta je 
na tekmovanju glasbenih šol v Beogradu osvojil prvo nagrado. Njegovi učenci 
danes igrajo v različnih profesionalnih in amaterskih orkestrih ter so violinski 
pedagogi na glasbenih šolah. Od 1972 do 1988 je Logar vodil Društvo prijateljev 
glasbe, ki organizira koncerte klasične glasbe v Kopru. V času njegovega vodenja 
je društvo organiziralo okoli 300 koncertov z odličnimi domačimi in tujimi solisti 
in ansambli. Leta 1992 se je odločil prevzeti ravnateljsko mesto Centra za glasbeno 
vzgojo Koper. Njegov največji izziv pri tem je bilo okrepiti učiteljske vrste z visoko 
izobraženimi kadri in postopoma ter posledično pridobiti možnost poučevanja 
tudi na srednji stopnji. Obenem je od leta 1993 do 1999 predsedoval ZPGŠ, ki je s 
svojim delovanjem in mnogimi oblikami dela pripomogla k strokovnemu razvoju 
in dvigu kakovosti pouka na vseh primorskih glasbenih šolah. Pred njegovim 
odhodom v pokoj so leta 2000 razpisali in opravili prve sprejemne preizkuse za 
Umetniško gimnazijo Koper, ki od takrat uspešno deluje kot kombinirani razred 
glasbene in likovne usmeritve. Za svoje dosežke je Borut Logar prejel več priznanj 
in nagrad, med njimi tudi Gerbičevo nagrado.
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l Na Postojnskem je godalni oddelek ustanovila violinistka in violinska 

pedagoginja Marinka Kukec Jurič. Ob prihodu na šolo je zaradi pomanjkanja 
učencev na violini poučevala tudi kitaro in kontrabas. Sama pravi, da je bil to zanjo 
kar precejšnji izziv. Kmalu je s svojim ustvarjalnim in natančnim delom postavila 
celoten godalni oddelek. Leta 1988 je nastal šolski godalni orkester, ki je v vseh teh 
letih postal vodilna glasbena podoba postojnske glasbene šole in celega kraja. V 
vseh teh letih je imel orkester številne nastope v svojem kraju in zunaj njega. Danes 
v njem igrajo tudi nekdanji učenci glasbene šole in različni gostje ter dosegajo zelo 
visoko izvajalsko raven. Leta 2006 je župan občine Postojna Marinki Kukec Jurič 
podelil plaketo za ustvarjalno delo na področju kulture. Njeni učenci so dobitniki 
priznanj in nagrad na najvišjih državnih ter mednarodnih violinskih 
tekmovanjih. S svojim pedagoškim delom je nedvomno postavila visoke 
standarde violinske pedagogike. Je dobitnica Gerbičeve nagrade za izjemne 
pedagoške dosežke. Ob ustanovitvi Simfoničnega orkestra ZPGŠ je v treh 
različnih projektih orkester uspešno vodila ter z njim nastopila na odmevnih 
koncertih doma in v tujini.

Pedagoga in violinista Jurija Križniča poznamo po njegovih izjemnih pedagoških 
dosežkih. Poklicno pot je tlakoval na Goriškem, kjer je postal pomemben člen 
glasbenega življenja. V preteklih tridesetih letih je bilo njegovo ime močno 
povezano z individualnim pristopom do mladih violinistov ter visokimi dosežki 
njegovih učencev na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Z izjemnim 
pedagoškim delom je pripravil marsikaterega otroka, da je violino toliko vzljubil, 
da ji je posvetil svojo življenjsko pot. Njegovi številni učenci z igranjem in 
besedami govorijo o pedagogu, ki se je znal približati otroku ter iz njega izvleči le 
najboljše. Več let je vodil aktiv učiteljev godalnih inštrumentov ZPGŠ. Na njegovo 
pobudo se je ob ustanovitvi Simfoničnega orkestra ZPGŠ dirigentskemu vodenju 
posvetila Marinka Kukec Jurič, organizacijskemu vodenju Marko Kodelja in 
Amanda Vidic, mentorstvu pa tudi drugi učitelji. Velik del svojega 
profesionalnega dela je Križnič posvetil ustanovitvi in ustvarjanju Društva 
NOVA ter njenemu godalnemu orkestru, ki ga je več let vodil. Danes je godalni 
orkester prerasel v Mladinsko filharmonijo NOVA, ki ga pri violinah sestavljajo 
predvsem njegovi učenci. Za svoje delo in dosežke je prejel številna priznanja in 
nagrade tako doma kot tudi v tujini.

Srečanje godalcev primorskih glasbenih šol, Idrija 17.5.2007
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ZPGŠ danes deluje kot organizacija, sestavljena iz aktivov učiteljev posameznih 
glasbenih področij, ki delujejo na vsaki primorski glasbeni šoli. Tako smo godalci 
združeni v aktiv godalnih pedagogov zveze, ki se najmanj enkrat na leto 
sestanemo ter na skupnem posvetu organiziramo in usklajujemo naše delo po 
šolah s skupnim delom v sklopu aktiva zveze. Ideje in pobude oblikujemo in 
uresničujemo v skupnih dogovorih in projektih, ki jih vsako leto znova zastavimo. 
Tako smo v preteklih letih večkrat organizirali srečanja solistov in komornih 
skupin, ki so predstavljala naše delo ter bila hkrati predstavitev in možnost 
nadgraditve ter profesionalne izmenjave znanj in mnenj. Bienalno srečanje 
godalnih orkestrov primorskih glasbenih šol poteka že vrsto let. Srečanja so vedno 
v drugem kraju. To so imenitni dogodki, na katerih je mogoče zaslediti vedno višjo 
in boljšo poustvarjanje mladih glasbenikov in njihovih dirigentov. Aktivu 
učiteljev godal in njenim članom se je mogoče zahvaliti za ustanovitev 
Simfoničnega orkestra ZPGŠ. V sklopu aktiva delujejo tudi različne delavnice 
posameznih inštrumentov in skupin. Člani se sestajajo tudi na neformalnih 
srečanjih in v svoje vrste vabijo   zunanje predavatelje, ki prinašajo nova znanja in 
izkušnje. Aktiv je močno povezan z Društvom NOVA v Novi Gorici, saj veliko 
učencev poleg igranja v orkestru svoje matične šole igra tudi v Mladinski 
filharmoniji NOVA. Aktiv uspešno sodeluje tudi s festivalom Tartinijevi dnevi 
Piran, kjer bienalno poteka tartinijada, na kateri skupaj nastopajo učenci in njihovi 
učitelji. Tartinijade 2014 se je med drugimi udeležilo 130 učencev in učiteljev godal 
iz ZPGŠ. 

Našteto je, seveda, le nekaj vodilnih ustvarjalnih stalnic, ki se jih redno 
udeležujemo. Veliko je  dogodkov ter individualnega in skupinskega dela, ki ga 
učitelji organiziramo in ustvarimo v lastnem šolskem okolišu in so osnovni pogoj, 
da vse našteto sploh lahko deluje. Nešteto ur vlaganja vase in v delo z otroki je 
obrodilo sadove, ki jih lahko danes, ob 50. obletnici zveze, vsi skupaj uživamo. V 
prihodnje želim zvezi in aktivu učiteljev godalnih inštrumentov nadaljevanje in 
izpolnjevanje zastavljenih načrtov ter veliko ustvarjalnega zanosa, vztrajnosti in 
potrpežljivosti pri glasbenem in pedagoškem delu.

Zdravko Pleše, 
vodja aktiva učiteljev godalnih inštrumentov 

Zveze primorskih glasbenih šol
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l Aktiv učiteljev klarineta in saksofona

Učitelji aktiva klarineta in saksofona uspešno sodelujejo ter razvijajo njegovo delo, 
odkar obstaja. Ves čas je bilo uspešno tudi sodelovanje med šolami, ki so članice 
zveze, s pridruženimi članicami, zato na naših dogodkih sodelujejo šole iz vse 
regije, od Tolmina, Vrhnike, Notranjske, Ilirske Bistrice do Krasa, Istre in 
zamejstva.

Učitelji se večkrat na leto zberejo na sestankih aktiva, si izmenjajo pedagoška in 
strokovna mnenja ter se dogovorijo o letnem delovanju. Na ta način je aktiv 
uspešno povečeval obiskanost in izboljševal kakovost srečanj učencev klarineta in 
saksofona, ki so lahko spoznavali glasbene šole v regiji, slišali sovrstnike in 
razvijali komorno igro. Aktiv je organiziral tudi več seminarjev za klarinet in 
saksofon ter tako razširil pedagoško, strokovno in družabno sodelovanje učiteljev 
in učencev. S svojimi učenci je sodeloval tudi pri oblikovanju zasedbe 
simfoničnega orkestra ZPGŠ.

Na tekmovanjih so učitelji stalno sodelovali z izmenjavo informacij in mnenj z 
mednarodnih tekmovanj. Organizirali so samostojno regijsko tekmovanje in 
izredna srečanja učencev, ki so se pripravljali za državno tekmovanje TEMSIG. V 
njegovem sklopu smo pomembno delovali na regijskih tekmovanjih s 
kakovostnimi predlogi za sestavo žirij in z njihovim delom. Posebej smo 
zagotovili žirije za klarinet in saksofon. Uspešnost tega delovanja so potrdili 
uspehi naših učencev na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Danes aktiv klarineta in saksofona po začrtani poti nadaljuje strokovni in 
pedagoški razvoj zahvaljujoč vsem njegovim dosedanjim učiteljem in vodjem 
aktiva. Pomemben kazalnik uspešnega dela in sodelovanja je orkester klarinetov 
ZPGŠ, ki je bil ustanovljen v šolskem letu 2013/2014 in ki uspešno zastopa naše 
učence in učitelje.

Aktiv učiteljev petja

Ob 50. obletnici Zveze primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) se na zadnje desetletje 
oziramo tudi učitelji petja na teh šolah. Veliko družino glasbenikov sestavlja tudi 
pevski aktiv, v katerega je vključenih dvanajst glasbenih šol, kjer poteka redni 
pouk petja. Poleg šol iz Primorske v ZPGŠ od šolskega leta 1994/1995 sodelujeta 
tudi glasbeni šoli z Vrhnike in iz Cerknice, letos pa se je pridružila še Glasbena šola 
Logatec. Tako pevski aktiv sestavljajo naslednje glasbene šole: GŠ Vinka 
Vodopivca Ajdovščina, GŠ Frana Gerbiča Cerknica, Slovenski center za glasbeno 
vzgojo Emila Komela Gorica, GŠ Idrija, GŠ Ilirska Bistrica, GŠ Koper, GŠ Logatec, 
GŠ Nova Gorica, GŠ Postojna, GŠ Tolmin ter Glasbena matica Trst in GŠ Vrhnika.
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Tako kot drugi aktivi je tudi pevski organiziral skupne koncerte pevcev in druge 
dejavnosti, kot so tekmovanja in pevski seminarji. Ko so se v šolskem letu 
1997/1998 na državni ravni spremenila tekmovalna pravila, sta TEMSIG in 
izvršni odbor Zveze slovenskih glasbenih šol kot prireditelja tekmovanja sklenila, 
da se lahko državnega tekmovanja udeleži samo tisti tekmovalec, ki je na 
regijskem tekmovanju prejel zlato priznanje. Regijska tekmovanja za druge 
inštrumente so bila že ustaljena praksa v ZPGŠ, leta 1997 smo z njimi začeli tudi 
pevci. V zadnjem desetletju smo tako na različnih glasbenih šolah na Primorskem 
izpeljali pet regijskih tekmovanj za pevce: v šolskem letu 2003/2004 na GŠ Idrija, v 
2005/2006 na GŠ Koper – podružnica Izola, v 2007/2008 na GŠ Postojna, v 
2009/2010 ponovno na GŠ Koper – podružnica Izola in v šolskem letu 2012/2013 
na GŠ Sežana. Do šolskega leta 2009/2010 je bilo državno tekmovanje za pevce 
organizirano bienalno, od takrat poteka vsako tretje leto.

Spremenile so se tudi starostne kategorije. Tako kot drugi glasbeniki morajo tudi 
pevci v 1. a, b in c kategoriji uspešno nastopiti na regijskem tekmovanju, tj. osvojiti 
zlato priznanje, ki je pogoj za udeležbo na državnem tekmovanju. Je pa disciplina 
petje specifična. Čeprav je v zadnjem obdobju težnja po zniževanju starostne meje 
za začetek pouka petja, še vedno večina začenja v poznih najstniških letih oziroma 
v začetku dvajsetih, tako da se velikokrat zgodi, da se pevci glede na starostno 
kategorijo uvrstijo neposredno na državno tekmovanje. Tam se pomerijo s kolegi, 
ki se petja učijo na srednji stopnji ali so študentje na glasbenih akademijah. Do 
spremembe je prišlo tudi pri krajih oz. regijah, kjer poteka državno tekmovanje. 
TEMSIG se po novem vsake tri leta seli iz regije v regijo. Tako so naši kolegi v 
preteklem šolskem letu izvedli regijska tekmovanja, hkrati so sodelovali tudi pri 
organizaciji in izvedbi državnega tekmovanja na primorskih glasbenih šolah. 
TEMSIG ostaja na Primorskem še naslednji dve leti. V šolskem letu 2015/2016 
čakata tudi pevski aktiv organizacija in izpeljava ne le regijskega tekmovanja, 
ampak tudi sodelovanje pri organizaciji državnega tekmovanja v disciplini petje.

V preteklih letih je bilo kar nekaj pevcev naših šol uspešnih na regijskih 
tekmovanjih in kasneje tudi na državni ravni. Nekateri so se uspešno preizkusili 
tudi na mednarodnih tekmovanjih, kot so Bruna Špiler v Hercegnovem v Črni 
gori, Lazar Jovanović v prestolnici Srbije Beogradu, InCanto Jesolo v Italiji, Bruno 
Neri – Torrita di Siena, Italija ... Svoj program so lahko kasneje predstavili tudi 
domačemu občinstvu na koncertu mladih glasbenih biserov v Kostanjevici nad 
Novo Gorico v organizaciji ZPGŠ in Kulturnega doma Nova Gorica. 

Tekmovanja so obvezen in nujen del glasbenega izobraževanja za vsakega 
glasbenika, ki želi ostati na glasbeni poti. Zelo pomembni so tudi izobraževanje in 
vzgoja vseh, ki nimajo takih ambicij, prav tako strokovno pedagoško delo in 
ustvarjanje različnih priložnosti za nastopanje in nadgradnjo rednega pouka. 
Tako si je pevski aktiv ob začetku vsakega šolskega leta zadal za cilj izvedbo dveh 
srečanj na različnih glasbenih šolah po Primorski. Na koncertu imajo pevci 
možnost, da se predstavijo v družbi kolegov ter se učijo kritično ovrednotiti svoj 
nastop in nastope drugih. Ob vsakodnevnem delu v razredu in pri reševanju 
posameznih težav se zgodi, da učitelju zmanjka motivacije, ustvarjalne energije in 
volje za sodelovanje ter tvorno delovanje v aktivu. Tako smo imeli v pevskem 
aktivu v preteklem desetletju kar nekaj ne prav „pojočih“ let. 
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smo tudi člani Društva pevskih pedagogov Slovenije. Tako smo se z našimi učenci 
aktivno udeleževali seminarjev v organizaciji DPPS in pevskih seminarjev iz 
Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja. DPPS vsako leto organizira pevske 
dneve, na katerih naši pevci aktivno sodelujejo pri tematskih koncertih, nekateri 
naši učitelji pa kot predavatelji na simpozijih.

V šolskih letih 2011/2012 in 2013/2014 je aktiv s pomočjo ZPGŠ in GŠ Postojna 
uspešno izpeljal pevska seminarja. Vodila sta ju prof. Annemaria in Gerhard 
Zeller, docenta na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu. Bila 
sta odlično organizirana in izpeljana, za kar gre pohvala posameznim učiteljem 
pevskega aktiva in vodstvu Glasbene šole Postojna, kjer sta potekala. Prav tako so 
za uspeh zaslužni vsi učitelji, ki so pripravili svoje pevce in na seminarjih dejavno 
sodelovali. Ne nazadnje gre zahvala tudi vodstvu ZPGŠ, ki je oblikovalo in 
sprejelo način financiranja projektov, ki potekajo v okviru posameznega aktiva.

Vodenje aktiva je v šolskem letu 2003/2004 od prof. Franke Žgavec prevzela prof. 
Tanja Grlica, od septembra 2013 pa ga vodi prof. Jerica Rudolf.

Prav je, da se na tem mestu spomnim tudi vseh tistih, ki so v preteklih letih s svojim 
poučevanjem petja na naših glasbenih šolah močno prispevali k razmahu 
solopetja na Primorskem, a jih, žal, ni več med nami.

Leta 2007 se je nenadoma za vedno poslovil operni pevec in učitelj petja Rajko 
Koritnik. Po končani bogati karieri opernega pevca tenorista je leta 1984 na 
Glasbeni šoli Vinka Vodopivca v Ajdovščini začel poučevati petje. Iz njegovega 
razreda je izšlo veliko pevcev, ki so nadaljevali študij petja in so danes uveljavljeni 
profesionalni pevci ter profesorji petja. Nedvomno je g. Koritnik svojim 
naslednikom z vztrajnim dolgoletnim delom in predanostjo postavil močne 
temelje za razvoj petja na ajdovski šoli. Prav tako je v širšem prostoru Vipavske 
doline populariziral solistično petje ter s tem oblikoval zvesto in kritično 
poslušalstvo, med katerim je veliko mladih, ki se kasneje odločijo za učenje petja.

Leta 2012 nas je zapustil prof. 
Silvan Kerševan, dolgoletni 
r a v n a t e l j  n a  S C G V  E m i l a 
Komela v Gorici in velik ljubitelj 
petja. Za vedno nam bo ostal v 
s p o m i n u  k o t  o r g a n i z a t o r 
številnih pevskih seminarjev in 
poletnih šol. Spominjali se ga 
bomo kot človeka neusahljivih 
idej ter velikega povezovalca 
glasbenikov iz zamejstva in 
Slovenije. Znal nas je pritegniti, 
navdušiti in povezati pri izvedbi 
številnih glasbenih dogodkov. 
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V zadnjem desetletju se je v pevskem aktivu zvrstilo lepo število učiteljev petja. 
Nekateri so bili na naših šolah le kratek čas, drugi pa so po dolgoletnem 
poučevanju odšli v zaslužen pokoj. Med njimi je prof. Majda Luznik, ki je vrsto let 
poučevala petje na GŠ v Novi Gorici in Tolminu. Številni pevci, ki jih je poučevala, 
danes polnijo vrste tolminskih zborov. Majda Luznik nadaljuje pevsko delo na 
folklornem področju in je dejavna pri ohranjanju ljudske pesmi, predvsem pesmi 
iz njenega posoškega okolja. Prav tako je bila prof. Luznikova zvesta in delavna 
sodelavka v pevskem aktivu, za kar se ji ob tej priložnosti najlepše zahvaljujem.

Na GŠ Ilirska Bistrica je v preteklih letih kot učiteljica petja delovala prof. 
Margereta Togunjac. Prihaja iz Hrvaške in je bila dolgoletna profesorica petja na 
Srednji glasbeni šoli Ivana Matetića Ronjgova na Reki ter predavateljica vokalne 
tehnike na Pedagoški fakulteti v Pulju. Uredila in izdala je učbenik Ćujte, ja 
pjevam, ki je primeren za prvi dve leti pouka petja. Iz njenega razreda izhajajo 
številni pevci, ki so nadaljevali študij petja in so danes uveljavljeni solisti na 
mednarodnih odrih. Leta 1997 je prof. Togunjac prejela letno nagrado hrvaških 
pedagogov za najuspešnejšo učiteljico petja na Hrvaškem. Na povabilo vodstva je 
imela pouk petja tudi na GŠ Ilirska Bistrica. Med delovanjem na Primorskem je 
bila poleg tega, da so njeni pevci sodelovali na srečanjih pevcev primorskih 
glasbenih šol, tudi članica strokovne žirije na regijskem tekmovanju pevcev v 
Gorici, kjer je dejavno sodelovala pri delovanju pevskega aktiva ZPGŠ.

Eleonora Jankovič je s svojim pedagoškim delom na Glasbeni matici v Trstu 
močno zaznamovala pevsko področje na tej glasbeni instituciji. Po končani pevski 
karieri, ki jo je vodila preko najprestižnejših odrov, kot so La Scala v Milanu, La 
Fenice v Benetkah, Arena Verona, Teatro Colon v Buenos Airesu v Argentini, in 
preko številnih opernih hiš srednje Evrope ter sodelovanja z najuglednejšimi 
dirigenti, kot so Abbado, Muti, Gelmetti, Chailly, Osawa, se je mezzosopranistka 
Eleonora Jankovič vrnila v svoje rodno mesto. Na Glasbeni matici Trst, kamor jo je 
povabil ravnatelj te glasbene ustanove Bogdan Kralj, je oblikovala uspešen razred 
pevcev, s katerimi se je lotevala številnih pevskih projektov. Za slovensko 
institucijo, umeščeno v večkulturni in večjezikovni prostor, je nadvse pomembno, 
da je v učni program vključevala tudi slovenski samospev in tako prispevala k 
ohranjanju kulturnega bogastva Slovencev v Italiji. Ravnatelj Silvan Kerševan jo je 
povabil tudi v Gorico, kjer je pod okriljem SCGV Emila Komela nekaj let vodila 
tečaj petja. Na povabilo ZPGŠ je prof. Jankovič sodelovala v strokovni komisiji na 
regijskem tekmovanju v Gorici. Ob pedagoškem delu je bila dejavna tudi kot 
koncertantka na različnih recitalih. Njeno petje je lahko zgled vsem pevcem, saj je 
prikazala odlično tehniko, ki ohranja zdrav glas in nudi možnost petja dolgo v 
starost. Njena odrska prezenca in moč interpretacije sta poslušalce vedno prevzeli 
in očarali.

Naj naštejem še učitelje, ki so v preteklih letih svoje pevsko znanje delili na 
primorskih glasbenih šolah: Miran Žitko (GŠ Postojna in Ajdovščina), Alenka 
Gantar, Marcos Bajuk, Rosana Peršolja (GŠ Idrija), Jože Oblak, Arijana Debeljak, 
Ivan Andres Arenšek, Barbara Camille Tanze (GŠ Cerknica), Matjaž Prah (GŠ 
Postojna), Julieta Kubik de Habjanič, Tonja Lapanja Brenčič, Marjetka Luznik (GŠ 
Tolmin), Martin Srebrnič (SCGV Emil Komel), Vesna Topić in Dušan Kobal (GM 
Trst).
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naših zvestih in tesnih sodelavcev pianistov. Velikokrat se premalo zavedamo, 
kako pomembni so za uspešno delo prav korepetitorji. Najlepša hvala vsem njim 
za potrpljenje, vztrajnost, strokovnost in umetniški prispevek k skupnemu delu z 
našimi učenci.

V vseh teh letih se je izšolalo veliko število pevcev. Ti polnijo številne primorske 
zbore ali sodelujejo v različnih pevskih in glasbenih skupinah. V glasbeni šoli so 
pridobili znanje, ki ga koristno uporabijo pri svojem amaterskem delovanju ali jim 
je to odprlo vrata za nadaljevanje študija. Kar lepo število naših pevcev nadaljuje 
študij na različnih glasbenih inštitucijah in akademijah doma in v tujini. Nekateri 
že delujejo kot profesionalni glasbeniki – pevci. Verjamem, da bo tako tudi v 
prihodnje. Za to se bomo še naprej trudili učitelji, ki smo v jubilejnem letu ZPGŠ 
sestavljali pevski aktiv: Katarina Perger Vodnjov in Jerica Rudolf (GŠ Vinka 
Vodopivca Ajdovščina), Rebeka Hren Dragolič in Teja Saksida (GŠ Frana Gerbiča 
Cerknica), Franka Žgavec (SCGV Emila Komela Gorica), Tonja Lapanja Brenčič 
(GŠ Idrija), Tanja Grlica (GŠ Koper), Nina Kompare Volasko (GŠ Logatec), 
Vladimir Čadež (GŠ Nova Gorica), Helena Maurič Jelovšek (GŠ Postojna), Nadica 
Grozdanova Panič (GŠ Vrhnika), Ilaria Zanetti, Mojca Milič (GM Trst) in Damjan 
Berčan (GŠ Tolmin).

V naslednjih letih si želim, da bi nam vsem, ki smo vključeni v ta veliki orkester 
različnih človeških lastnosti in glasbenih sposobnosti ter sobivamo pod streho 
Zveze primorskih glasbenih šol, uspelo s pomočjo glasbe preseči razprtije in 
ohranjati ter graditi nove mostove.

Jerica Rudolf, prof. petja, 
vodja pevskega aktiva

Srečanje harmonikarjev ZPGŠ, Postojna 13.05.2007
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Tako kot Zveza primorskih glasbenih šol se je razvijal in rasel tudi aktiv trobil, ki 
so se mu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pridružili tudi prvi učitelji tolkal. 
Vrsto let ga je uspešno vodil Darij Pobega iz Glasbene šole Koper. Sledili so prve 
revije ter srečanja trobilcev in tolkalcev na Primorskem. Zaradi vedno večjega 
števila tako učencev kakor tudi učiteljev je bilo uveljavljanje lastnih revij velikega 
pomena za naš razvoj. Izmenjava izkušenj in velikokrat tudi notne literature, ki je 
mladi učitelji niso poznali, je pred posameznimi tekmovanji večkrat pripomogla k 
boljšim rezultatom. Srečanja pred regijskimi tekmovanji so postala nekakšna 
stalnica.

Kot aktiv smo redno sodelovali tudi pri pripravah in koncertih simfoničnega 
orkestra zveze. Leta 2006 je ZPGŠ izdala zbirko skladb za trobila slovenskih 
skladateljev. Je zelo obsežna in razdeljena v pet sklopov. Naši najuspešnejši učenci 
so jo skupaj z mentorji novembra 2006 predstavili najprej v Tartinijevem 
gledališču v Piranu, sledila je še odmevna predstavitev zbirke v Slovenski 
filharmoniji. Na njej so bili navzoči tudi številni skladatelji, ki so prispevali svoja 
dela in pripomogli k nastanku te bogate zbirke.

Za Darijem Pobego je vodenje aktiva prevzel Ivo Bašič iz Glasbene šole Sežana, ki 
je nadaljeval utečeno delo. V zadnjih letih smo zelo pomladili učiteljski kader in z 
novo energijo tudi število nastopajočih na naših revijah. Nekatere koncerte je bilo 
že nemogoče izpeljati v enem delu in naše revije so bile kar maratonske. V zadnjih 
letih smo revijo trobilcev in tolkalcev prav zaradi velikega števila nastopajočih 
razdelili v dva dela. Potem ko je Ivo Bašič postal ravnatelj v Sežani, je vodenje 
aktiva prevzel mlajši kolega Simon Perčič. Tudi on je bil na čelu pet let, letos pa ga 
je nadomestil Boris Benčič iz Glasbene šole Koper. Na zadnjem sestanku aktiva 
smo sprejeli sklep, da se aktiv trobil in tolkal zaradi različnih programov in 
projektov pa tudi zaradi vedno večjega števila učiteljev tolkal razdeli na dva 
samostojna aktiva.

vodja aktiva, 
Ivo Bašič

Aktiv učiteljev trobil in tolkal
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Aktiv učiteljev nauka o glasbi
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Predmet nauk o glasbi združuje vse otroke, ki so vključeni v glasbeno 
izobraževanje.  Z bogatim naborom glasbenih vsebin in dejavnosti ter z 
medpredmetnim povezovanjem z instrumentalnimi področji otrokom omogoča 
pridobivanje dobrih glasbenih temeljev. Z osnovnimi glasbenimi prvinami se 
seznanijo že otroci, vključeni v predšolsko glasbeno vzgojo in pripravnico. V 
nadaljevanju pri pouku nauka o glasbi in kasneje pri predmetu solfeggio 
pridobivajo in nadgrajujejo številna glasbenoteoretična znanja; pojejo, spoznavajo 
različna glasbena dela iz slovenske in tuje glasbene zakladnice, muzicirajo in 
ustvarjajo ter tako odraščajo v glasbenike, ljubitelje in bodoče obiskovalce 
kulturnih prireditev.

Aktiv učiteljev nauka o glasbi glasbenih šol Primorske zgledno deluje že od same 
ustanovitve. Vsa ta leta stremi k izboljšanju in popestritvi pouka z novimi 
vsebinami in dejavnostmi. Tako so naša srečanja polna izmenjav znanj in 
pedagoških izkušenj ter obogatena s predavanji slovenskih in tujih strokovnjakov. 

V prizadevanju, da bi bil naš pouk čim bolj kvaliteten in da bi predmet pridobil na 
veljavi, je na področju nauka o glasbi nastalo veliko odmevnih projektov, na 
katere smo učitelji nauka o glasbi primorskih glasbenih šol upravičeno ponosni. 

OBDOBJE REGIJSKIH KVIZOV 

Začetnik tekmovanj v okviru ZPGŠ je bil njen klavirski aktiv, ideji so nato iz leta v 
leto sledili tudi drugi. Prva, ki se je navduševala nad zamislijo, da bi tudi s 
tekmovanji med šolami spodbujali interes za predmet nauk o glasbi in ga s tem 
izenačili s takrat glavnim predmetom instrumentom, je bila prof. Stana Umek. 
Vzrokov, zakaj se ta ideja ni takoj »prijela« je več, a na tem mestu je pomembneje 
izpostaviti leto 1998, ko so nekatere šole izpeljale šolske kvize iz nauka o glasbi. Ta 
eksperiment, ki je zaradi domiselnosti in svežega pristopa do preverjanja znanja 
in glasbenih sposobnosti  požel veliko pohval v trikotniku učenci, učitelji in starši, 
bi se moral izteči v regijski finale. Žal je bolezen takratne vodje študijske skupine 
za NGL prof. Dolores Šturman zaustavila organizacijske načrte, ne pa tudi zamisli 
same. Februarja 2000 smo se na pripravljalnem srečanju dogovorili o vsebini 
nalog, njihovi izvedbi, kriterijih ocenjevanja, omejili smo starost učencev, 
imenovali organizacijski odbor in strokovno žirijo, ki je pripravila tudi naloge.

1. regijski kviz smo izpeljali 5. aprila 2000 na GŠ Cerknica ob udeležbi sedmih ekip 
iz šestih šol članic ZPGŠ.  Pečat izjemnosti dogodka so s svojo prisotnostjo vtisnili 
gostje iz ljubljanskih glasbenih šol, trije ravnatelji primorskih glasbenih šol in 
številni kolegi. Vsebina nalog, njihova izvirnost, poudarek na glasbenih 
sposobnostih, spominu, glasbeni inteligenci, ustvarjalnosti in analitičnemu 
poslušanju pa je navdušila vse. Odločitev aktiva, da s to obliko srečanj 
nadaljujemo v bienalnem zaporedju,  je bila zato nekako samoumevna. 



Regijske kvize smo do leta 2008 pripravili še na GŠ Ilirska Bistrica, Ajdovščina, še 
enkrat v Cerknici ter v Postojni. Vsakokratna repriza je prinesla določene 
spremembe vsebin nalog in njihove izvedbe, ohranili pa smo ekipni tip 
tekmovanja (tričlanske ekipe so sestavljali učenci 3. in 4. razreda nauka o glasbi) 
ter načine nagrajevanja (razpoznavne priponke, koncert zanimivih lokalnih 
glasbenikov ter uporabne nagrade primorskih avtorjev, članov ZPGŠ za najboljše 
tri ekipe). Opazen je bil dvig znanja in pripravljenosti učencev, zato so bile 
tekmovalne ekipe od ponovitve do ponovitve bolj izenačene in številčnejše.

Naš projekt je odmeval tudi navzven. Višji svetovalec na Zavodu za šolstvo 
Republike Slovenije dr. Dimitrij Beuermann je v njegovi izvirnosti, vsebini in ideji 
ekipnega soočanja znanj in sposobnosti, tipičnega za naravo pouka pri nauku o 
glasbi, prepoznal uporaben  model za celo državo. Povabil nas je na seminar za 
učitelje glasbe (ne samo nauka o glasbi) v Ljubljani, kjer sva s kolegico Sindijo 
Šiško iz GŠ Koper v aprilu, maju in septembru 2002 izvedli dobro obiskane 
delavnice.    

Patricija Rutar Valič
GŠ Nova Gorica

vodja študijske skupine za NGL v obdobju 2001-2004

R
eg

ij
sk

i 
k

v
iz

 
n

au
k

a 
o

 g
la

sb
i 

Z
P

G
Š

, 1
8.

01
.2

00
8

60



Glasbeni pedagogi smo imeli skoraj do konca prejšnjega stoletja za poučevanje 
predmeta nauka o glasbi učbenike, ki so vsebovali le vaje za solfeggio in ritem. V 
njih ni bilo nakazanih metodičnih postopkov opismenjevanja ali razlage učne 
snovi. Zato smo izdelovali učne liste, da smo pouk popestrili in ga metodično 
približali otrokom.

Na pobudo ministrstva za šolstvo in šport se je z objavo v Uradnem listu za odkup 
in objavo delovnih zvezkov odzvala Alenka Peric, profesorica glasbe, zaposlena 
na Glasbeni šoli Nova Gorica, na Podružnični glasbeni šoli Šempeter. Pripravila je 
delovni zvezek Pojmo in igrajmo za pripravnico v glasbenih šolah, ki ga je potrdil 
Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje RS, in priročnik za učitelje, ki sta izšla 
leta 1998. S pomočjo delovnega zvezka se učenci po metodičnih postopkih notno 
opismenijo, saj jih postopno vodi k poznavanju notnega zapisa, razvija motoriko 
pisanja in spodbuja k igranju na inštrumente. Priročnik za učitelje pa daje 
smernice pri obravnavi učnih vsebin. Oba učna pripomočka dopuščata in 
spodbujata ustvarjalnost učiteljev in učencev.

Avtorica je nadaljevala s strokovnim delom. Zaradi potrebe po strnjeni razlagi 
učnih vsebin in sprotnem, samostojnem utrjevanju teoretičnih znanj je pripravila 
delovne zvezke Veselo do glasbe za 1., 2. in 3. razred predmeta nauka o glasbi, ki 
jih je za glasbeno šolo leta 2000 potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje. Zanje je značilno, da v prvem delu razlagajo teoretične 
vsebine, v drugem pa so vaje za utrjevanje, ki so urejene po načelu od lažjega k 
težjemu, od konkretnega k abstraktnemu, to je od notnega zapisa k miselnim 
rešitvam. Po obliki so naloge dopolnjevanja, povezovanja, razvrščanja pa tudi 
rebusi in križanke. Učenci na zanimiv način poglabljajo in utrjujejo glasbena 
znanja, ki jih morajo avtomatizirati, da jih lahko uspešno uporabljajo pri drugih 
panogah nauka o glasbi in učenju inštrumenta.

Zaradi prenove učnega načrta so zvezki primerni za 1., 2., 3. in 4. razred predmeta 
nauk o glasbi. 

A. P.

Delovni zvezki Pojmo in igrajmo ter Veselo do glasbe
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Že od samega začetka službovanja na Glasbeni šoli Postojna je Brigiti Tornič 
Milharčič, Karmen Širca Costantini in Mojci Širca Pavčič, predstavljalo zbiranje in 
oblikovanje gradiv za pouk nauka o glasbi velik izziv in nujo, saj je literature, ki bi 
bila namenjena učencem, primanjkovalo. Proces nastajanja sklopa učbenikov in 
priročnikov za učitelje od predšolske glasbene vzgoje, pa do zaključka osnovnega 
glasbenega šolanja, je s krajšimi presledki trajal več kot 20 let. Skozi vsa leta 
ustvarjanja je avtoricam predstavljal izziv ponuditi učiteljem dober didaktični 
pripomoček za pouk nauka o glasbi, otrokom pa na njim razumljiv in prisrčen 
način podati široko paleto glasbenih znanj, ki jih predmet zajema.  

Učbeniška trojka
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Do leta 2014 so avtorice zaključile vertikalo didaktičnih kompletov teoretskega 
izobraževanja, ki zajema populacijo od predšolske glasbene vzgoje do končanega 
6. razreda osnovnega glasbenega šolanja vključno z učbenikom Solfeggio I za 
nadaljevalno stopnjo, ki je bil izdan v letošnjem šolskem letu.

Brigita, Karmen in Mojca opravljeno delo nadgrajujejo in prilagajajo spremembam 
v šolstvu in potrebam učiteljev – tako so v lanskem in letošnjem letu prenovile in 
posodobile stare izdaje učbenikov Mali glasbeniki 1 in 2. 

Poleg avtorstva učbenikov, njihovo delo zaokrožujejo tudi dejavnosti na drugih 
področjih, kot so Regijski kviz iz nauka o glasbi, predstava Kviz o Mozartu, Brigita 
Tornič Milharčič pa je v sodelovanju z glasbenim kolegom Brankom Petrovčičem 
na zgoščenko posnela dve glasbeni pravljici: Lunino kraljestvo in Tri goske. 
Pravljici sta doživeli več kot 60 uprizoritev v različnih krajih po Sloveniji.

Karmen, Mojca, Brigita



Njihovo delo so opazili tudi na Zavodu RS za šolstvo. Leta 2011 so jim podelili 
Priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti 
na področju glasbenega šolstva, leta 2012 pa so prejele Priznanje Frana Gerbiča, ki 
ga podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol, za nadpovprečno uspešno delo na 
področju glasbene vzgoje in izobraževanja.
Na področju teoretskih predmetov v glasbenih šolah so tako vzpostavile 
ustvarjalni vidik poučevanja nauka o glasbi, preizkušen in utemeljen s presojo »iz 
prakse za prakso«. 
V preteklosti pogosto nepriljubljen in na stranski tir postavljen predmet nauk o 
glasbi,  je prav z njihovimi učbeniki pridobil na pomenu in veljavi.
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Aktiv učiteljev kitare

 (Janez Menart)

Dan se za dnevom vrsti,

za leti vrstijo se leta,

voda pa v loku ves čas

iskro z vodnjaka curlja.

Spomni se, kdor mimo greš:

kot voda odteka življenje,

dokler je čas,

ga hlastno zajemaj in pij!
                                                                                                          

V spomin Domnu Matičiču (1956–2010), Italu Kalcini (1929–2014) 
in Igorju Kosu (1948–2014)

Klasična kitara, njena literatura, pedagoška dejavnost in umetniki – izvajalci na 
tem sramežljivo skromnem inštrumentu so bili v času nastanka Zveze primorskih 
glasbenih šol (ZPGŠ), bolje rečeno v času prvih tako imenovanih revij glasbenih 
šol Primorske, komajda omembe vredni.

Primorci pa imamo vendarle srečo, da je naša mladina že po izročilu muzikalna in 
smo tako kot pri mnogih drugih glasbenih disciplinah tudi k razvoju kitare 
prispevali svoje in med prvimi v naše glasbene šole poslali ustrezno izobražene 
učitelje kitare. Starejša in mlajša generacija sta združili moči in kmalu smo začeli 
pripravljati vsakoletna regijska tekmovanja učencev kitare ZPGŠ. Prvo takšno 
dokumentirano regijsko tekmovanje je bilo leta 1991 v Glasbeni šoli Ilirska 
Bistrica. Sodelovali so vsi naši učitelji kitare, na naslednja tekmovanja, ki so bila v 
Idriji, Cerknici, Sežani in drugje, pa smo v strokovno žirijo povabili tudi 
marsikaterega gosta iz druge regije. S temi tekmovanji smo se bolje spoznali, učili 
smo se drug od drugega in naši tekmovalci so bili tako bolj izkušeni in bolje 
pripravljeni na tekmovanja TEMSIG, ki so v tistih letih ravno tako še iskala svojo 
obliko med drugimi prireditvami glasbenoizobraževalnih ustanov. 

Naša srečanja na tekmovanjih so kmalu zahtevala dobro organizirano strokovno 
telo z odgovornim vodenjem in vnaprej začrtanim programom delovanja. Tako 
smo po vzoru naših kolegov, inštrumentalistov, pevcev in teoretikov, leta 1985 
ustanovili samostojen kitarski aktiv ZPGŠ, ki se sestane vsako jesen in sprejme 
načrt delovanja za novo šolsko leto. Naše aktivnosti so usmerjene v dodatno 
izobraževanje članstva in v predstavitev našega dela na kitarskem dnevu. Da bi 
naši kitarski pedagogi čim bolje sledili novim pristopom, zahtevam, notnemu 
gradivu in učbenikom, smo na izobraževalna srečanja vabili domače predavatelje, 
na primer Igorja Sajeta, Andreja Grafenauerja, Marka Ferija, Tanjo Brecelj 
Vatovec, Mladena Bucića, Uroša Usenika, Maka Grgića, Anjo Pirjevec, Saša 
Lamuta. 
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Zadnja leta smo vzpostavili stike tudi s pedagogi iz tujine, kot so Ante Čagalj, 
kitarski trio Nahual, Xhevdet Sahatxhija in Stefano Viola. Spomladanski kitarski 
dan, ki ga pripravimo vsako leto na drugi glasbeni šoli, razdelimo na dopoldanske 
učne delavnice pod vodstvom naših pedagogov ter na popoldanski nastop 
izbranih učencev in dijakov kitare vseh glasbenih šol članic ZPGŠ. Še posebno smo 
ponosni na kitarski orkester, v katerem mladi kitaristi spoznajo in pridobijo 
izkušnje skupinskega muziciranja ter tako na prikupen način sklenejo program 
kitarskega dneva.

Člani našega aktiva smo hvaležni vsem dosedanjim vodjem, Martini Černe 
Vodopivec, Karmen Širca Constantini, Milojki Bizjak, Marku Feriju, Boštjanu 
Šmalcu in Tanji Brecelj, za vloženo delo in potrpežljivo, vztrajno vodenje tudi v 
trenutkih, ko ne gre vse po načrtih ali ko ne najdemo rešitve, primerne za vse člane 
in všečne vsem, ki ocenjujejo naše delo.

Poleg sodelovanja v kitarskem aktivu ZPGŠ moramo omeniti še umetniško delo 
naših učiteljev v obliki koncertiranja, snemanja, komponiranja ali aranžiranja. 
Zadnje desetletje so se naši člani izkazali kot odlični organizatorji odmevnejših 
kitarskih dogodkov v slovenskem in mednarodnem merilu: dnevi kitare v Kopru, 
Kitarika, mednarodni kitarski festival v Lipici in v zadnjih letih poletna kitarska 
ustvarjalnica v Kopru ter medijsko odmeven teden kitare v Postojni, ki prejema 
pohvalne kritike tujih umetnikov.

Danes imamo po zaslugi prvih akterjev, resnično prvih privržencev kitare, 
samostojen kitarski oddelek in ugled med drugimi inštrumentalisti, z zaupanjem 
v mlade pedagoge, izobražene v obetajoči novi Evropi, pa lahko odlične dosežke 
pričakujemo tudi v prihodnje.

Nataša Črnugelj, 
vodja kitarskega aktiva ZPGŠ

Igor Kos

So učitelji, ki jih srečuješ dan za dnem, leto za letom, a se jih po končanem šolanju 
skoraj ne spomniš več. In so učitelji, ki v tebi za vedno pustijo sledi. Moj prvi učitelj 
kitare je bil tak. Še vedno slišim njegov raskavi glas in vidim njegov nasmešek, ko 
me je pozdravil na vsaki uri kitare.

To niso bile samo ure kitare z dolgočasnimi vajami tehnike. Z Igorjevo pomočjo 
sem se hitro naučil igranja akordov, glasbene spremljave in improvizacije, 
spominjam se, kako mi je pomagal pri skladanju prvih pesmi, ki sem jih potem 
ponosno zaigral na nastopih.

Igor je imel glasbo preprosto rad in to ljubezen je znal prenesti na svoje učence. 
Njegov širok pogled na glasbo in življenje samo me je vedno znova očaral, ob njem 
sem spoznal, da je glasba več kot le skupek not na papirju in da je kitara veliko več 
kot le kos lesa.
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Prvi me je tudi peljal v studio Hendrix, kjer se mi je odprl nov svet – snemanje in 
produkcija, ki vse od konca študija spremljata moje glasbeno ustvarjanje.

Igor ni znal reči ne, nanj si se lahko vedno zanesel in vsakomur je nesebično 
priskočil na pomoč, kar je bilo zanj nekaj povsem samoumevnega, kot da ni 
vredno besed. Ko sem si zaželel, da bi se naučil igrati električno kitaro, mi je dal 
celo vrsto napotkov, mi pomagal kupiti inštrument in na prvem koncertu našega 
šolskega benda sam poskrbel za ozvočenje.

Ja, Igor je bil tak. Brez velikih besed, a vedno na voljo. Učenci zanj nikoli niso bili 
številke, ne glede na to, koliko talenta so pokazali. Tudi po končanem študiju sem 
se vedno znova razveselil srečanja z njim – na mojih koncertih, ki se jih je z 
veseljem udeleževal, pa tudi kar tako, na cesti, ko sva se spomnila starih časov in se 
pomenkovala – o glasbi, seveda.

Ob pripravah na izdajo svoje prve samostojne plošče sem se veselil, da ga bom 
spet videl med poslušalci. A ga ne bo zraven, njegovega nasmeha ne bom več videl 
in ne slišal njegovega raskavega glasu. Pa vendar bo delček njega z menoj. Igor je v 
meni za vedno pustil sled.

Uroš Barič

Italo Kalčina

21. junija smo se na majhnem pokopališču v tihem objemu gozda v odmaknjeni 
vasici Zapotok nad Ligom ob zvenenju njemu tako ljubih strun poslovili od Itala 
Kalčine.

Italo Kalčina je bil moj učitelj kitare žal le dve leti. V tem kratkem času mu je uspelo 
v moje srce posejati seme ljubezni do tega inštrumenta. Prepričana sem, da bi se vsi 
njegovi nekdanji učenci strinjali z mano, da je bil Učitelj z veliko začetnico. Učitelj 
za življenje s kitaro v rokah in glasbo v srcu. Z veseljem sem hodila na lekcije, saj to 
niso bile navadne lekcije. Vedno je bil pripravljen poslušati o naših tegobicah, ki so 
se nam takrat zdele nepremagljive, in nas znal potolažiti s svojo mirno besedo. 
Imel je brezmejno potrpljenje in iz vsake besede, vsakega giba je sijala prijaznost. 
Nikoli, res nikoli se ta dobrohotnost ni niti za trenutek pretrgala. Zato mu bom za 
vedno hvaležna, da mi je znal kitaro približati srcu in mi vlil občutek, da lahko in 
zmorem vse.

Zelo rad nam je kaj zaigral. Ne morem si kaj, da se ne bi spomnila nanj vedno, ko 
zaslišim Recuerdos de la Alhambra Francisca Tarrege, Albenizovo Asturias ali 
Špansko romanco neznanega skladatelja ter mnoge druge. Španski melos mu je bil 
zelo blizu, in to je prenesel tudi name, ne da bi zaradi tega zanemarjal druge zvrsti 
in skladbe drugih obdobij. Znal je najti pravo mero vsega, kar mora učenec 
spoznati. 
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Z nami je vadil tudi branje not, za marsikatero skladbo je napravil posebne 
tehnične vaje, da si jo lažje osvojil. Ko sedaj pomislim za nazaj, mi ni jasno, kako 
smo uspeli speljati vse to v borih 30 minutah, kolikor traja lekcija.

Lahko rečem, da je imel svoje učence zelo rad, kot je imel rad delo z njimi in kitaro. 
In mi smo imeli radi njega. Ker je bil, kakršen je bil. Preprost in z velikim srcem, ki 
je vibriralo s strunami njemu tako ljube kitare. Spominjam se dogodka, ko sva se s 
prijateljico, ki je bila v tistem času tudi njegova učenka, sprehajali in šli tudi mimo 
njegove hiše. Malce nama je bilo nerodno, a sva se vseeno odločili, da ga greva 
pozdravit. Težko je opisati veselje, s kakršnim naju je sprejel, naju povabil v hišo in  
pogostil s sokom. Imel je krasnega psa, nemškega ovčarja, ki je očitno tudi 
oboževal zvok kitare. Italo nama je ob spremljavi akordov zapel Danielovo 
uspešnico Džuli in ob refrenu se mu je kuža pridružil s svojim zavijanjem. 
Dogodek se nama je s prijateljico vtisnil v spomin, ki ga še dandanes radi obujava. 

Kasneje sva bila sodelavca. V odmorih sva večkrat poklepetala, si izmenjala 
izkušnje ali klepetala kar tako, o vsakdanjih malenkostih. Vedela in čutila sem, da 
je ponosen name, da sem izbrala poklic učiteljice kitare, in jaz sem vesela, da sem 
imela priložnost deliti trenutke s tako edinstvenim človekom. Za vedno bo ostal v 
mojem srcu in spominu.

Italo, HVALA za vse!

Eva Slokar

Kitarski dueti, orkestri in solo točke učence
 Primorskih glasbenih šol, 17.5.2014
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O ZPGŠ so povedali  ...

Ob 50-letnici delovanja

ZPGŠ letos praznuje častitljivih 50 let svojega delovanja. To je redek jubilej in v čast 
si štejem, da sem lahko dolga leta kot ravnatelj Glasbene šole Vrhnika sodeloval 
pri njenem sooblikovanju in nazadnje kot predsednik ZPGŠ soustvarjal njeno 
delovanje. ZPGŠ je edina organizacija v okviru glasbenega šolstva, ki si je 
zavestno zadal cilj – glasbo približati mladim in z njimi poustvarjati vse oblike 
glasbene dejavnosti.

Kot dolgoletni član predsedstva EMU – evropske zveze glasbenih šol, sem ravno z 
delovanjem v ZPGŠ lahko na evropskem nivoju predlagal podobno 
organiziranost kot jo ima ZPGŠ. Velikokrat so mi bila izhodišča ZPGŠ vodilo in 
merilo za vrednotenje glasbenega šolstva v R Sloveniji in širši Evropi. Z uspehi 
ZPGŠ sem na evropskem nivoju lahko dokazoval smiselnost take organiziranosti 
in kaj vse doprinese dobra organiziranost in uspehi vezani na njo. S tem smo v 
EMU preprečili tendence, da bi njihov sistem izobraževanja prenesli na vso 
Evropo, saj je glasbeno izobraževanje v zahodnih in severnih državah Evrope 
postavljeno na povsem drugih temeljih in vrednotah kot jih imamo pri nas in 
državah bivšega vzhodnega bloka.

Pa še nekaj krasi delovanje ZPGŠ. To je nesebična pomoč vsem članicam ZPGŠ, 
prijateljstvo in pa seveda zdrava konkurenca, ki pripomore k čim višjemu nivoju 
glasbenega znanja. Naj tako ostane tudi v bodoče.

ZPGŠ kot njen bivši predsednik želim še veliko let ravno tako plodnega delovanja 
kot so ga imeli do sedaj. 

Viktor Zadnik,
nekdanji predsednik ZPGŠ



Slavica Mlakar
Slavica Mlakar, danes, žal,  že pokojna ravnateljica GŠ Tolmin, je zvezo vodila 
med leti 2000-2004. Intervju je nastal ob njenem nastopu predsedovanja.

V marcu 2000 ste prevzeli vodenje ZPGŠ. Kako ste se znašli sredi številnih 
aktivnosti, ki jih je v tem času največ?

Vse dejavnosti, ki so potekale so bile že zastavljene z letnim načrtom ZPGŠ. Delo 
glasbenih šol na Primorskem spremljam bolj intenzivno že deset let, kljub temu pa 
s sprejemom nove zadolžitve te dogodke sedaj vidim z drugačnega zornega kota. S 
tem ko je sedež Zveze v Tolminu, je mogoče nekoliko oteženo izpeljevanje nalog, 
predvsem finančnih. Z registracijo ZPGŠ kot pravno osebo, kar je moja prva 
naloga, se bo rešil marsikateri problem glede dejavnosti, ki jih ZPGŠ izvaja. 

Kako načrtujete delo ZPGŠ v prihodnjem šolskem letu?

Ob koncu junija nameravam sklicati sestanek strokovnega kolegija ZPGŠ 
(načelniki posameznih oddelkov), na katerem bomo analizirali delo v strokovnih 
aktivih. To bodo izhodišča za sprejem delovnega načrta za šolsko leto 2000/2001. 

S kakšnimi težavami se srečujejo manjše glasbene šole kot je GŠ Tolmin in kaj 
za njih pomeni sodelovanje v okviru ZPGŠ?

Za vse šole je izrednega pomena, da se lahko po strokovni plati povezujejo z 
drugimi šolami. Dvig kvalitete pouka je mogoč samo, če obstaja možnost 
primerjave med različnimi šolami in povezovanja med učitelji.

Novi zakon o glasbenih šolah prinaša v naše delo dosti sprememb. Kako ga 
komentirate in kako bodo te spremembe vplivale na dejavnosti in 
organiziranost glasbenih šol?

Novi zakon o glasbenih šolah je bil nujen zaradi stroke same, saj je zakon iz leta 
1971 nastal kot posledica skromnih možnosti in razmer v glasbenih šolah ob koncu 
šestdesetih let. 
 

Vir: Primorska Sozvočja / 3. številka / junij 2000

69

O
 Z

ve
zi

 so
 p

ov
ed

al
i  .

..



Novi zakon je narekovala tudi prenova celotnega slovenskega šolskega sistema 
od predšolske do srednješolske stopnje.
Bistvena novost je uvedba plesne vzgoje, ljudskih glasbil (citre, diatonična 
harmonika, tamburica), dodatnega pouka za zelo nadarjene in uspešne učence. 
Vsaka šola bo morala imeti orkester (pihalni ali godalni). 
Zakon ureja tudi zasebne glasbene šole. Prepričana sem, da je zakon dobro 
napisan. V njem najdemo dovolj maneverskega prostora, kjer bomo lahko reševali 
posamezne probleme, ki jih prinaša delo na glasbenih šolah.

Poleg vodenja ZPGŠ in ravnateljevanja v GŠ Tolmin ste dejavna tudi kot 
muzikologinja. Nedavno je izšla vaša knjižica o tolminski operni pevki 
Gabrijeli Mrak. Kaj vas je vzpodbudilo k raziskovanju njene umetniške poti?

Verjetno vsak človek poleg svojega rednega dela potrebuje še kakšno dodatno 
aktivnost za ̋ dušo˝. Zame je to raziskovanje naše glasbene preteklosti. Že pred leti 
sem dala pobudo svojim sodelavcem, da raziščemo ustvarjanje 
severnoprimorskih glasbenikov. V okviru tega projekta smo doslej ovrednotili in 
predstavili dela petih ustvarjalcev (Laharnar, Simoniti, Vodopivec, Volarič, G. 
Mrak). Sodelovala sem tudi pri Slovenskem primorskem biografskem leksikonu, 
sedaj pa pri Slovenski enciklopediji.
Glede Gabrijele Mrak se je pri meni oglasila njena sorodnica, ki je skrbno čuvala 
zapuščino, z željo, da bi ugotovili, kolikšen je bil v resnici umetniški potencial te 
pevke. Tudi meni je bila neznana, zato sem se z veliko vnemo lotila tega 
raziskovanja in po letu dni brskanja po arhivih ugotovila, da je bila Mrakova zelo 
cenjena operna in operetna solistka v zadnjem četrtletju prejšnjega stoletja. 
Naštudirala je preko 80 vlog in nastopala v 35 gledališčih Avstroogorske 
monarhije in Nemčije, ki se danes nahajajo v 10 državah. Vesela sem, da bo o njej 
geslo tudi v Slovenski enciklopediji in s tem bo umeščena v slovenski kulturni 
prostor. 

Ali imate v načrtu še druge podobne projekte?

Prav gotovo se bom k raziskovanju še vrnila, sedaj pa se ukvarjam s povsem 
drugimi problemi. Vse moči so osredotočene na pridobitev novih prostorov za 
Glasbeno šolo Tolmin.

Pogovor je pripravila Nadja Žerjal,

PSrimorska
ozvočja

junij 2000
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Članki iz časopisov, revij, 
stari dokumenti ...  

Zapisi v Primorskih novicah ob prvi reviji 
učencev glasbenih šol Primorske 
Piran, 30., 31. Maj 1964

Primorske novice, 22. maja 1964
Stran 8 – članek 
ZAKLJUČNA PRODUKCIJA MLADIH GLASBENIKOV – TOLMIN
Zadnji odstavek: Dne 30. maja bo v Tartinijevem gledališču v Piranu glasbeni 
večer mladih.
Nastopili bodo najboljši učenci vseh glasbenih šol v okraju tako kot solisti, kakor 
tudi v manjših ali večjih skupinah. Tolminsko glasbeno šolo bosta zastopala dva 
učenca. Koncert bo snemala in prenašala televizija.

Primorske novice, 29. maja 1964
Stran 12 – članek 
PRVO SREČANJE VSEH GLASBENIH ŠOL
V soboto, 30. maja, se bodo prvič srečali pri skupnem nastopu gojenci vseh 
glasbenih šol našega okraja. Prireditev bo v Tartinijevem gledališču v Piranu. 
Sodelovale bodo glasbene šole iz Ajdovščine, Idrije-Cerkna, Ilirske Bistrice, Izole, 
Kopra, Pirana, Postojne, Sežane, Solkana, Šempetra pri Gorici in Tolmina. Kot gost 
bo sodelovala tudi Glasbena matica iz Trsta.

Primorske novice, 5. junija 1964
Stran 8 – Javni nastop gojencev glasbenih šol koprskega okraja 
v Tartinijevem gledališču v Piranu 
ŠE VEDNO PREVEČ PIANISTOV
Okrajni odbor Zveze kulturno prosvetnih organizacij v Kopru je izvedel težavno, 
a prepotrebno akcijo: v Piranu je dne 30. in 31. maja pripravil srečanje vseh, v 
zdajšnjem koprskem okraju delujočih glasbenikov, združeno s koncertnim 
nastopom učencev glasbenih šol in posvetovanjem glasbenih pedagogov. Ni 
dvoma, da je ZKPO za to imela posebne razloge, saj jo že po funkciji, ki jo opravlja, 
mora zanimati, kakšno je stanje glasbenega šolstva na Primorskem, kolikšno je 
število glasbenih pedagogov – vštevši tudi tiste, ki delujejo na osnovnih šolah - in 
kakšna je njihova strokovna raven. Vendar je akcija s svojo širino prerasla tisto, 
čemur bi rekli potešitev radovednosti, saj ni le podala precej natančne in jasne slike 
glasbeno pedagoške dejavnosti, njenih uspehov in pomanjkljivosti, temveč je v 
marsikaterem pogledu odgovorila na vrsto pomembnih in perečih vprašanj. 
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Z drugo besedo, obe prireditvi – koncertni nastop in posvetovanje – sta precej 
prekoračili pričakovanje, zato pa sta organizatorju tudi bogato poplačali 
nesebično vloženi trud in denar.
Na koncertnem večeru v Tartinijevem gledališču v Piranu so sodelovali učenci 
vseh dvanajstih glasbenih šol, kolikor jih deluje v koprskem okraju, kot gost pa je 
nastopil tudi komorni orkester Glasbene matice iz Trsta s tremi solisti. Spored, ki je 
bil – mimogrede povedano – predolg, je po eni strani nudil vsaki glasbeni šoli 
priložnost, pokazati njene najboljše dosežke, po drugi strani pa je prav zaradi tega 
malce izgubil na pestrosti in učinkovitosti, predvsem pa na enoviti obliki; samo ob 
sebi pa je umevno, da bi nekatere šole bile prikrajšane, če bi sestavljalci sporeda 
dajali prednost koncertni formi pred tistim, kar je organizator imel v mislih: prikaz 
dejavnosti. Iz takšnega sporeda, kakršnega so mladi glasbeniki izvedli v Piranu, je 
bila kaj lahko ugotoviti ne samo stopnjo nadarjenosti ter tehnične dospelosti 
posameznikov, temveč tudi notranjo organizacijo in strokovno raven šole. Da je to 
res, je dovolj, če navedemo en sam primer: od osemnajstih točk, kolikor jih je 
obsegal prvi, solistični del koncertnega večera, so izpolnili pianisti kar osem točk; 
ob tem se seveda zainteresiranemu poslušalcu vsiljuje vprašanje, ali je ta 
instrument tako priljubljen, ali pa – kar je huje – nekatere šole nimajo možnosti, da 
bi uvedle tudi pouk drugih instrumentov, posebno pihal in trobil. Žal je odgovor 
na to vprašanje prav v pomanjkanju kvalificiranih učnih moči, velja pa tudi za 
godala in solopetje.
Druga osnova, iz katere je moč sklepati o umetniški ravni glasbenih šol, so 
posamezne skladbe, pri čemer ne gre za stopnjo težavnosti, temveč za tehtnost ter 
umetniško vrednost. Tu je spored sicer v glavnem zadovoljil, čeprav je skoraj v 
celoti vseboval standardni repertoar šolskih produkcij, določen z rahlo 
zastarelimi učnimi načrti; brez dvoma bo potrebno v bodoče misliti na sodobnejši 
izbor skladb, posebno pa še na domačo, slovensko in jugoslovansko glasbeno 
tvornost.
Kolikor je teh nekaj ugotovitev nerazveseljivih, toliko prijetneje je podčrtati, da je 
piranski koncertni večer znova pokazal neizčrpni vir glasbenih talentov, ki jih 
rojeva Primorska. V tem pogledu je revija resnično presegla vsako pričakovanje, 
saj so nastopajoči – več ali manj otroci – muzicirali z vso čustveno predanostjo, 
iskreno in doživeto. Potemtakem nam tega kadra, nadarjenega in za glasbo 
vnetega, ne bo tako kmalu zmanjkalo, poskrbeti je treba le za to, da bodo glasbene 
šole lahko nudile svojim učencem vsestransko temeljit pouk. To pa na žalost zavisi 
od denarja.
Posvetovanje glasbenih pedagogov, ki je bilo naslednjega dne v dvorani občinske 
skupščine v Piranu, je bilo združeno s predavanjem direktorja Centra za glasbeno 
vzgojo v Mariboru, prof. Vlada Goloba, ki je osvetlil nekaj temeljnih problemov, 
po krajši razpravi pa je sledil občni zbor, na katerem so prisotni ustanovili Društvo 
glasbenih pedagogov za okraj Koper.
(Kritik ni podpisan, vendar je nedvomno Ivan Silič; op. Borut Logar)

Primorske novice, 12. junij 1964
Na kulturni strani časopisa je fotografija godalnega kvarteta GŠ Šempeter iz 
revije vseh GŠ našega okraja.
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PRIMORSKA SOZVOČJA
Strokovna revija Zveze primorskih glasbenih šol
 
 Revija PRIMORSKA SOZVOČJA je bila ustanovljena decembra leta 1999 kot 
glasilo Zveze primorskih glasbenih šol. Ustvarjamo in oblikujemo jo glasbeni 
pedagogi, namenjena pa je vsem, ki jih zanimajo glasbena dogajanja na 
Primorskem (in tudi širše).
        Revija skuša upoštevati čimveč glasbenih področij, od koncertov do 
muzikoloških razprav.V njej predstavljamo zgodovinske orise glasbenih šol, 
predstavitev osebnosti, glasbenikov in pedagogov, poročila o tekmovanjih, 
seminarjih, revijah, razmišljanja, napovedi o zanimivih dogodkih. Vsaka številka 
vsebuje pogovore z ustvarjalnimi pedagogi, s priznanimi solisti in skladatelji, ne 
zmanjka pa tudi prostora za utrinke iz nastopov, srečanj, gostovanj, pa do anekdot 
iz šolskih učilnic.
        V notnih prilogah dobiva prostor otroška ustvarjalnost (skladbe nadarjenih 
učencev in dijakov),s še neobjavljenimi ali novonastalimi deli naših priznanih 
skladateljev pa skrbimo za obogatitev otroške in mladinske glasbene literature na 
posameznih instrumentalnih področjih.
        Uredniški odbor, dopisniki in sodelavci po štirih letih izhajanja naše revije z 
veseljem ugotavljamo, da je ta upravičila svoj namen povezovalnega člena med 
šolami, učitelji, starši naših učencev in ostalimi, ki jih zanima naša dejavnost in da 
je njena odmevnost v celotnem slovenskem prostoru več kot razveseljiva.
        PRIMORSKA SOZVOČJA nudijo odprt prostor vsakovrstnim idejam, 
pobudam, komentarjem, pismom, tudi polemikam. Edino na tak način lahko tudi 
nastajajo in upravičijo svoj namen, zato ste pri ustvarjanju naslednjih številk 
vabljeni prav vsi.
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Podpisniki ustanovitve 
- del takratnega uredniškega odbora 
in sodelavci
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SLAVNOSTNI KONCERT

Ob 40-letnici svojega obstoja in delovanja je Zveza 
glasbenih šol Primorske priredila drugega aprila tega 
leta v Avditoriju v Portorožu koncert svojih dveh 
ansamblov: harmonikarskega in simfoničnega 
orkestra, ki sta bila oba skrbno pripravljena in 
umetniško zaznavna. Prvega je vodil Claudio Furlan, 
drugega Marinka Kukec Jurič.
Na sporedu prvega so bila tale dela: G. Černiv  
Fughetta iz Polifonske sinfoniette, R. Wuthner  La 
Capriceuese, V, Bibergan  Aria, E. Derbenko  Ragtime, 
H. Ehrne  Black Bolero, J. Šišakov  Skice  in E. 
Derbenko   Karneval.
Kljub temu, da je ansambel sestavljen iz gojencev 
raznih glasbenih šol, je deloval enotno in skladno, z vso 
potrebno interpretacijsko sproščenostjo. Za dosego 
pokazane dovršenosti pa tičijo rezultati tako 
posameznih pedagogov, kakor tudi usklajevalna 
prizadevanja in koordinacija dela pri pripravah 
ansambla. Ta se je namreč odražal kot disciplinirana 
enota,  k i  je vol jno s ledi la d ir igentovim 
interpretacijskim pobudam.
Še zahtevnejša je bila organizacija usklajevalnih 
prizadevanj pri pripravah in študiju simfoničnega 
orkestra, ki nas je takoj osvojil s svojo 
polnozvočnostjo: igral je intonančno čisto, enotno, 
interpretativno nazorno. Na sporedu so bila tale dela: 
Tartinijev Adagio, Donizzetijeva uvertura k operi L'elisir 
d'amore, Mascagnijev Intermezzo sinfonico, Bizetjeva 
Prva suita iz opere Carmen in Brahmsov Madžarski ples 
št.1.
Simfonični orkester, ki je bil prav tako sestavljen iz 
gojencev raznih primorskih glasbenih šol, je že zaradi 
svojih izraznih moči in barvitosti  programsko razpet 
od lirične umerjenosti do dramatično napete 
razgibanosti  učinkovito zakljućil koncert.

Simfonični orkester
Zveze primorskih glasbenih šol
L'Orchestra sinfonica 
dell'Unione delle scuole di musica del Litorale

dirigentka / direttrice: Marinka Kukec Jurič

1. violina / 1° violino
Beti Bratina, Mateja Kaluža, Kristjan Ilič, Linda Vidic, 
Maruša Babič, Mihela Brecelj, Mojca Batič, Mojca Gal, 
Petra Kovačič, Tina Knafeljc, Tomaž Černe, Uroš Bubnič

2. violina / 2° violino
Aleksander Andjelič, Ajda Miška, Aleksander Jovetič, 
Aleksandra Širec, Jasmina Grlica, Joachim Nanut, 
Katja Morel, Katja Pahor, Katja Peric, Laura Venier, 
Martina Ferro C., Martina Petrač, Petra Jurič, 
Polona Praček, Rebeka Kralj, Sandra Manojlovič, 
Špela Lavrenčič, Tina Grego, Vika Kravanja

Viola 
Antonio Mitkovski, Gorazd Božič, Kristina Markovič, 
Mariša Semič, Matjaž Cvetrežnik, Mojca Luin, 
Peter Klemenc, Polona Novak

Violončelo / Violoncello
Emanuele Panizon, Irene Ferro C., Katja Panger, 
Marinka Trebec, Monika Furlan, Nika Švarc, 
Petra Miklavec, Rebeka Vidic, Urška Nabergoj, 
Veronika Klanjšček

Kontrabas / Contrabbasso
Andrej Božič, Iztok Vovk, Luka Stanič, Štefan Švagelj, 
Tomaž Semenič

Flavta / Flauto
Irena Kavčič, Jelena Pešič, Nika Hribar 

Oboa / Oboe
Ana Lazovski, Matija Faganel

Klarinet / Clarinetto
Aleksander Miklavec, Katerina Kljun 

Fagot / Fagotto
Danaja Kek 

Rog / Corno
Andreja Lah, Sabina Magajne, Sara Rutar, 
Tina Gojkovič

Trobenta / Tromba
Dejan Markovič, Luka Ipavec 

Pozavna / Trombone
Matija Mlakar, Simon Tomažič, Teo Kovačevič

Harfa / Arpa
Darja Luin 

Tolkala / Percussioni
Cene Menart, Goran Moskovski, Jan Magdič, 
Pegam Podobnik

Harmonikarski orkester
Zveze primorskih glasbenih šol
L'Orchestra di fisarmoniche
dell'Unione delle scuole di musica del Litorale

dirigent / direttore: Claudio Furlan

Aljoša Žabkar, Andraž Hribovšek, Axel Furlan, 
Claudio Furlan, Cristian Visintin, Dean Delgiusto, 
Dejan Mesec, Erik Kurent, Erika Udovič Kovačič, 
Fulvio Jurinčič, Giulia Valassi, Goran Ruzzier, 
Igor Zobin, Jernej Gregorič, Katja Tominec, 
Mira Fabjan, Paolo Marchesich, Petra Šegina, 
Polona Tominec, Špela Spetič, Tom Hmeljak, 
Uroš Kostič, Valentina Vočanec
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Koncert simfoničnega orkestra 
Zveze primorskih glasbenih šol 
v dvorani Tripcovich v Trstu

V pozdrav Sloveniji obvstopu v Evropsko unijo je 
Glasbena matica iz Trsta priredila 16. aprila letos v 
dvorani Tripcovich, pod pokroviteljstvom tržaške 
občine, koncert simfoničnega orkestra Zveze 
primorskih glasbenih šol. Orkester je nastal v 
šolskem letu 2001/2002. V njem trenutno igra skoro 
80 instrumentalistov iz glasbenih šol celotne 
Primorske od Tolmina do Kopra vključno z Glasbeno 
matico iz Trsta in z goriškim centrom Emil Komel.
Uglednim gostom, med katerimi sta bila tudi senator 
Miloš Budin in deželni odbornik za kulturo Roberto 
Antonaz in številni pisani publiki, katero so 
predstavljali predvsem mladi, so se najboljši 
glasbeniki primorskih šol pod vodstvom dirigentke 
Marinke Kukec Jurič predstavili s poklonom Tartiniju 
in z izbranim sporedom znanih klasičnih in 
romantičnih skladb, v katerem sta nastopila tudi 
solista.
Koncert simfoničnega orkestra se je pričel v godalni 
zasedbi z nežnim Adagiom Tartinija, v polni zasedbi 
je sledila živa uvertura Donizettijeve opere »L'elisir 
d'amore«. Ob koncu prvega dela koncerta sta 
zablesteli še dve skladbi za simfonični orkester in 
solista. Najprej je pokazal svoje veščine mlad in 
obetajoči Gregor Turk, ki študira trobento pod 
mentorstvom prof. Špacapana. Turk je odigral 
solidno in zvočno čisto prvi stavek koncerta za 
trobento in orkester avstrijskega klasičnega mojstra 
Johanna Nepomuka Hummla.
Druga solistka, violinistka Mojca Gal, je dobesedno 
očarala občinstvo z virtuoznimi Ciganskimi napevi 
španskega poznoromantičnega skladatelja in 
violinista Pabla Sarasateja. Mojca Gal je umetniško 
rasla pod mentorstvom prof.Križniča, sedaj pa 
nadaljuje svoj študij s prof. Meljnikovim v Ljubljani.

 

V drugem delu je celotna zasedba mladega orkestra 
zablestela v liričnem simfoničnem Intermezzu Pietra 
Mascagnija, v Suiti iz Bizetove opere Carmen in v 
Brahmsovem Madžarskem plesu. Zasluženemu 
dolgemu aplavzu se je dirigentka Marinka Kukec 
Jurič oddolžila z dvema dodatkoma, in sicer še z enim 
Madžarskim plesom in z odlomkom iz opere Carmen.
Suita iz opere Carmen Georgesa Bizeta je resno 
angažirala tudi soliste, predvsem med pihalci in 
trobilci. Simfonični orkester zveze primorskih 
glasbenih šol je ob izrednem glasbenem dogodku v 
dvorani Tripcovich nastopil še na 40. obletnici ZPGŠ v 
portorožkem Avditoriju, v Novi Gorici, na reviji 
simfoničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v 
Krškem in 24. aprila v kulturnem centru Srečka 
Kosovela v Sežani.

Dirigentka Marinka Kukec Jurič
»Najlepši je občutek, ko vidiš, da so orkestraši 
navdušeni s skupinskim igranjem. Orkester je nastal 
kot projekt, da bi združeval mlade glasbenike iz 
Primorske. V program sem vključila tudi dela za 
soliste in orkester. Vaje so bile intenzivne, a polne 
zadoščenja.«

Trobentar Gregor Turk
 »Vesel sem za solo, ker je to bila nova izkušnja 
zame. Stil solistične vloge je precej zahteven, a se 
dobro ujema z orkestrom. Solistična vloga ob 
spremljavi simfoničnega orkestra je pozitivna 
izkušnja za bodočnost. Na glasbeni šoli sem kot solist 
že nastopal ob spremljavi manjšega godalnega 
orkestra.«

Violinistka Mojca Gal
»Vse še najbolj pove sama glasba. Solistična vloga je 
odgovorna in zahtevna, nudi pa krasen občutek. Ob 
virtuozni solistični vlogi sem našla večjo oporo pri 
ostalih orkestraših, kot ob običajni klavirski 
spremljavi. Zelo sem hvaležna za to izkušnjo.« 

Erik Kuret

Zveza 

primorskih 

glasbenih 

šol
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Dvorano jamskega dvorca so napolnili zvoki Simfoničnega 
orkestra zveze primorskih glasbenih šol

Sobotni večer je bil za izvajalce in obiskovalce koncerta nekaj posebnega. V 

čudovitem ambientu Jamskega dvorca smo lahko v okviru IX. Mednarodnega 

festivala mladih, Postojna 2007, prisluhnili simfoničnemu orkestru ZPGŠ, pod 

taktirko domače glasbene pedagoginje Marinke Kukec Jurič. 

Izvedli so zanimiv in hkrati za mlade izvajalce izredno zahteven program, saj v 

orkestru igrajo učenci glasbenih šol in dijaki umetniške gimnazije iz Kopra in 

srednje glasbene šole iz Ljubljane, sicer Primorci. V prvem delu smo lahko 

prisluhnili Brahmsovemu 5. Madžarskemu plesu, Uverturo Egmont L. van 

Beethovna, ob spremljavi orkestra pa se nam je z Donizzetijevim Concertinom 

predstavil tudi trinajstletni klarinetist z ajdovske glasbene šole Aljaž Kalin Kante, 

30. okt. 2007
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V drugem delu koncerta nas je orkester s svojo iskrivo, mladostno svežino 

presenetil z izvedbo Prokofjeve glasbene pravljice Peter in volk. 

Navdušeno občinstvo si je na koncu z gromkim aplavzom izborilo še Toreadorje 

iz opere Carmen G. Bizeta.

V orkestru, ki šteje 70 članov sodelujejo učenci iz vseh 12. glasbenih šol, ki so 

združene v Zvezo primorskih glasbenih šol. Zveza že več kot 4 desetletja skrbi 

za kvalitetno pedagoško in umetniško rast šol članic. Ustanovitev Simfoničnega 

orkestra je ena izmed mnogih, hkrati pa ena od najtežjih, najbolj odgovornih 

pa tudi najodmevnejših nalog, ki si jo je ZPGŠ zadala in uspešno izpeljala.
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Stana Umek, najprej naša učiteljica, nato sodelavka, ki je tudi svoje učence z 
navdušenjem in spoštovanjem sprejela kot sodelavce, se z obiskom številnih 
koncertov znova in znova zvesto vrača k nam. Tudi vabilu na klepet o začetkih 
dela Zveze primorskih glasbenih šol (ZPGŠ) pri nauku o glasbi se je takoj odzvala.

Stana, kaj nam lahko poveste o zgodnjih letih delovanja ZPGŠ?

Ko sem prišla v Glasbeno šolo Koper, je ZPGŠ delovala že deset let. A v tej zvezi je 
bil poudarek predvsem na sodelovanju inštrumentalnih skupin (aktivov), naš del, 
nauk o glasbi, je bil vzpostavljen le formalno; nič se še ni premaknilo. Pokojni 
Miran Hasl, ravnatelj, pa se je lotil dela, da bi izboljšal raven poučevanja nauka o 
glasbi. Povsod po Sloveniji je bil poudarek na glasbeni teoriji, solfedžo pa je bil ali 
tudi ne. Kot funkcionar, predsednik glasbenih šol Primorske, Slovenije in dve leti 
Jugoslavije je imel veliko stikov z glasbenim šolstvom v Srbiji. Ugotavljal je, da za 
njim zelo zelo zaostajamo in da bo treba to spremeniti.

Izpostavili ste Mirana Hasla. Je bila tudi tu njegova vloga tako pomembna?

Izjemna. Bil je zelo naklonjen našemu predmetu. Spoznala sva se na podelitvi 
diplom na Akademiji za glasbo v Ljubljani, saj je bil član njenega sveta. Predstavil 
naju je profesor Šivic, ker se je Hasl že ogledoval za kadri. Leta 1975 sem sprejela 
povabilo za zaposlitev in v Glasbeno šolo Koper sem prišla 1. novembra. Marijan 
Kocjančič je bil takrat vodja oddelka. Čakalo ga je veliko učencev za flavto, ki jih 
zaradi nauka o glasbi ni mogel učiti. Sprejela sem vse razrede in mesta so se 
sprostila. Zelo prijazno so me sprejeli. Marijana, ki mi je „predal posle“, sem 
vprašala, ali je bilo v pouk zajeto tudi poslušanje glasbe. Ni bilo, a so mi to takoj 
omogočili. Gramofon, veliko plošč, vse sem lahko nabavila. Potem me je Hasl 
vprašal, ali še kaj potrebujem: knjige, karkoli. Kupili smo knjige, Solfeggio Maksa 
Jurce in Pavleta Kalana. Te so bile takrat in še dolgo pri nas edine.

Vse se spomnimo teh modrih knjig. Ko pa smo se vrnile kot učiteljice, so bile 
na klopeh že druge, Popovičeve.

Ja, Miran Hasl je bil izjemno ambiciozen, spodbujal je izobraževanje, in kot sem 
prej rekla, ugotavljal je, da zaostajamo za drugimi. 

Pogovor s Stano Umek, 
dolgoletno vodjo aktiva nauka o glasbi v ZPGŠ

Pogovori ...
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Tudi to področje mu je bilo enakovredno inštrumentalnim. Leta 1978 smo šli na 
seminar v Cavtat. Deset dni smo bili tam. Vodil ga je Borivoje Popovič, skladatelj 
in teoretik, ki je z nami še posebej delal. To je bila metoda absolutne solmizacije.

… ki vas je prepričala?

Zelo zelo me je prepričala. Kupili smo knjige za vse razrede od 1. do 6., Dvoglasni 
solfeggio in še nekatere. Potem je vse teklo. Še enkrat smo šli na seminar, leta 1982 
v Šibenik. Hasl je prišel potem dvakrat hospitirat v razred in bil razmeroma 
zadovoljen. Rekel je, da so bili zainteresirani tudi na drugih šolah. „Zdaj bomo to 
razširili na ZPGŠ, je pa pogoj, da boš imela hospitacije,“ mi je dejal. S tem se je 
razvilo sodelovanje. Naklonjenost je bila velika. Iz šol ZPGŠ sta vedno prihajala po 
dva učitelja. Na vsakem srečanju je bila hospitacija. S tem sodelovanjem smo v 
ZPGŠ postali enakovredni, saj smo  predstavljali nekakšen nadstandard. Potem 
smo se srečevali tudi na drugih šolah, v Idriji, Novi Gorici, Sežani, Postojni … 
Vedno so učitelji pripravili hospitacije. Na srečanju v Idriji sem predala vodstvo.

Zelo dejavno, plodno obdobje torej. V preteklost se lahko zazrete z velikim 
zadovoljstvom.

Zelo plodno obdobje. Učitelji smo sodelovali drug z drugim. Če bi bila sama, brez 
opore, ne bi bilo nič. Vsi ravnatelji so pošiljali učitelje na srečanja. Tudi časi so bili 
ugodni. Vsi razredi so imeli po dve šolski uri na teden. Prijetno je slišati, na primer, 
da je Pavel Mihelčič nekoč poudaril, da učenci z Obale, iz Primorske, dobro znajo 
teorijo in solfedžo.

To je ob nekem srečanju v Sežani povedal tudi Franci Okorn, takrat ravnatelj 
SGBŠ Ljubljana.

Imeti moraš stik z drugimi in ceniti moraš svoje kolege. Imela sem srečo, da sem 
prišla sem v službo.

S Stano Umek smo se pogovarjale Sindija Šiško, 
Irena Čok in Kristina Babič

O
rk

es
te

r 
fl

av
t 

Z
P

G
Š

K
o

n
ce

rt
 v

 T
o

lm
in

u
, 2

00
4

86



Intervju: Darij Pobega

Kako se spominjate svojih prvih izkušenj kot učitelj na Glasbeni šoli Koper?

V Glasbeno šolo Koper sem prišel leta 1965. Do leta 1966 sem kot edini učitelj 
poučeval pihala, trobila in tolkala. Če se ne motim, je malo za menoj prišel in se 
zaposlil zdaj že pokojni kolega Marijan Kocjančič. Od pihal sem učil saksofon, 
oboo, fagot in klarinet. S slednjim sem osvojil tudi prvo nagrado na republiškem 
tekmovanju in nato na zveznem tekmovanju Jugoslavije, ki je bilo v Makedoniji. 
Žal sem kmalu naletel na nenaklonjenost politike do trobil, ki se je prenesla tudi na 
njihovo poučevanje. Slabosti sem videl v tedanji praksi, da so v program trobil in 
tolkal vpisovali starejše otroke, in sicer povprečno stare trinajst let. Veljalo je 
namreč mnenje, da mlajši niso dovolj fizično razviti, zato bi jim igranje na trobilo 
povzročalo preglavice.

Na zveznem tekmovanju v Skopju pa sem imel priložnost prisluhniti mladim 
tekmovalcem, ki so bili stari deset ali enajst let in so izvrstno muzicirali. 
Spominjam se hornista, ki je izvajal koncert za rog in od komisije prejel 100 točk. 
Na omenjenem tekmovanju sem se prepričal, da so večje glasbene šole in glasbene 
šole s sedežem v večjih mestih nekdanje Jugoslavije v program trobil vpisovale 
veliko mlajše učence, kot smo to počeli pri nas. Pripravnico za inštrument so začeli 
pri sedmih letih in pri osmih letih so bili že v prvem razredu inštrumenta trobente 
in roga.

Ob vrnitvi iz Skopja sem članom aktiva trobil na Glasbeni šoli Koper svetoval, da 
bi začeli v program trobil vpisovati mlajše otroke. Zagovarjal sem dejstvo, da so že 
osem- in devetletni otroci primerni za igranje trobil. Tako smo sprejeli odločitev in 
začeli v program trobil vpisovati mlajše otroke. To obdobje velja za začetek rasti 
trobilnega področja, ki je pomembno prispevalo h kakovosti in razvoju vzgojno-
izobraževalne prakse in procesa Glasbene šole Koper, takrat Centra za glasbeno 
vzgojo Koper.

Se spomnite, kako je potekal pouk na drugih primorskih glasbenih šolah?

Najprej bi izpostavil začetke delovanja ZPGŠ, pri katerem so imeli pomembno 
vlogo Borut Logar, Slavica Mlakar, ravnateljica GŠ Tolmin, in ravnatelji drugih 
primorskih šol. Uspešno so začrtali začetek dela in temelje ZPGŠ. Njegov izvršni 
odbor je sprejel sklep o začetku tekmovanj v naši primorski regiji. Kot vodjo aktiva 
ZPGŠ za trobila in tolkala so me imenovali za predsednika žirije primorskih 
tekmovanj v disciplini trobil in tolkal.

Kakšni so bili odnosi in kakšno sodelovanje med kolegi trobilci v okviru 
zveze?

Odnosi so bili zgledni, prav tako medsebojno sodelovanje.

87

P
og

ov
or

i .
.. 



Se spomnite imen kolegov, s katerimi ste najbolje sodelovali?

Dobro sem sodeloval z vodji trobilskih aktivov primorskih šol, in sicer v Sežani z 
Ivom Bašičem, v Novi Gorici s Črtomirjem Nanutom, v Cerknici z Milivojem 
Matkovičem in v Tolminu z ravnateljico, ker tam oddelek trobil ni bil še tako 
razvit. Ob njegovem razvoju sem navezal stik in poglobil sodelovanje z Milošem 
Rijavcem. Dobro sem sodeloval tudi z drugimi glasbenimi šolami v naši zvezi. 
Srečevali smo se na sestankih aktiva trobil in tolkal, kjer smo skupaj reševali 
težave, si izmenjevali izkušnje in znanja. S ponosom lahko povem, da je v aktivu 
trobil in tolkal vladal neverjeten delovni zagon. Vsi člani smo se zavzemali za dvig 
ravni igranja ter poučevanja trobil in tolkal, saj je primorska regija zaostajala za 
drugimi slovenskimi in jugoslovanskimi regijami.

Tuja literatura za trobila in tolkala pred 40 leti ni bila zlahka dostopna. Kako ste 
takrat pridobivali kakovostno strokovno literaturo? Ste si jo med seboj 
izposojali?

S pihalnim orkestrom sem bil pogosto v tujini, kjer sem skoraj vedno nabavil in 
priskrbel strokovno literaturo za trobila. Kolegom iz Zveze primorskih glasbenih 
šol sem svojo  literaturo zmeraj posodil, da so si jo lahko prekopirali ali prepisali. 
Zagovarjal sem stališče, da se notna literatura nesebično ponudi na razpolago 
učiteljem naše zveze. Zavzemal sem se za to, da izboljšamo kakovost igranja pri 
pihalih, trobilih in tolkalih na raven, kakršno so imele druge regije po Sloveniji, na 
primer Zasavje, Štajerska ali Gorenjska. Dostopnost do kakovostne notne 
literature je bil eden od pogojev in elementov rasti trobilnega oddelka.

Razvitost glasbenih šol na področju pihal, trobil in tolkal se je najbolj očitno kazala 
pri kakovosti pihalnih orkestrov. Ti so bili na Primorskem, izjema je bil le Idrijski 
orkester, na dokaj nizki ravni. V njih so igrali nešolani glasbeniki in samouki. 
Glasbeno izobraženega kadra v primorskih godbah je bilo malo, niti omembe 
vredno. Po zaslugi Umberta Radojkoviča se je začel opazno razvijati piranski 
pihalni orkester. Pod mojim vodstvom se je počasi in kakovostno razvijal tudi 
koprski pihalni orkester. Prav Radojkoviču gre zasluga za razvoj močnega 
trobilskega oddelka na piranski glasbeni šoli kot najmočnejšega na Primorskem.

Dolga leta ste bili vodja aktiva trobil in tolkal. Kakšen je vaš prispevek k Zvezi 
primorskih glasbenih šol?

Kot vodja aktiva sem vsebinsko dobro zastavljal tematske sestanke, mlajšim 
kolegom sem ponujal koristne nasvete, jim posredoval znanja in izkušnje, jih 
spodbujal, da so se dodatno izobraževali in izpopolnjevali ter nadgrajevali svoja 
znanja. Med vodenjem aktiva sem sodeloval pri organizaciji številnih predavanj, 
koncertov, seminarjev, delavnic, srečanj … Na moje povabilo so te dodane oblike 
pouka izpeljali eminentni glasbeniki, ki so kot solisti igrali v profesionalnih 
orkestrih in poučevali na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Povezovanje in 
sodelovanje v Zvezi primorskih glasbenih šol sta z leti obrodila pozitivne 
rezultate v obliki  nagrad in priznanj, ki so jih učenci prejeli na državnih 
tekmovanjih. Rast trobilnega oddelka je bila že vidno merljiva po številu visokih 
nagrad učencev.
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Dobro se spominjam svojega prvega učitelja, s katerim sva skupaj iskala in 
raziskovala nove, ustrezne prijeme na trobenti. Ta učitelj je igral v neki italijanski 
godbi, bil je samouk. Poleg mene je poučeval še nekaj učencev v Kopru, Izoli in 
Piranu. Ustrezen strokovni kader za trobila smo dobili takrat, ko so naši učenci 
odšli v Srednjo glasbeno šolo v Ljubljano in kasneje na glasbeno akademijo. Naj 
omenim, da sem bil med prvimi trobilci iz Kopra, ki so se podali na študij glasbe.

Kaj se vam je kot pedagogu in tudi dejavnemu predstavniku aktiva trobil in 
tolkal v vseh letih delovanja v zvezi najbolj vtisnilo v spomin?

Ne bom pozabil, da so mi očitali, da sem bil kot predsednik komisij na 
tekmovanjih prestrog. Prepričan sem, da sem bil zmeraj nepristranski, ni me 
zanimalo, čigavega učenca oziroma tekmovalca sem ocenjeval. Kolegom v 
komisijah sem svetoval, naj tekmovalca na regijskem tekmovanju ocenijo 
malenkost nižje, da bi tisti z intenzivnejšo vadbo do državnega tekmovanja 
izboljšali igranje in tako dosegli višjo oceno. Danes si upam trditi, da sem imel 
prav, kajti večina učencev dobi na državnem tekmovanju višje točke kot na 
regijskem.

Koncert - predstavitev zbirke „Trobila“ v Slovenski filharmoniji, 27.11.1996
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Gerbičeve nagrade
in priznanja
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Cerknica, 4. aprila (STA) - Zveza slovenskih glasbenih šol je podelila nagrade in 
priznanja Frana Gerbiča za dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju 
pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. Za življenjsko delo sta nagradi 
prejela Anton Savnik in Dragutin Križanić. Priznanja so dobile Manja Gošnik 
Vovk, Helena Valerija Krieger in Andreja Počivavšek.

Anton Savnik je začel kot učitelj trobente, nato je bil vrsto let ravnatelj v Glasbeni 
šoli Domžale. V tem času je šola pridobila prenovljene prostore, razširila svoj 
program ter uvedla in širila komorno in orkestrsko igro. Bil je tudi predsednik 
Zveze slovenskih glasbenih šol, poleg tega je deloval v številnih strokovnih svetih 
in komisijah.

Dragutin Križanić je svoje glasbeno delovanje v Simfoničnem orkestru RTZ in 
Glasbeni šoli Krško nadgradil s pedagoškim in ravnateljskim poslanstvom v 
Glasbeni šoli Brežice. Šola je kar dvakrat pridobila dodatne prostore, uvedel je 
nova glasbila, spodbujal orkestrsko igro, na novo je bilo ustanovljenih kar pet 
šolskih orkestrov. Vodil je študijsko skupino za pripravo učnega načrta za 
tamburice in podpisal učbenik Šola za tamburice.

Manja Gošnik Vovk je učiteljica klavirja na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski 
Velenje, kjer njeni učenci dosegajo vidne rezultate. Poleg tega vodi nekaj zborov in 
je tudi sama članica Šaleškega akademskega zbora.

Helena Valerija Krieger je baletna pedagoginja in vodja baletne šole na 
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Po letih premora je vzpostavila 
sodelovanje z Opero in baletom SNG Maribor, njeni učenci pa dosegajo odlične 
rezultate.

Andreja Počivavšek je poučevala klavir na Glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani 
in s svojimi učenci prav tako dosegala nadpovprečne rezultate ter z njimi posnela 
vrsto skladb za Radio Slovenija. Je tudi avtorica didaktičnega gradiva za učitelje 
Vodnik za začetni pouk klavirja, so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Nagrade in priznanja so podelili v sredo v Gerbičevem rojstnem kraju - Cerknici. 
Fran Gerbič (1840 - 1917) je bil skladatelj in tenorist.

kb/av
04.04.2014

Zveza slovenskih glasbenih šol 
podelila nagrade Frana Gerbiča

www.zpgs.net
Zveza primorskih glasbenih šol
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KULTURNI DOM CERKNICA, sreda, 7. april 2010 ob 16. uri

Frédéric Chopin: NOKTURNO op. 27, 
št. 2 v Des-duru
Meta Fajdiga, klavir 2.b. kat. - 99,67 točk
Učiteljica: Helena Plesničar, GŠ Ajdovščina

Ena izmed izvajanih točk ...
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Zveza primorskih glasbenih šol

GŠ Koper

Glasbena matica

GŠ Sežana

GŠ Postojna

GŠ Vrhnika

GŠ Logatec

GŠ Nova Gorica

GŠ Tolmin

GŠ Idrija

GŠ Ilirska Bistrica

GŠ Cerknica

SCGV Gorica

GŠ Ajdovščina

Statistike šol
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Glasbena šola 
Vinka Vodopivca 
Ajdovščina

1. Bersenda Erika   harfa

2. Černe Vodopivec Martina  PGV, GP, NGL

3. Kaluđerović Sanja   violina, viola, starejši godalni orkester

4. Kanalec Marko  klavir, korepeticije

5. Knez Ana    klavir, korepeticije

6. Kobal Andrej   trobenta, rog, pozavna, kljunasta flavta, pihalni ork.

7. Kos Jasna    tolkala, komorna glasba

8. Kovač Nada   harmonika, harmonikarski orkester, 

    vodja podružnice

9. Mariutti Armando   flavta

10. Markovič Kristina   violina

11. Miklavec Aleksander  klarinet

12. Paškvan Bernarda   klavir, orgle, korepeticije

13. Paškvan Miroslav   saksofon, klj. flavta, GP, NGL, SFG

14. Perger Vodnjov Katarina  petje

15. Pešić Jelena   flavta, kljunasta flavta

16. Prijatelj Marko   tamburice

17. Radnić Ante   kitara, komorna glasba

18. Rejc Tina    violončelo, mlajši godalni orkester

19. Remec Matjaž   kitara, komorna glasba

20. Rudolf Jerica   petje

21. Semenjuk Sergej   balet, plesna pripravnica

22. Sirk Mojca    klavir, GP, NGL, SFG, knjižnica

23. Souidi Sara   kontrabas

24. Stajnko Marko   klavir, korepeticije

25. Stojković Pantelić  Miroslava  violina, komorna glasba

26. Šatej Jana    harmonika

27. Trifković Branislav  klarinet, komorna glasba

28. Vidmar Katarina   klavir, korepeticije

    (na porodniškem dopustu)

 

INST.       UČENCEV

klavir   47 

orgle   1 

harmonika  22 

violina  42 

viola    2 

violončelo  13 

kontrabas  2 

harfa   6 

kitara   29 

klj. flavta  11 

flavta    25 

klarinet  13   

saksofon  2 

rog   1 

trobenta  8

pozavna  2 

tuba   1 

kon. trobila  4 

tolkala   9 

petje   22          

tamburica  5 

SKUPAJ 267 
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Glasbena šola 
Koper

1. Alavanja  D. Aleksandra klavir

2. Andrejc Boštjan   kitara, jazz band

3. Babič Kristina  PGV, GP, NGL, SFG, OPZ

4. Babnik Iztok  ravnatelj, pihalni orkester

5. Benčič Boris   trobenta, trobenta, evfonij

6. Benčič Paula  kljunasta flavta, flavta

7. Bobič Mitja   trobenta, rog

8. Brecelj Vatovec Tanja kitara

9. Bubnič Uroš   violina

10. Cencič Andraž  pozavna, evfonij

11. Chicco Hajdin Selma klavir

12. Cilenšek Maja   GP, NGL, SFG, MPZ

13. Češnjevar  Glavina Aleksandra  klavir

14. Češnjevar Valentina klavir

15. Čok Irena   PGV, GP, NGL, SFG

16. Čondič Valter  trobenta, rog

17. Dujc Erika   kljunasta flavta, flavta

18. Glavina Karl  kljunasta flavta, klarinet

19. Gregorič  Nuša  klavir

20. Grlica Tanja  petje

21. Grosek Aleš  kljunasta flavta, klarinet, šolski pihalni ork.

22. Gvozdenac Mirjana harmonika

23. Hajdin Antonije  violončelo, godalni orkester

24. Hartman Breda  kljunasta flavta, oboa

25. Hmeljak Tomislav  tolkala

26. Horvat Sonja  violina

27. Jandrić Divna  klavir

28. Jercog Tatjana  klavir

29. Jerman Jasna  klavir

30. Joksić Lučka Svetlana harfa

31. Jug Darinka  klavir

32. Kanalec Ajda  klavir

33. King Friderik  kitara

34. Kitić Dušan  kljunasta flavta, klarinet, saksofon

35. Kos Lada   klavir

36. Kuret Bojan  kitara

Glasbena šola Koper
Scuola di musica Capodistria
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37. Lorbek Ina   violina, viola

38. Madan Mykhaylo  violina

39. Marinac Tinkara  violina

40. Markov Svetlin  kitara

41. Masliuk Danijela  klavir

42. Mezgec Sonja  harmonika

43. Milostnik Manjana balet

44. Molek Špela  kljunasta flavta, flavta

45. Molina Nina  klavir

46. Morato Špela  klavir

47. Moskovski Goran  tolkala

48. Orlač Mirko  pozavna, evfonij, 

    šolski pihalni ork.

49. Paliska Nelfi   klavir

50. Pavlič Nives  klavir

51. Pečnik Božič Breda klavir

52. Petrač Bogomir  violina, viola

53. Sič Birsa Piroška  klavir

54. Sosič Olga   kljunasta flavta, flavta

55. Stanič Robert  klj. flavta, klarinet, saksofon

56. Šehič Sanja   klavir

57. Šiško Sindija  NGL, SFG

58. Švagelj Štefan  kontrabas, godalni orkester

59. Švarc Igor   violončelo

60. Terbižan Danijela  PGV, GP, NGL, OPZ

61. Turk Samo   kitara, jazz band

62. Udovič Kovačič Erika harmonika

63. Vatovec Borut  klarinet

64. Vidic Amanda  violina

65. Vilhar Rok   tuba, evfonij

66. Zupan Alenka  kljunasta flavta, flavta

67. Žerjal Mitja  kljunasta flavta, saksofon

68. Žunić Ana   klavir

INST.       UČENCEV
klavir  236
harmonika 45
violina  78
viola  1
violončelo 35
kontrabas 6
harfa  15
kitara  93
klj. flavta 47
flavta  66
oboa  8
klarinet 55
saksofon 24
rog  10
trobenta 34
pozavna 19
tuba   3
kon. trobila  4
tolkala  34
petje  16

SKUPAJ 829
balet  122

SKUPAJ
inšt. + balet 951
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GLASBENA ŠOLA IDRIJA

Glasbena šola 
Idrija

1. Babojelić Mario  kitara             

2. Buh Gordana  flavta            

3. Grahelj Tatjana  klavir             

4. Jurić Petra   violina            

5. Kavčič Valči   klavir, kljunsta flavta

6. Korošec Polona  klavir             

7. Lapanja Brenčič Tonja PGV, GP, petje

8. Lavrič Martin  knjižničar 

9. Ličar Minka   GP, NGL, klavir, kljunasta flavta

10. Ličar Močnik Teja  NGL, citre             

11. Mazi Andraž  kitara            

12. Nedeljković-Perme Jasmina  klavir             

13. Podobnik Primož  tolkala            

14. Posel Etelka  harmonika      

15. Semec Emil  trobenta, rog        

16. Souidi Sara   kontrabas       

17. Startseva-Somun Elena klavir             

18. Štrekelj Andrej  trobenta, 

    kljunasta flavta, rog                         

19. Vegelj Uroš  nizka trobila 

20. Vrhnjak Igor  klarinet, saksofon

21. Zupančič Bojan  saksofon, kljunstaflavta            

22. Žakelj Aleksandra  NGL, klavir    

23. Žele Tadeja  violončelo  

INST.       UČENCEV

Klavir  66

Violina  16

Violončelo  4

Kontrabas 2

Klj. flavta 11

Klj. flavta 

- sk. pouk 3

Flavta   18

Klarinet  17

Saksofon  16

Rog  4

Trobenta  17

Pozavna  6

Bariton  4

Tuba  2

Tolkala 10

Kitara  27

Harmonika  18

Citre  15

Petje  18

SKUPAJ 274
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Glasbena šola 
Ilirska Bistrica

Glasbena šola

Ilirska Bistrica

1. Balazs Laszlo  ravnatelj

2. Biancuzzi Paolo  klavir

3. Bocevski Vlatko  kitara

4. Božič Lucija   saksofon

5. Celin Ana   klavir, NGL, SFG

6. Dolgan Gašper  kljunaste flavta, flavta

7. Jaksetič Dolgan Mirjam harmonika, diatonična harmonika

8. Jurečič Anton  tolkala

9. Kobe Karmen  baleta, plesna pripravnica

10. Konestabo Janja (Starševski Dopust),

      Nataša Zupan (Nadomeščanje) petje

11. Lenarčič Martin  klavir

12. Meh Srečko  violina

13. Miculinić Vjekoslava (Starševski Dopust),

      Romina Džafić (Nadomeščanje) klavir

14. Mozina Andrejka  violončelo

15. Pichler Željko  klarinet

16. Pleše Zdravko  violina, godalni orkester

17. Sedmak Elena  NGL, SFG, PGV,GP

18. Sernel Matjaž  trobenta, rog, bariton, 

    pihalni orkester

19. Volk Nina   klavir

20. Zoran Lupinc  diatonična harmonika

21. Zubčević Adnan  flavta

22. Zubčević Nada  harmonika, NGL

  

  

INST.       UČENCEV 

klavir  74

orgle  1

harmonika 19

dia. harm. 27

violina  24

violončelo 7

saksofon 4

klarinet 4

klj. flavta 7

flavta  24

trobenta 8

rog  1

bariton  3

tolkala  17

kitara  20

petje  17

balet  33

plesna prip. 22

pgv  8

gp  17

SKUPAJ 337 
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Glasbena šola 
Sežana

glasbena
šola
sežana

INST.       UČENCEV

Klavir  86

Harmonika 34

Kitara  25

Violina  25

Violončelo 8

Klj. flavta 2

Flavta  43

Klarinet 22

Saksofon 18

Trobenta 27

Pozavna 6

Rog  2

Tuba  10

Tolkala 18

SKUPAJ  326 

1. Barič Uroš   kitara

2. Bašič Ivo   trobila, pihalni orkester

3. Filipčič Peter  violončelo, godalni orkester

4. Grizonič Daniel  klarinet, saksofon

5. Jahn Barbka   klavir, NGL

6. Kireta Vesna  klavir, flavta, NGL

7. Maretić H. Marija  flavta

8. Meden Matjaž  trobenta

9. Miklavec Podgornik Alenka   klavir, korepeticije

10. Nedoh Tomaž  saksofon

11. Pačnik Peter  trobila

12. Padovan Vilma  klavir, korepeticije

13. Pavlica Lidija  klavir

14. Petrač Bogomir  violina

15. Poles Helena  flavta

16. Ražem Locatelli Tamara klavir, korepeticije

17. Santi Matej   violina

18. Spasić Tjaša  violina

19. Starc Igor   kitara

20. Šimac Vanda  harmonika, NGL

21. Tavčar Ingrid  klavir, korepeticije

22. Tavčar Matija  tolkala, pihalni orkester

23. Tretjak Tamara  flavta, klj. flavta

24. Trifković Branislav  klarinet, saksofon

25. Trifković D. Sabina harmonika, NGL

26. Uršič Mikela   harmonika

27. Žerjal Erik   trobila, pihalni orkester

28. Žerjal Mitja   saksofon
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Glasbena šola 
Postojna

1. Celin Ana   sintesajzer

2. Crnobrnič Saša  klavir, korepeticije

3. Črnugelj Nataša  kitara

4. Filipčič Peter  violončelo

5. Furlan Mitev Suzana flavta

6. Godeša Barbara  violina

7. Kobal Matjaž  klarinet, saksofon

8. Kocjančič Martina  kitara

9. Krapež Karmen  harmonika, dia. harmonika, 

    orkester harmonik

10. Kukec Jurič Marinka violina, godalni orkester

11. Lah Andreja  nizka trobila

12. Lavrenčič Špela  violina

13. Malkoč Đorđe  kontrabas

14. Maurič Jelovšek Helena petje

15. Nanut Kalič Angelina klavir, korepeticije

16. Nedoh Tomaž  saksofon

17. Pavčič Širca Mojca  NGL, klavir, knjižničarka

18. Penko Matej  NGL, GP, klavir

19. Petrovčič Branko  harmonika

20. Plesničar Helena  klavir

21. Pleše Snježana  klavir, korepeticije

22. Popit Edvard  klavir, orgle, korepeticije

23. Soro Jelena   oboa, pihalni orkester

24. Šavc Franci  trobila

25. Širca Karmen  kitara, NGL

26. Tavčar Mitja  tolkala

27. Tornič Milharčič Brigita NGL, GP, PGV, klavir

INST.       UČENCEV

bariton  1

flavta  16

harmonika 29

dia. harm.  8

kitara  43

klarinet 10

klavir  75

klj. flavta 9

kontrabas 1

oboa  4

orgle  1

pozavna 4

rog  1

saksofon 10

petje  17

tolkala  9

trobenta 14

violina  42

violončelo 10

sint. nadstandardni

program 3*

SKUPAJ 304 + 3*
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1. Antih Čebokli Mirjana kitara, orkester

2. Berčan Damijan  petje

3. Bizjak Erika   klavir, NGL, korepeticije

4. Bračko Pavli Andreja violončelo, komorna igra

5. Grego Sebastjan  kitara

6. Hribar Nika   flavta, klj. flavta, komorna igra

7. Ipavec Alessandro  harmonika, orkester

8. Jakopič Hermina  klavir

9. Kavčič Urška   klavir, NGL, SFG, GP

10. Klanjšček Maja  flavta, klj. flavta, GP, PGV

11. Križnič Mojca  violina, komorna igra, orkester

12. Leban Ana   oboa, klavir, klj. flavta, komorna

13. Milinković Stojan  klarinet, saksofon, klj. flavta

14. Mlakar Matija  tuba, pozavna, klj. flavta, 

    komorna igra, orkester

15. Platiše Petra  klavir, korepeticije

16. Podobnik Primož  tolkala

17. Skočir Katja  klavir, NGL, GP, korepeticije

18. Volf Trojer Marta  klavir, NGL, GP

PEDAGOGI/ zaposleni drugje, pri nas dopolnjujejo

19. Horvat Josipa  harmonika

20. Rijavec Miloš  trobenta, rog

21. Štucin Jože   klj. flavta

22. Tavčar Mitja  tolkala

PEDAGOGI/zunanji sodelavci

23. Bizjak Emili  balet

24. Fon Vesna   plesna pripravnica, sodobni ples

25. Manfreda Sandi  citre

26. Šterman Tanja  korepeticije

INST.       UČENCEV

Klavir  75

Harmonika 18

Kitara  26

Citre  1

Violina  15

Violončelo 9

Flavta  16

Klj. flavta 18

Klarinet 10

Saksofon 5

Oboa  3

Trobenta 4

Rog  2

Pozavna 2

Tuba  3

Tolkala 8

Petje  8

SKUPAJ 223

Glasbena šola 
Tolmin GLASBENA ŠOLA

TOLMIN
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1. Bersenda Erika  harfa, komorna igra
2. Bizjak Mojca  klavir, korepeticije, komorna igra
3. Cej Uroš   orgle
4. Čadež Vladimir  petje, komorna igra
5. Černic Ana   flavta
6. Gorkič Barbara  kitara
7. Grizonič Daniel  klarinet, klj. flavta
8. Horvat Josipa  harmonika, harmonikarski orkester
9. Ipavec Andreja  klavir, komorna igra
10. Jan Andrej   kitara
11. Jedrlinič Alda  PRIP, NGL, SFG, klavir
12. Klanjšček Nataša  PRIP, NGL, SFG, klavir, komorna igra
13. Kodelja Doris  flavta
14. Kodelja Marko  violina, viola, simf. orkester
15. Konjedic-Lenardič Andreja    oboa, klavir, komorna igra, korepeticije
16. Križnič Jurij  violina, viola, komorna igra
17. Mačkić Barbara  klavir, korepeticije, komorna igra
18. MariuttiArmando  flavta, komorna igra
19. Miklavec Aleksander    klarinet, klj. flavta
20. Pahor Irena  klj. flavta, komorna igra
21. Pahor Pavel  klavir, korepeticije
22. Pavli Peter   trobenta, tuba, pozavna, 
    komorna igra, pih. orkester
23. Pavlović Aleksandra   klavir, komorna igra, korepeticije
24. Peric Alenka  PRIP, NGL, SFG, kom. igra, klavir
25. Petrović Svetlana  PPRIP, balet
26. Povšič Stela  violina
27. Rijavec Miloš  trobenta, rog, komorna igra
28. Rosa Vlasta  kitara, komorna igra
29. Rutar-Valič Patricija    PGV, PRIP, NGL, klavir, komorna
30. Semenjuk Sergej  balet
31. Silič Ingrid   klavir, komorna igra
32. Simon Boštjan  saksofon, klj. flavta
33. Slokar Šfiligoj Eva  kitara, komorna igra
34. Sluga Alessandro  violončelo, godalni orkester
35. Souidi Sara   kontrabas, komorna igra
36. Stepanenko Larisa  klavir, komorna igra
37. Šatej Jana   harmonika
38. Štokelj Miha  klavir, korepeticije, komorna igra
39. Tavčar Mitja  tolkala
40. Vidovič Dejan  harmonika, komorna igra
41. Vižintin Vlasta  klavir, komorna igra
42. Vodopivec Petra  violončelo, komorna igra
43. Vrabec Sandi  saksofon, komorna igra
44. Židanik Vuga Milena klavir

Glasbena šola Nova Gorica

INST.       UČENCEV

klavir  165

orgle  4

violina  51 

viola  4

violončelo 24

kontrabas 5

kl. flavta 8

flavta  46

oboa  6

klarinet 13

fagot  2

saksofon 20

rog  4

trobenta 16

pozavna 3

tuba  4

tolkala  9

harfa  8

kitara  68 

harmonika 46

petje  17

SKUPAJ 523

GLASBENA ŠOLA
N O V A G O R I C A
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Glasbena matica

1. Biancuzzi Paolo  klavir

2. Brass Xenia   klavir

3. Bulligan Mariano  violončelo

4. Chiabudini Paola  klavir

5. Cibic Valentina  klavir

6. Cossutta Ambra  violina

7. Donis Tatiana  harfa

8. Drassich Jana  klavir, teorija, NGL, zbor

9. Duriavig Renato  klavir

10. Feri Marko   kitara

11. Ferro Casagrande Irene   violončelo

12. Ficiur Fabrizio  violina

13. Figheli Manuel  klavir, harmonika

14. Furlan Claudio  teorija

15. Grassi Petra  klavir, teorija, NGL

16. Grassi Veronika  predšolska vzgoja

17. Guštin Vesna  teorija

18. Hmeljak Tomislav  tolkala

19. Iovele Elisa  solopetje

20. Jarc Jari   harmonika, teorija

21. Jurinčič Fulvijo  harmonika

22. Jurinčič Janoš  kitara

23. Kjuder Jagoda  violina

24. Kodrič Sonja  kitara

25. Kuret Bojan  kitara

26. Lavrenčič Hilarij  harmonija, teorija

27. Milič Mojca  solopetje

28. Nazarenka Hana  klavir

29. Pačnik Peter  trobenta

30. Pirjevec Andrej  tolkala

31. Pišljar Maruša  citre

32. Quaggiato Patrick  tolkala

33. Ražem Tamara  klavir

34. Reja Franko  kitara

35. Risegari Iris  flavta

36. Rucli Stefania  teorija, NGL
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INST.       UČENCEV
klavir  204
harmonika 53
violina  52
violončelo 10
harfa  6
kitara  101
klj. flavta 9
flavta  25
klarinet 3
trobenta 4
tolkala  30
petje  19
dia. harm. 10
citre  4
SKUPAJ 530

37. Russo Valentina  violina

38. Ruzzier Goran  harmonika

39. Sancin Neda  klavir

40. Sedmach Claudia  klavir

41. Sešek Armin  violina

42. Šiškovič Mojca  klavir

43. Slama Erika  flavta

44. Slokar Simona  violončelo

45. Štoka Marko   klarinet, saksofon

46. Stopar Kristjan  kitara, NGL

47. Sturiale Jan  kitara

48. Terčelj Verenka  klavir

49. Tomasetig Davide  klavir, kitara

50. Veresova Denisa  klavir

51. Zanetti Ilaria  solopetje

52. Zavadlav Erika  klavir

53. Zobin Igor   harmonika

54. Zonta Beatrice  klavir

55. Zupančič Jana  klavir

Zveza 
primorskih 
glasbenih 
šol

www.zpgs.net



1. Amatruda Luca Emanuele bas kitara
2.  Bandelj David   mladinski zbor
3. Brussolo Daniela   flavta
4. Caterini Roberto  trobenta
5. Corbatto Barbara  PGV
6. Černic Mateja  NGL
7. Čevdek Damijana  NGL, otroški zbor
8. De Castro Michela  NGL, PGV, MGŠ
9. De Luisa Francesco  klavir jazz in moderne igre
10. Devetak Fabio   flavta, NGL
11. Di Dio Kristina  balet
12. Fantini Marco   kitara
13. Feinig Marja   kitara, PGV, NGL, MGŠ
14. Ferlan Mirko  harmonika
15. Gavosto Francesco  bobni-tolkala, glasbena infomatika in nove tehnologije
16. Gereon Martina   kitara, kitarski orkester
17. Gianluca Jan Sturiale električna kitara
18. Hilarij Lavrenčič  harmonija
19. Jarc Mateja   otroški zbor
20. Kovačič Kristina   flavta, NGL
21. Križnič Jurij   violina
22. Križnič Mojca   violina
23. Lavrenčič Lucia   mladinski zbor
24. Magris Federico    violončelo
25. Mikola Matic  saksofon
26. Nacinovich Alba  jazz in moderno petje, 
    teorija in harmonija 
    za moderno glasbo
27. Pistore Luigino   teorija in solfeggio,  
    godalni orkester 
    in komorna igra, 
    glasbena zgodovina
28. Quaggiato Patrick  bobni-tolkala
29. Radivo Riccardo  glasbena infomatika 
    in nove tehnologije
30. Reja Franko   kitara, kit. orkester
31. Schettino Alessandra NGL, otroški zbor
32. Sluga Aleksander   violončelo
33. Srebrnič Martin  petje
34. Sturiale Gianluca Jan  ansambel jazz , 
    teorija in harmonija 
    za moderno glasbo
35. Škamperle Tomaž  klarinet, saksofon
36. Šuligoj David  kontrabas
37. Tatiana Donis   harfa in komorna igra
38. Tavčar Frančišek   violina
39. Žerjal Erik   bariton-tuba
40. Žgavec Franka  petje

Slovenski center za glasbeno 
vzgojo (SCGV) Emila Komela 

INSTRUMENT UČENCEV

bariton-tuba  1 

bas kitara  5 

bobni/tolkala  13 

električna kitara 7 

flavta   15 

harfa   14 

harmonika  14 

kitara   57 

klarinet  5 

klavir   80 

klavir jazz  4 

kontrabas  1 

moderno petje  6 

saksofon  7 

petje   12 

trobenta  3 

violina   36 

violončelo  12 

domisol  26 

mala glasbena šola  10 

balet   4

SKUPAJ  332
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Glasbena šola 
Frana Gerbiča 
Cerknica

1. Barčić Mišić Ivana  flavta

2. Brank Mojca  violina, viola

3. Cundrič Iskra Irena  NGL, klavir, zbor

4. Favento Ule Eva                NGL, GP, PGV, klavir

5. Grošelj Lucija  violončelo

6. Hren Dragolič Rebeka flavta, petje

7. Jerman Nastja  tolkala

8. Lopič Alojz   klarinet, saksofon

9. Mahnič Roland  harmonika, dia. harmonika

10. Malkoć Đorđe  kontrabas

11. Marinović Ivan  klavir, korepeticije, godalni orkester

12. Matkovič Milivoj  trobenta

13. Mirkac Mateja  violina, mali godalni orkester

14. Mlinar Katja  flavta

15. Podobnik Tadej  klavir, korepeticije

16. Rot Helena   klavir, korepeticije

17. Saksida Teja  petje

18. Skebe Ciril   harmonika, dia. harmonika                     

19. Skuk Katarina   klavir, korepeticije

20. Škerlj Tatjana  klavir

21. Šmalc Boštjan  kitara

22. Šmalc Jernej  klarinet, saksofon

23. Štefančič Gašper  trobila

24. Švigelj Anka  NGL, klavir

INST.       UČENCEV

klavir  78

harmonika 13

violina  33

viola  2

violončelo 10

kontrabas 2

kitara  18

klj. flavta 3

flavta  28

klarinet 13

saksofon 10

trobenta 15

kon. trobila 2

tolkala  10

petje  10

dia. harm.  14

SKUPAJ 261

&
Frana

Cerknica
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1. Albreht Matjaž  flavta, tolkala

2. Avšič Peter    violončelo, godalni orkester »Junior«, 

    godalni orkester »Senior«

3. Bezget Igor    JRP kitara, JRP komorna skupina;

4. Filipič Neža   violina

5. Gantar Polona   klavir, orgle, NGL

6. Grdadolnik Marjan   klarinet, komorna skupina klarinetov

7. Hozjan Rok    električne klaviature, JRP klavir

8. Ilić Andrea    flavta, komorna skupina flavt

9. Janjič Lidija    NGL, SFG

10. Jerončič Luka   harmonika, komorna skupina harmonik 

11. Klun Lara    klavir, korepeticije

12. Kompare Volasko Nina  petje

13. Loštrek Luka   saksofon, pihalni orkester

14. Lovko Kornelija   citre, komorna skupina citer,

15. Malavašič Primož   harmonika, orgle, korepeticije

16. Meden Matjaž   trobenta, rog, komorna igra, 

    godalni orkester »Senior«

17. Meglič Miha   kitara, kitarski orkester

18. Mihevc T. Marjetka  violina, godalni orkester »Senior« 

19. Miklič Zala   JRP petje 

20. Moder Jani   kitara

21. Nagode Janja   JRP klavir, korepeticije, 

    RHN I, RHN II

22. Prijatelj Marko   kljunasta flavta, fagot

23. Repar Lomovšek Špela  plesna pripravnica, balet

24. Treven Janez   oboa, klj. flavta, harmonika

25. Tuljak Taja   pozavna, dr. konična trobila, 

    klj. flavta

26. Zorko Matjaž   kontrabas, bas kitara

27. Žagar Tanja   klavir, korepeticije, 

    pevski zbor, PGV, GP

Glasbena šola 
Logatec 

INST.       UČENCEV

klavir  37

orgle  4

harmonika 16

violina  29

violončelo 7

kotrabas 2

kitara  28

klj. flavta 17

flavta  24

oboa  2

klarinet 16

saksofon 9

rog  1

trobenta 8

pozavna 2

kon. trobila  4

tolkala  11

petje  17

citre  14

fagot  2 

SKUPAJ 250

Glasbena 
šola Logatec 
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1. Bauer Renata klavir, orgle

2. Bolha Miran  oboa

3. Cajhen Rode Nastja    violina, godalni orkester

4. Črnugelj Anton kitara

5. Demšar Nina violina

6. Filipič Neža  violina, viola

7. Grbac Helena NOG, PGV, GP

8. Grozdanova Panič Nadica     petje

9. Jerina Jaka  NOG, SFG, orkester

10. Jerman Nastja tolkala

11. Kajzer Matjaž trobenta, big band

12. Kejžar Zala  saksofon

13. Kenig Tadej klarinet

14. Kožuh Anja klj. favta

15. Kržič Urša  violončelo

16. Kušer Dejan harmonika

17. Mercina Matevž klarinet

18. Mesec Dejan harmonika

19. Mesec Jure  fagot

20. Naveršnik Dominika     klavir

21. Pečar Kumar Patricija    NOG, orgle, klavir

22. Plavčak Miha harmonika

23. Prhavc Barbara balet, plesna pripr.

24. Pucihar Ilonka klavir

25. Puconja Nataša flavta

26. Pupis Metka klarinet

27. Ramić Amel kitara

28. Rasiewicz Damir kontrabas

29. Repe Tanja  flavta

30. Smrke Kristina NOG, PGV, GP

31. Soban Vesna kitara

32. Stražar Kaja klavir

33. Šubic Jasmina flavta

34. Tkalec Nika klavir

35. Tomažič Simon pozavna bariton

36. Trček Urška violina, viola

Glasbena šola Vrhnika

INST.       UČENCEV
klavir  88
orgle  3
harmonika 40
d. harmonika 6
violina  44
viola  1
violončelo 10
kontrabas 4
kitara  30
flavta  43
klj. flavta 19
klarinet 22
saksofon 14
oboa  3
fagot  1
trobenta 16
pozavna 2
bariton  1
tolkala  10
petje  15
SKUPAJ 372

PGV  12
GP  26
NGL  268
SFG  31
Plesna prip. 40
Balet  31
SKUPAJ 408

Vseh učencev: 461

37. Vlašič Urša  klavir

38. Zalokar Olga klavir

Poslovno, računovodsko 

in tehnično področje

1. Bizjak Zdenka tajništvo

2. Markovič Jelena računovodstvo

3. Rode Marko  vzdrževanje

4. Šoba Milica  čiščenje
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