
70 let
Glasbene šole
Slovenska Bistrica







2

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Kazalo vsebine

Beseda županov 7
Občina Slovenska Bistrica 7
Občina Poljčane 8
Občina Oplotnica 9

Beseda ravnateljice 10
Beseda predsednika Sveta zavoda in predsednice Sveta staršev 14
Zgodovinski pregled 20

Obdobje 1949−1973 20
Obdobje 1974−1978 42
Obdobje 1979−1991 44
Obdobje 1991−2013 56
Obdobje 2013−2019 81

Ravnatelji 121
Oskar Štakul (1918−1992), ustanovitelj Glasbene šole Slovenska Bistrica 121
Milan Mlakar 122
Ignac Pančič 123
Radmila Bikić Magdić 127

Spominjamo se 134
Aleks Štakul: Ko bo utihnila glasba, bo utihnil svet 134
Janko Predan in Peter Prosenc: Spominsko razmišljanje 137
Nekdanji Učenci 138

Glasbena šola danes 156
Programi 156

Skupinski pouk 156
Individualni pouk 158
Orkestralni pouk 170
Dislocirani oddelek Poljčane 173



3

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Dislocirani oddelek Oplotnica 181
Administrativni in tehnični kader 182

Baletna šola 184
Začetek oddelka za balet v Slovenski Bistrici 184
Oddelek plesne pripravnice in baleta danes 185

Nagrade in priznanja 191
Strokovni delavci 191
Učenci 193

Seznam zaposlenih od ustanovitve 1949 do septembra 2019 234
Dogodki ob 70-letnici Glasbene šole Slovenska Bistrica 239
Viri 247



4

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica



5

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica



6

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Vsak zbornik je ob podobnih jubilejih kronološki spomenik trajne in velike
vrednosti. A kaj idejno vplesti vanj, s čim ga prežeti, da bo drugačen, poglobljen in
bogat ter hkrati verodostojno odražal oddaljenejšo in polpreteklo zgodovino? Pa
da bo toliko bolj moj, vaš in naš? Morda je prav skrbno in idejno pestro začrtana
vsebina zbornika že v osnovi ponujala možnost uresničitve teh tihih želja.
Potreben je bil tudi kanček sreče, da se ob vnaprej zamišljeni ekipi sodelavcev
nenadoma pojavi nekdo, ki se še natančno spominja začetkov, in da se z zapisanimi
utrinki in vtisi oglasijo in izkažejo nekdanji učenci in tudi sodelavci. Ob vsem tem
pa, kakor da bi jih nagovorila edinstvena priložnost trenutka, so nekateri kar sami
poklicali ali spregovorili o svojih spominih na leta, ki jih mlajši lahko le slutimo.
Kajti čas neizprosno briše sledi.

Sedaj je tukaj. Zbornik, o kakršnem smo nekoč sanjali, zbornik kot šopek
70-letne zgodovine naše glasbene šole. Naj v slehernem od nas vzbudi ponos na
prehojeno pot in naj bo nadvse dobra popotnica času pred nami.

Peter Skrbiš
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Beseda županov

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Glasbena šola Slovenska Bistrica praznuje 70 let
delovanja. Če se ozremo v preteklost − in tovrstna
obletnica je takšna priložnost −, lahko ugotovimo,
da že sama narava naših ljudi (delavnost, dru-
žabnost ...) narekujejo potrebe po večanju znanja
na glasbenem področju.

Ob tem pa ne gre prezreti tradicije, ki jo
pooseblja »glasna muzika« (skoraj 200 let Fraj-
hajmske godbe na Šmartnem na Pohorju, dobrih 100
let spodnjepolskavske, v preteklosti tudi Impolske
godbe) ter seveda številni posamezniki in kulturne
skupine, ki so zahtevali nadgradnjo glasbenega
znanja.

Glasbena izobraževanja pri nas tako beležijo pomembne prelomnice,
začenši s samim začetkom glasbene šole, takrat dislocirane enote, pa vse do
popolnoma samostojne poti, ki bo prihodnje leto obeležila deset let.

Razvoj vsebine, tj. glasbenega znanja, je spremljal tudi prostorski razvoj
glasbene šole od gostovanja v Slomškovemdomu, bistriškemgradu, do samostojne
šole v Ozki ulici, ki je zaokrožila prostorske potrebe v objektu preko dvorišča.

Kolektiv glasbene šole in njeni učenci tudi danes sledijo zelo uspešni
tradiciji, ki so jo še nadgradili. O tem pričajo številni uspešni nastopi tako po
Sloveniji kot tudi preko njenih meja, kar potrjujejo številna priznanja in nagrade.
S svojo stalno prisotnostjo pomembno bogatijo tudi slovenjebistriški prostor, za
kar se jim iskreno zahvaljujem.
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Ob praznovanju čestitam za vse dosežke z željo, da tudi v prihodnjih
desetletjih Glasbena šola SlovenskaBistrica innjeni ustvarjalci tako in še uspešneje
bogatijo naš prostor.

dr. Ivan Žagar
župan Občine Slovenska Bistrica

OBČINA POLJČANE
Naj si priznamo ali ne, glasba je, hote ali nehote,
sestavni del našega življenja. Slišimo jo praktično
povsod, poslušamo jo zavestno ali nezavedno.
Glasba ima močan vpliv na naše telo in okolico, v
kateri se nahajamo. Videti je, da jo večina ljudi ima
rada, jo intenzivno posluša, spremlja in razume kot
ritmični del življenja. Ker je tako vseprisotna,
priljubljena, ker vemo, da z njo lahko ljudi
razvedrimo, je želja dobronamernih ljudi po
razumevanju in generiranju glasbe logična.
Posledično je v tej smeri prisotna želja po izo-
braževanju, ustvarjanju in obvladovanju kakšnega
inštrumenta.

Desetletja nazaj sistematičnega pristopa k nudenju glasbene pismenosti in
didaktičneega pristopa k igranju inštrumentov ni bilo. Zato je bilo »igranje inštrumenta«
privilegij nadarjenih, predvsemobdarjenih s posluhom in naravnim ritmom.

Po drugi svetovni vojni se srečamo s prvimi zametki sistematičnega pristopa
k poučevanju glasbe, ko v večjih krajih nastanejo prve glasbene šole. Dejavnost
bistriške glasbene šole je kaj hitro dosegla Poljčane. Začetki so bili resnično
entuziastični in za današnji čas težko razumljivi. Za opravljanje dejavnosti
glasbenega izobraževanja je bil primeren katerikoli prostor, le da je bil. Ni bilo
pomembno, če je bilo majhen prostor treba deliti, denimo, s knjižnico. Ni bilo
pomembno, če je bil ta prostor vlažen in temačen. Le da je bil solidno topel, četudi
so za ogrevanje z drvmi skrbeli učitelji.

Navkljub začetnim težavam je dejavnost glasbene šole postajala vse bolj
sistematična, organizirana, urejena in spodobna. Tako je bil leta 1974 ustanovljen
oddelek Glasbene šole Slovenska Bistrica v Poljčanah.

Glasbena šola se je sčasoma selila v prostore Osnovne šole Poljčane. Ker je
vrsto let delovala v njenih prostorih, je bilo prisotno pavšalno mnenje, da je neke
vrste dodatna dejavnost osnovnošolskega izobraževanja.
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Svoj pravi pomen in končno veljavo pa je glasbena šola dobila, ko se je
preselila v povsem svoje prostore nekdanjega vrtca v Poljčanah. Postala je
vsesplošno sprejeta in razumljena kot samostojna ustanova in pridobila na veljavi,
ki ji je, tudi sicer, skozi celotno njeno zgodovino upravičeno pripadala. Delovanje
v lastnih prostorih ji je pri organizaciji in delu prineslo večjo svobodo in
neodvisnost, možnost poučevanja dodatnih inštrumentov in posledično večji vpis
učencev ter večje zadovoljstvo akterjev dela in življenja v njej.

Ob 70-letnici delovanja veljajo čestitke vsem, ki so na kakršenkoli način
doprinesli k razvoju in ugledu javnega zavoda glasbene šole. Velja pa tudi zahvala
za prenos vsega znanja, ki so ga zaposleni nesebično delili s svojimi učenci.

Stanislav Kovačič
župan Občine Poljčane

OBČINA OPLOTNICA
Kulturno življenje krajev v sedanji občini
Oplotnica je bilo skozi zgodovino zelo pestro.
Gledališke skupine, godba na pihala, pevci in godci
ter mnogi amaterski glasbeni talenti so oblikovali
in zaznamovali današnje prebivalce občine Oplot-
nice. Pri nas je doma harmonika in s poučevanjem
harmonike se je prvič oblikoval oddelek glasbene
šole v naših krajih, ki je vse do leta 2010 gostoval v
prostorih osnovne šole. Z zaključkom obnove
graščine v Oplotnici je oddelek glasbene šole
pridobil nove in primernejše lastne prostore, po
zunanji ureditvi grajskega kompleksa v Oplotnici
pa tudi temu primerno urejeno okolje in možnosti
za glasbene nastope in prireditve na prostem.

Lepo je videti vesele in ponosne starše, ki svojim otrokom želijo, da
postajajo dobri, delovni in srčni ljudje. Glasba vsekakor osrečuje, daje moč in
prinaša veselje v življenja občanov.

Učencem in učiteljem glasbene šole čestitamo ob visokem jubileju in zlasti
za izjemne uspehe na številnih tekmovanjih tako doma kot v tujini. Želim vam vse
dobro tudi v prihodnje.

Matjaž Orter
župan Občine Oplotnica
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Beseda ravnateljice

Visok jubilej, 70. obletnica Glasbene šole Slovenska
Bistrica, je priložnost, da se ozremo v preteklost in
obudimo zgodovinski razvoj naše šole. Vizionarsko
videnje v prihodnost, strokovnost in vztrajnost
ustanovitelja in prvega ravnatelja šole, gospoda
Oskarja Štakula, so pripomogli k ozaveščanju in
pomenu glasbenega življenja na Bistriškem.

Glasbena šola se je od svoje ustanovitve leta
1949 do danes nenehno razvijala, večkrat selila, s
pridružitvijo Centru za glasbeno vzgojo Maribor je
preoblikovala svoj status, po šestdesetih letih pa se je
ponovno podala na samostojno pot. Svojo dejavnost
izvaja na matični šoli v Slovenski Bistrici ter na dveh
dislociranih oddelkih v Oplotnici in Poljčanah.Vzpo-
redno s pridobitvijo primernih prostorov na vseh lokacijah narašča tudi zanimanje
za glasbeno izobraževanje. V šolskem letu 2019/20 je vpisanih 478učencev, od tega
333 v program glasbe, 8 v program predšolske glasbene vzgoje, 53 v program
glasbene pripravnice, 30 v program plesne pripravnice in 54 v program baleta.
Na šoli je zaposlenih 32 strokovnih delavcev (učiteljev), ter 6 delavcev
administrativno-tehničnega osebja.

Uspehov, na katere smo lahko ponosni, je veliko. Številne nagrade, uspehi in
širša prepoznavnost šole so rezultat predanega in izjemno kakovostnega dela vseh
udeležencev v učnem procesu, učiteljev, korepetitorjev, učencev in staršev. Da bi se
zahtevam sodobnega šolstva ustrezno prilagodili, je Glasbena šola Slovenska
Bistrica v zadnjih letih pridobila nove materialne pogoje (novi prostori, koncertna
dvorana na dislociranem oddelku Poljčane, bogat šolski inštrumentarij in uvedba
sodobne tehnologije).
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Leto 2019 smo poimenovali jubilejno leto naše šole, o čemer smo širšo
javnost seznanili v mesecu marcu. Zastavili smo si visoke cilje, ki ob rednem delu
vseh zaposlenih zahtevajo dodatno angažiranost, še posebej na področju
raziskovanja šolske zgodovine. Ob tem smo v okviru jubileja napovedali
načrtovane dogodke, izdajo zgoščenke in jubilejnega zbornika. V zborniku, ki je
posvečen 70-letnici šole, so zajeti njena zgodovina, spomini nanjo skozi oči
posameznikov in nekdanjih učencev ter njeno delovanje danes. Zbornik s
priloženo zgoščenko je darilo bralcem in prispevek k zgodovini mesta.

Jubilejno leto smo popestrili z različnimi dogodki: s postavitvijo razstave
Dostopno in plemenito ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva na Slovenskem
v prostorih Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, z baletno produkcijo v Stari
dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, s pripravo kulturnega
programa ob občinskem prazniku občin Slovenska Bistrica, Oplotnica in Poljčane,
ki je vključeval koncert »Nekoč in danes« z nekdanjimi učenci in koncert učiteljev
v sodelovanju s kolegi iz Umetniške šole Miroslav Magdalenić iz Čakovca.

Vsem, ki ste v preteklih letih s svojim trdim delom in navdušenjem
kakorkoli prispevali k uspešnemu delovanju šole in njenemu ugledu, se iskreno
zahvaljujem in čestitam ob jubileju. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam
pomagali zbirati gradivo, posredovati prispevke, informacije ali slikovno gradivo,
nam podarili del svojega časa in spominov ali kako drugače pripomogli k
nastajanju in izdaji jubilejnega zbornika. Posebna zahvala velja kolegoma Tatjani
Gaberšek in Petru Skrbišu, ki sta prispevala neizmerljivo število ur dela, da imamo
pred seboj dokumentiran sedemdesetletni pregled delovanja šole.

Ob 70. obletnici Glasbene šole Slovenska Bistrica vsem sodelavcem, našim
učencem in njihovim staršem iskreno čestitam.

Radmila Bikić Magdić, prof.
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Beseda predsednika
Sveta zavoda in predsednice

Sveta staršev

Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica je z
delovanjem pričel na prvi seji, 7. aprila 2011. Čeprav
si nisem predstavljal, da bom kadarkoli opravljal
tako pomembno funkcijo, sem volilno izbiro sprejel
z vso odgovornostjo in zavedanjem, da lahko samo-
stojni šoli prav s tega mesta odločilno pomagam
krmariti njeno samostojno pot, kajpak s pomočjo
izbranih predstavnikov iz kolektiva, Sveta staršev in
občine, ustanoviteljice zavoda.

Na številnih sejah sveta smo natančno in
pobliže spremljali vse, kar se je nanašalo na delovanje
zavoda. Načrti, poročila, finančne številke, akti,
pravilniki, soglasja, ocene, ideje, predlogi, razne
zadeve ... Vse našteto in še več je bilo na dnevnem
redu številnih sej. Novi zavod se je moral v vseh ozirih postaviti na noge, kar je za
vodilna, v prvih dveh letih v. d. ravnatelja Ignaca Pančiča in v nadaljevanju
ravnateljico Radmilo Bikić Magdić, pomenilo ogromno dela. Z njunim vodenjem
in angažiranjem je zavod iz leta v leto rasel in zrasel v eno najuspešnejših
slovenskih glasbenih šol, kar smo predstavniki Sveta zavoda spremljali skozi
poročila in predstavitve, ki jim je večinoma bilo moč le pritrjevati in dajati pečat
pohvale.
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Čeprav se je sestava Sveta zavoda v osmih letih nekoliko spreminjala, pame
misel na enotnost inpozitivno naravnanost članov vnjem (vkateremkoli obdobju)
vodi v razmišljanju, da so temu v prvi vrsti botrovali nadvse uspešno vodenje
zavoda, rezultati, složnost in zlasti dobro načrtovano in opravljeno delo. V takšnih
razmerah tudi sam svet ne more imeti težke naloge in se lahko bolj kot kakršnikoli
kritični vlogi posveti spremljanju žetve in pogledu v prihodnost. Tudi zato so
nekateri člani, ki poznajo stanja v nekaterih drugih svetih, seje našega Sveta zavoda
označili za nadvse prijazne in prijetne.

Osebno lahko zapišem, da v vseh osmih letih nisem imel slabe, še manj
konfliktne izkušnje. Še tisto, ki bi lahko imela tak prizvok, hvaležno razumem kot
izkušnjo srečanja z nezdravo realnostjo in vplivi, ki kje drugje v ključnih trenutkih
rišejo druge poti. Zahvaljujoč lastni apolitični, morda v tem smislu celo nekoliko
naivni drži, ter ob absolutnem upoštevanju rokov, zakonodaje in z neomajno
podporo najprimernejšemu in najboljšemu v danem trenutku, so se tudi ti vplivi
povsem razblinili.

Vsem članom, ki so vminulih osmih letih delovali v Svetu zavoda Glasbene
šole Slovenska Bistrica, se najlepše zahvaljujem, še posebej tistim, ki so s svojimi
mnenji in predlogi tvorno in včasih ključno pripomogli k najboljšim odločitvam.
Velik hvala tudi poslovni sekretarki Olgi Strmšek, »večni« zapisnikarki in tisti
osebi, ki je vselej poskrbela za skrbno pripravo sej, vabil in zapisnikov.

Novi sestavi sveta pa želim kar najuspešnejše in predvsem mirno delovanje.

Peter Skrbiš
predsednik Sveta zavoda Glasbene šole

Slovenska Bistrica (2011−2019)

Ob visokem jubileju starši radostno
čestitamo naši glasbeni šoli!
Razvoj bistriške glasbene šole se je začel v času
pomanjkanja in opustošenja po drugi svetovni
vojni, ko je bilo komaj dovolj za vsakdanji kruh. A
ljudje so čutili potrebo po kulturnem in
umetniškem izražanju, zato so kmalu ustanovili
institucijo, ki je vsem dostopno izobraževala mlade
glasbenike. Presunljivo značilno za slovenski
narod, da v nesreči vsakdana vstane iz pepela in se
razrašča v vse veje umetnosti, poezijo, prozo,
slikarstvo, predvsem pa v glasbeno umetnost.
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Glasbena šola Slovenska Bistrica je globoko zaznamovala povojno obdobje,
ki je vodilo v modernejši čas. Izobrazila je veliko število glasbenikov, ogromno
prispevala k lokalnemu in širšemu kulturnemu razvoju ter s tem k splošni
družbeni rasti. Ni je bilo proslave ali veselice brez glasbenikov, ki jih je dala naša
šola, naši glasbeniki so stopali tudi na velike glasbene odre.

In tako je še danes. Občudujemo lokalne godbe na pihala, ki nam
slavnostno popestrijo praznovanja v skoraj vsaki vasi, pa poletne sobotne večere,
poroke in družinska slavja, ki nam jih obogatijo klasični ali narodnozabavni
glasbeniki. V bistriškem gradu odmevajo zlasti zvoki klasične in visokokakovostne
zabavne glasbe. Večini teh glasbenikov je skupno to, da izhajajo iz iste izobrazbene
podlage: skozi desetletja prepredene velike družine učencev naše ljube glasbene
šole. Šola tako posredno in neposredno, zgovorno, a skoraj nevidno, prežema utrip
našega kulturnega vsakdana.

Zato je ob žlahtnem rojstnem dnevu vredno postati in pritrditi, da smo
ustanovili čudovito institucijo, ki bogati naša življenja že 70 let. Gre za javno šolo,
ki jo financira širša družbena skupnost, katere del smo vsi. Šola ne bi mogla biti
bolj naša. Starši, ki imamo otroke, vpisane v glasbeno šolo, imamo posebno čast,
da skupaj z učitelji in občino kot ustanoviteljico šole aktivno soustvarjamo njeno
življenje.

In to notranje življenje glasbene šole je izredno pestro. Glasba se razlega na
vsakem koraku. Ko čakamo na otroke v hodnikih glasbene šole, srečujemo vesele
in navdušene obraze učencev, kopamo se v obilju variacij glasbenih zvokov. Naši
otroci lahko izbirajo med številnimi glasbenimi inštrumenti, petjem in plesom. Pa
ne le na matični šoli v Slovenski Bistrici. Šola se je otrokom približala tudi preko
dveh dislociranih enot, v Poljčanah in Oplotnici. Namesto napornega prevažanja
v mesto Slovenska Bistrica, so otroci deležni glasbene izobrazbe v njihovi
neposredni bližini. Možnost zadostitve glasbeni vedoželjnosti ne bi mogla biti
ljudem bliže. Tudi v tem smo posebnost v Evropi in svetu. Prijetno glasbeno
vzdušje na šoli in dobro pedagoško delo učiteljev pritegne otroke, da želijo še več,
več znanja, več izkušenj, več glasbenega druženja. Učenci, ki sodelujejo na
tekmovanjih, se vračajo bogato obdarovani. Na glasbenih tekmovanjih naši učenci
posegajo po najvišjih rezultatih, velikokrat so v samem kakovostnem vrhu. Šola
vsako leto spodbuja lepo število tekmovalcev in s tem sodi v vrh slovenskih
glasbenih šol. Nekoč sem, čakajoča na hodniku, poslušala razgovor med učiteljem,
učencem in učenčevo mamo. Naslednji dan so se odpravljali na tekmovanje v
tujino in učitelj je dajal zadnja navodila vznemirjenimami in tekmovalcu: »Gremo
brez pričakovanj,« je rekel. »Gremo po izkušnje, pa zaradi druženja in dobre
glasbe.« Vrnili so se z lovorikami. Naši zmagovalci vznikajo v povezovalnem
vzdušju.
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Šoli želimo, da še naprej raste in hkrati ostaja takšna, kot je − prijazna do
otrok, spoštljiva do glasbene kakovosti, inspirativna do reda in discipline pri
vadenju, vabljivo dobrodošla za starše.

Vse najboljše za rojstni dan, draga glasbena šola, in še na mnoga leta!

mag. Metka Kramberger Wherry
predsednica Sveta staršev Glasbene šole

Slovenska Bistrica 2016−2019
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Zgodovinski pregled

OBDOBJE 1949−1973
V Slovenski Bistrici je bila glasba vedno sestavni del življenja krajanov. Po
ustnih izročilih segajo zametki tukajšnjega glasbenegapoustvarjanja vdvajseta
leta prejšnjega stoletja, ko je peščica ljudi na lastno pobudo in s podporo nekaj
občanov sestavila godbo na pihala, ki je delovala tudi med vojno do leta 1943.
Takoj po osvoboditvi je bila na sestanku mestnega odbora (takratne OF
Slovenska Bistrica) podana pobuda o vnovični ustanovitvi orkestra. Tako je v
letih takoj po vojni 12 do 15 glasbenih navdušencev iz Zgornje Bistrice znova
obudilo godbo na pihala. Pomembno vlogo pri glasbenem poustvarjanju v
kraju je imela tudi tovarna Impol, saj je takrat očitno v veliki meri veljala za
izhodišče in gonilo krajevnega kulturnega življenja.

Leta 1946 je prav tako delovalo Društvo malih harmonikarjev, ki se je z
drugimi delujočimi društvi združilo v enovito Sindikalno kulturno-umetniško
društvo Alfonz Šarh (predhodnik Delavsko-prosvetnega društva Svoboda, v
nadaljevanju DPD Svoboda). V okviru tega društva so potekali Veseli večeri
(Bistriški večeri), na katerih so sodelovale sekcije društva, poleg dramske sekcije še
simfonični orkester, pevski zbori, tamburaši, humoristi in baletna sekcija. Slednja
je leta 1946 gostovala v Radovljici.

Sindikalni orkester tovarne Impol je bil na nek način povod za nastanek
glasbene šole v Slovenski Bistrici. Leta 1948 je namreč prav iz razloga, da postane
njegov član, v Slovensko Bistrico prišel Oskar Štakul. Javil se je na oglas uprave
tovarne Impol v osrednjem časniku Slovenski poročevalec (predhodnik današnjega
Dela), v katerem so iskali učitelja violine, ki bi ob tem ustanovil in organiziral
samostojno glasbeno šolo. Najprej so Štakulu zaradi pomanjkanja ekonomistov
ponudili zgolj delovno mesto knjigovodje v Impolu, ob tem pa je kot violinist in
violist sodeloval v sindikalnem orkestru. Ta je bil na visoki kakovostni ravni, saj je
v tistem času postal drugi najboljši simfonični orkester v Sloveniji. Nastopali so na
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različnih prireditvah, gostovali na Radiu Maribor, manjša zasedba orkestra pa je
igrala na raznih zabavah in plesih v sindikalni dvorani Impola, v nekdanjem
Hotelu Beograd (pozneje Hotel Planika) in v takratni športni dvorani, kjer je
današnji Kino Slovenska Bistrica.

Obvestilo o soglasju z otvoritvijo glasbene šole v Slovenski
Bistrici in imenovanju Oskarja Štakula za vodjo.

Objava prvega razpisa za vpis v t. i. tečaj (23. junij
1949).



22

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Ideja o ustanovitvi glasbene šole pa je ostala. Štakul se je z veliko vnemo in
vztrajnostjo lotil organizacijskih priprav za vzpostavitev ustanove, ki bi
izobraževala mlade glasbenike in posledično usposabljala nove člane za orkester in
zbor (takrat je deloval tudi odličen mešani pevski zbor z izvrstnimi solisti). Tako
je Ministrstvo za prosveto in kulturo Ljudske republike Slovenije s 15. julijem 1949
soglašalo z ustanovitvijo glasbene šole, za vršitelja dolžnosti ravnatelja pa
imenovalo Oskarja Štakula.

Pripravljalni odbor za glasbeno šolo v Slovenski Bistrici je prvi vpis v tedaj
tako imenovani tečaj za sprejem v I. in II. letnik glasbene šole razpisal že 24. in 25.

Pooblastilo Ministrstva za prosveto Ljudske republike
Slovenije za prevzem štirih klavirjev (11. maj 1949).

Prošnja za dodelitev dodatnih prostorov naDržavni
nižji gimnaziji v Vošnjakovi ulici (20. september 1950).
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junija 1949 v Domu kulture (danes Slomškov dom). Vpisalo se je 80 učencev
različnih razredov in že 4. julija se je pričel pouk glasbene teorije. Pozneje so na
glasbeni šoli poučevali še violino, violo, klavir, harmoniko, harmonij, flavto,
klarinet, trobila in solo petje. Pouk so izvajali po učnem načrtu za Državne
glasbene šole Federativne ljudske republike Jugoslavije. Ker takrat ni bilo
zadostnega števila šolanega kadra, so posamezniki poučevali tudi več
inštrumentov.

Za nemoten potek pouka je bilo potrebno zagotoviti inštrumente. Violine je
Oskar Štakul dobil na Ministrstvu za prosveto in kulturo ter jih, povezane v
dragocen tovor, večkrat z avtobusom pripeljal iz Ljubljane. Pri klavirjih pa je bila
njegova iznajdljivost še večja. Nova oblast je namreč po koncu vojne klavirje

Odločba o imenovanju Oskarja Štakula za ravnatelja
(14. april 1972).

Prošnja Oskarja Štakula za delovno mesto na glasbeni
šoli (21. september 1951).
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predala nekaterim premožnim Bistričanom in ti so jih − po njegovem mnenju
nepošteno − obdržali v svoji lasti. Štakul se je domislil možnosti odvzema z
odredbo in dejansko je s pomočjoministrstva na ta način glasbena šola dobila štiri
klavirje.

Svoje prostore je imela glasbena šola v takratnem Domu kulture, a že leto
pozneje je postalo pretesno, zato je Štakul zaprosil za dodatno učilnico za
skupinski pouk v takratni Državni nižji gimnaziji (na današnji Vošnjakovi ulici).

Štakul je dve leti honorarno opravljal delo vršitelja dolžnosti ravnatelja ter
učitelja violine, viole in glasbene teorije, ves čas pa je ostal zaposlen kot
knjigovodja v Impolu. Leta 1951 je vnovič zaprosil za stalno zaposlitev v glasbeni

Pogodba o sprejemu Oskarja Štakula v državno službo
kot pogodbenega učitelja na glasbeni šoli v Slovenski
Bistrici (8. julij 1952).

Učitelji in učenci pred glasbeno šolo v Domu kulture
(današnji Slomškov dom) leta 1951. V prvi vrsti od
leve sedijo učitelji Franjo Kranjc (violina, klarinet,
harmonika, nauk o glasbi), Josipina Omerzu (klavir),
Oskar Štakul (vodja glasbene šole, violina, viola, nauk
o glasbi), Marija Goričan (klavir) in Martin Ulaga
(klavir, harmonij).
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šoli in leto dni pozneje (8. julija 1952) je bil sprejet v državno službo kot pogodbeni
učitelj na nižji glasbeni šoli v Slovenski Bistrici. Še vedno je ostajal vršilec dolžnosti
ravnatelja (vse do 14. aprila 1972, ko je bil imenovan za ravnatelja glasbene šole v
Slovenski Bistrici).

Delovanje glasbene šole v njenih prvih letih je doživelo vzpone in padce,
prav tako so bile različne kulturne dejavnosti deležne reorganizacij. Septembra
leta 1951 se je ustanovilo Kulturno-umetniško društvo (v nadaljevanju KUD)
Ljudski oder, ki je prevzelo delovanje prejšnjega Sindikalnega kulturno-
umetniškega društva Alfonz Šarh. V okviru KUD Ljudski oder so delovali

Oskar Štakul in njegovi učenci leta 1951. Od leve proti desni sedijo Peter Prosenc, Franc Predan, Aleks Štakul,
Oskar Štakul, Martin Teršek, Franc Dvoršak, Viktor Maček, stojijo Rudi Teršek, Maks Braučič, Ivan Unterlehner.
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baletna sekcija, orkester in glasbena šola. Še v istem letu se je KUD Ljudski
oder pridružil DPD Svoboda. Glasbena šola se je vse od svoje ustanovitve
financirala iz proračuna, a ko se je v šolskem letu 1951/52 ta način financiranja
ukinil, je upravni odbor društva sklenil, da DPD Svoboda šolo sprejme pod
svoje finančno okrilje, saj je bil ogrožen njen nadaljnji obstoj. To šolsko leto je
bilo vpisanih preko 150 rednih učencev, v šolskem letu 1952/53 pa je število teh
padlo na 45. Posledično je bilo manj finančnih sredstev, pridobljenih iz šolnin,
ki je prav tako predstavljala vir financiranja. Finančno rešitev je društvo našlo
tudi v tem, da je Oskarja Štakula za dve leti zaposlilo kot glavnega knjigovodjo
Mestnega kina. Ta je deloval v okviru društva in predstavljal pomemben vir

Leta 1952 je orkester glasbene šole sodeloval v opereti Radovana Gobca Planinska roža.
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prihodka za delovanje vseh njegovih dejavnosti. Štakul je kot knjigovodja kina
s pomočjo nekaterih gospodarskih podjetij uspel pridobiti tudi dodatna
sredstva za šolo.

Delovanje glasbene šole je bilo kljub finančnim težavam uspešno. Leta 1952
so sodelovali pri operetah Vasovalci, Planinska roža in Tam na gorah, leto pozneje
pa so pripravili nastop svojih učencev. Skoraj dve uri trajajoč koncert pred
maloštevilno publiko je bil zabeležen v članku Glasnika delovnih ljudi občine
Slovenska Bistrica 15. aprila 1953 (letnik II, št. 8) in ga lahko štejemo kot prvo
kritiko glasbene šole.

Skupinska fotografija nastopajočih v opereti E. Ingriša Tam na gorah.
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Prva kritika glasbene šole avtorja Herberta Mačka
v Glasniku delovnih ljudi občine Slovenska Bistrica
(15. april 1953). Odlomek iz članka.

Istega leta je pod okriljem DPD Svoboda glasbena šola skupaj z
gledališčniki, orkestrom društva in baletno sekcijo (slednja sta delovala za potrebe
operet) z orkestrom glasbene šole sodelovala v Goldonijevem Lažniku. Leto dni
pozneje so izvedli še samostojni koncert pihalnega orkestra glasbene šole, ki ga je
vodil Ludvik Bajde. Zaradi velikega vpisa učencev na oddelek pihal je namreč leta
1953 pričel delovati pihalni orkester, ki ga je pozneje finančno prevzela tovarna
Impol in je dolga leta deloval samostojno kot Sindikalna godba tovarne Impol, po
razvoju prapora pa kot Pihalni orkester sindikalne konference DO Impol
Slovenska Bistrica.
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Aleks in Oskar Štakul leta 1952.
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V teh letih je na šoli deloval tudi šolski orkester v »simfonični zasedbi«, ki
ga je vodil Oskar Štakul. Leta 1956 je štel kar 26 članov.

Z letom 1954, ko je bil vpis na glasbeno šolo znova številčen (kar 85
učencev) in so s tem stroški narasli, je za društvo postalo sofinanciranje glasbene
šole prevelika obveznost. Občinski ljudski odbor Slovenska Bistrica je zato pozval
Okrajni ljudski odbor Maribor-okolica, da se ustanovi državna glasbena šola.

Partitura žalne koračnice, izvajane na pogrebni slovesnosti ob smrti bivše sodelavke Josipine Omerzu, 20. marca
1953, ki jo je v klavirskem zapisu uglasbila sama. Njeno željo, da ji jo zaigrajo ob slovesu, je izpolnil avtor
priredbe Oskar Štakul.
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Skica postavitve šolskega orkestra iz leta 1954.
Seznam članov šolskega orkestra s prisotnostjo na
vajah leta 1956.
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Dopis Okrajnemu ljudskemu odboru Maribor-okolica za ustanovitev državne glasbene šole v Slovenski Bistrici
(13. september 1954).



33

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Že naslednje leto glasbena šola kot sekcija društva tako ni več delovala v
okviru DPD Svoboda in se je financirala iz občinskega proračuna. Na podlagi
Zakona o območjih okrajev in občin je bila Slovenija namreč razdeljena na 11
okrajev in 130 občin in Slovenska Bistrica je dobila status občine v okviru okraja
Maribor.

Sodelovanje glasbene šole z društvom se je po osamosvojitvi še vedno
nadaljevalo. Poleg že omenjenih operet je z godalnim orkestrom pod vodstvom

Učenci in učitelji glasbene šole Slovenska Bistrica, 16. junija 1955. V drugi vrsti od leve sedijo učitelji Jože
Detiček (pihala), Jožica Gupfleitner (klavir), Jelka Ambrož (klavir), Oskar Štakul (vodja glasbene šole, violina,
viola in nauk o glasbi), Milica Ralca (klavir), Franjo Krajnc (violina, harmonika, klarinet).
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Oskarja Štakula sodelovala še v Vodopivčevi opereti Študentje smo. Prav tako je
glasbena šola za svoje aktivnosti še vedno uporabljala prostore društva. V sezoni
1955/56 je na deskah bistriškega odra zaživela Sneguljčica, v kateri je sodelovala
baletna sekcija pod vodstvom Erike Omerzu.

Šolski godalni orkester leta 1955. Prva vrsta od leve: Nadja in Mirjam Štakul; druga vrsta: Martin Teršek, Franc
Dvoršak, Viktor Maček, Franc Markelj, Stanko Utenkar, Boris Jagodič, Aleks Štakul; tretja vrsta: Oskar Štakul,
Viktor Kropič, Maks Braučič, Franc Predan, Peter Prosenc, Janko Predan, Asparuh Rusjakovski, Adolf Marčič.
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V letihod 1956do 1963 je občini Slovenska Bistrica predsedoval FrancBera,
zaslužen za velik napredek občine ter podporo glasbeni šoli, ki se je z letom 1956
tudi osamosvojila. Po osamosvojitvi je imela glasbena šola veliko podporo
ravnatelja Srednje glasbene šole v Mariboru (v nadaljevanju SGŠ Maribor) Otona
Bajdeta in prav njuno izvrstno strokovno sodelovanje je šoli postavilo strokovne
temelje in smernice v nadaljnjih letih.

Glasbena šola je postajala prisotna tudi širše. Tako je maja leta 1957
sodelovala na 1. jugoslovanskem festivalu mladinske glasbe. Žal ni znan podatek v
kakšni zasedbi. Prisotna je bila tudi na pomembnih občinskih dogodkih. Med

V sezoni 1955/56 je na deskah bistriškega odra zaživela Sneguljčica, v kateri je sodelovala tudi baletna sekcija, ki
jo je vodila Erika Omerzu.
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drugim je leta 1959 skupaj s pevskim zborom Osnovne šole Slovenska Bistrica
sodelovala na proslavi ob državnem prazniku.

Svoje dejavnosti glasbena šola ni opravljala samo v Slovenski Bistrici,
temveč tudi v okoliških krajih. Tako je v šestdesetih letih delovala v osnovni šoli na
Črešnjevcu, v stari osnovni šoli na Zgornji Polskavi, od leta 1965 pa tudi v
Poljčanah, kjer je pouk potekal v sobi KUD-a, prostorih kinodvorane in v osnovni
šoli.

Koncert dijakov SGŠ Maribor v Domu kulture (11. maj 1958). V prvi vrsti z violončelom v roki je ravnatelj SGŠ
Oton Bajde.
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Program koncerta SGŠ Maribor v Slovenski Bistrici. Priznanje glasbeni šoli leta 1957.
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Harmonikarski orkester z gostujočimi violinisti okoli leta 1961, dirigent Oskar Štakul.

Šolski orkester v »simfonični zasedbi«, verjetno leta 1961. Od leve proti desni v prvi vrsti: Viktor Pečnik, Milan
Štimec, Aleks Štakul, Franc Predan in Rudi Teršek; v drugi vrsti Bogomir Grum, Ladislav Grum st., Viktor
Maček in Anton Justinek; dirigent Oskar Štakul.
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Godalni orkester v spodnjih prostorih Doma kulture, verjetno leta 1961. Od leve proti desni: Rudi Teršek, Aleks
Štakul, Anton Justinek, Bogomir Grum, Ladislav Grum st. in Alojz Potokar (poleg violončela je poučeval še
pihala); dirigent Oskar Štakul; v ozadju učenke klavirja.

Nastop učencev v Domu kulture, 16. junija 1963. Dirigira Oskar Štakul.
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Zaključek šolskega leta 1965 (Črešnjevec). V zadnji vrsti od leve proti desni: Oskar Štakul, Jelka Ambrož Žolnir,
Viktor Pečnik in Martin Ulaga.

Skupinska fotografija vseh nastopajočih v Domu kulture, 16. junija 1963.
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Zaključek šolskega leta 1964/65 (Poljčane).
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OBDOBJE 1974−1978
Uspešno delo glasbene šole ter odlično sodelovanje s Centrom za glasbeno
vzgojo Maribor (v nadaljevanjuCGVMaribor, prej SGŠMaribor) sta botrovala
ideji o njuni združitvi. Tako je 19. novembra 1973 prispelo soglasje Skupščine
občine Maribor o pripojitvi Glasbene šole Slovenska Bistrica k CGV Maribor.
Dober mesec pozneje, točneje 21. decembra 1973, je bilo soglasje tudi

Soglasje Skupščine občine Maribor o pripojitvi
Glasbene šole Slovenska Bistrica k CGV Maribor.

Odločba o imenovanju Oskarja Štakula za
predstojnika glasbene šole oddelka CGV Maribor v
Slovenski Bistrici (7. januar 1974).
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podpisano. Za predstojnika oddelka Slovenska Bistrica je bil imenovan Oskar
Štakul. Že 16. januarja 1974 je bila tako prva konferenca učiteljskega zbora
oddelka Slovenska Bistrica, ki jo je vodil pomočnik ravnatelja CGV Maribor
Srečko Grušovnik. Prvi zaključni nastop oddelka Slovenska Bistrica pod

Program prvega zaključnega nastopa oddelka Slovenska Bistrica pod okriljem CGV Maribor (Viteška dvorana
Gradu Slovenska Bistrica, 6. junij 1974), na katerem so sodelovali tudi učenci iz Poljčan.
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okriljem CGV Maribor je bil v Viteški dvorani Gradu Slovenska Bistrica 6.
junija 1974. Na njem so sodelovali tudi učenci iz Poljčan.

V nadaljnjih letih je glasbena šola tako delovala pod okriljem šole, ki je z
različnimi združevanji menjavala svoje nazive. Naziv CGV Maribor je imela od
leta 1962, z letom 1977 se je preimenovala v Zavod za glasbeno in baletno
izobraževanje Maribor, že leto dni pozneje pa je dobila naziv Šola za glasbeno in
baletno izobraževanje Maribor. Takrat je poleg oddelka Slovenska Bistrica
združevala še oddelke Lenart, Ruše in Lovrenc naPohorju ter organizacijsko enoto
Tabor. Oddelek v Slovenski Bistrici pa je v šolskem letu 1977/78 pridobil še dve
lokaciji poučevanja, Zgornjo Ložnico in Oplotnico.

Harmonikarski orkester je v prvih letih delovanja glasbene šole deloval
priložnostno in večinoma v komornih zasedbah, začetek njegovega rednega
delovanja pa je bil leta 1975.Vse do leta 1991 ga je vodil Ignac Pančič, vmes je zgolj
v šolskem letu 1978/79 vodenje prevzelValter Skok.Orkester je nastopal na šolskih
in raznih kulturnih prireditvah, v bistriški vojašnici, nekajkrat na komemoracijah
ob obletnici Pohorskega bataljona na Osankarici, v osemdesetih letih pa gostoval
v pobrateni občini Svetozarevo (Srbija) kot spremljevalna komorna zasedba
pevskega zbora Osnovne šole Pohorskega odreda.

OBDOBJE 1979−1991
Oskarja Štakula je ponjegovi upokojitvi leta 1979 kot vodja oddelka Slovenska
Bistrica nasledil Milan Mlakar. V osemdesetih letih je oddelek Slovenska
Bistrica širil svojo dejavnost. Poleg pouka glasbene pripravnice in nauka o
glasbi je potekal še pouk klavirja, godal, pihal, trobil, harmonike in kitare. Leta
1980 je začel delovati tudi oddelek baletne šole pod vodstvom Olivere Ilić.
Oddelek se je predstavljal na nastopih v Domu kulture in tudi v Slovenskem
narodnem gledališču Maribor (v nadaljevanju SNG Maribor). Na odru
slednjega je prvič nastopil 7. junija 1981 v okviru zaključnega nastopa baletne
šole na Šoli za glasbeno in baletno izobraževanje Maribor in še dve leti za tem.
Njegovo uspešno delo so spremljali časopisni mediji in tako v člankih Dela,
Ljubljanskega dnevnika in Večera zasledimo tudi bistriški baletni oddelek. Leta
1985 je štel že 35 učencev, ki so obiskovali skupine od baletne pripravnice do
vključno 4. razreda, a je bil še isto leto zaradi pomanjkanja sredstev na račun
odprtja oddelka v Poljčanah in odhoda Olivere Ilić na novo delovno mesto v
Maribor ukinjen.
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Program prvega nastopa baletnega oddelka pod okriljem Olivere Ilić v SNG Maribor leta 1981.

Nastop baletnega oddelka pod mentorstvom Olivere Ilić v Rogaški slatini leta 1984 (od leve Ivica Knez, Melanija
Turk [Raišp], Božena Strnad, Matea Brečko).
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Članek Mire Mracsek v Delu (3. junij 1982).
Članek Marjete Šrot v Ljubljanskem dnevniku (15.
junij 1983).
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To obdobje je zaznamovala tudi obuditev delovanja pihalnega orkestra. Prvi
novi začetek je bil pod vodstvom Janeza Kopšeta leta 1979. Njegovo delo je leta
1983 nadaljeval Dalibor Bernatovič in pod njegovo dirigentsko palico je 25. aprila
1984 pihalni orkester prvič nastopil v Unionski dvorani v okviru 30. obletnice
godalnega in 20. obletnice pihalnega orkestra takrat že poimenovane Srednje
glasbene in baletne šole Maribor (v nadaljevanju SGBŠ Maribor).

Koncertni nastop ansamblov SGBŠ Maribor v Unionski dvorani, na katerem je leta 1984 prvič sodeloval pihalni
orkester oddelka Slovenska Bistrica.
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Pihalni orkester je leta 1985 prevzel Smiljan Greif in ga vodil vse do leta
1990.

Uspehi učencev oddelka v Slovenski Bistrici so v tem obdobju postali
odmevni. Uspešno delo učiteljev se je odražalo tudi na prvih glasbenih
tekmovanjih. Obdobje med leti 1983 in 1990 so tako zaznamovali Peter Kruder,
Sergej Mlakar (mentor Dalibor Bernatovič), Jakob Felzer in trio klarinetov v
sestavi Jakob Felzer, Zmago Tkavc in Evgen Likl (mentor Andrej Šmon) ter
Boštjan Jazbec, Damir Tkavc (mentor Janez Kopše). Med temi uspešnimi
tekmovalci pa nedvomno izstopa Damir Tkavc, ki je na 14. republiškem
tekmovanju učencev in študentov glasbe leta 1985 prejel vseh 100 točk in ostaja
edini s to oceno v dosedanji zgodovini Glasbene šole Slovenska Bistrica. Izbrali so
ga tudi za nastop na Reviji mladih glasbenikov Slovenije, ki je potekala 23. maja
1985 v Veliki dvorani Slovenske filharmonije.

Koncertni list nastopa pihalnega orkestra v Unionski dvorani (14. maj 1986).
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Program revije v Slovenski filharmoniji, na kateri je nastopil Damir Tkavc s skladbo, za katero je leta 1985 prejel
nagrado Zveze kulturnih organizacij Slovenije.

Damir Tkavc v Slovenski filharmoniji, pri klavirju Tatjana Dvoršak (23. maj 1985).
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Članek takratne ravnateljice SGBŠ Maribor Majde
Jecelj v Večeru (29. marec 1985). O uspehu tekmovalcev je marca 1990 pisal tudi Večer.
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Večer (17. september 1984). Delo (16. februar 1984).
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Glasbena šola, ki je v tem času obsegala vedno večje število učencev in
učiteljev − leta 1985 se je vnovič odprl oddelek Poljčane s prostori na tamkajšnji
osnovni šoli in skupaj z njim je centralna šola dosegla skoraj 300 učencev −, je v
Slovenski Bistrici pouk izvajala v Domu kulture, kjer je imel svoje prostore tudi
DPD Svoboda. Zaradi njegove širitve dejavnosti in istočasne rasti števila učencev
glasbene šole je bila prostorska stiska jasna in tudi objekt sam je že kazal znake
dotrajanosti. Pozimi leta 1984 so tako zaradi dotrajane peči centralne kurjave in
nekaterih okvar na kanalizaciji morali prekiniti pouk. Glasbena šola je iskala
rešitev v uporabi prostorov na drugih lokacijah. Tako je pouk potekal na Osnovni
šoli Slovenska Bistrica na Vošnjakovi, na Osnovni šoli Minke Namestnik Sonje ter
v telovadnici Osnovne šole Pohorskega odreda.

Večer (10. september 1985).
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Neprimernost teh prostorov za doseganje želenega nivoja pouka v glasbeni
šoli ter razpršenost na štirih lokacijah sta močno vplivala na počutje tako učencev
kot učiteljev in tudi na kakovost dela.

Iskanje najprimernejše lokacije, ki bi omogočala pouk na enem mestu, je
privedla do rešitve − obnovitev celotne zgornje severne etaže v Gradu Slovenska
Bistrica. Ta rešitev je bila zadnja točka referendumskega programa 4.
samoprispevka občine Slovenska Bistrica, a žal zaradi pomanjkanja denarja do
realizacije ni prišlo.

Večer (21. januar 1988).
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Večer (21. januar 1989).Vabilo na otvoritev novih prostorov (20. januar 1989).
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V osnutku programa 5. samoprispevka občine Slovenska Bistrica iz leta
1988 pa je ta cilj postal prioritetna naloga. A žal Bistričani za 5. samoprispevek
niso izkazali pripravljenosti, zato ni bil niti razpisan. Na tem mestu se je izkazala
solidarnost: delavci so primaknili manjkajoči denar in ker so bili načrti že izdelani,

Večer (13. december 1988).
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so z deli lahko pričeli že v jesenskem času. S pomočjo delovnih organizacij so
prostore opremili in v enem od večjih prostorov je svoj prostor dobil tudi pihalni
orkester iz Impola.

Slavnostna otvoritev je tako bila že 20. januarja 1989. Selitevmladih glasbenikov
v prenovljene prostore slovenjebistriškega gradu je ne le rešilo prostorsko stisko
glasbene šole, temveč tudi deloma pripomoglo k revitalizaciji gradu.

Z zagotovljenimi novimi prostori pa se je vnovič prebudila zamisel, da bi se
bistriška glasbena šola spet osamosvojila. MilanMlakar je v kadrovski zasedbi šole
videl možnost osamosvojitve in ob tem ni pričakoval bistvenega povečanja
stroškov. Njegov edini pomislek, da bi osamosvojitev šolo preveč oddaljila od
vrhunskih mariborskih glasbenih pedagogov, je ovrgla takratna ravnateljica SGBŠ
Maribor Majda Jecelj. Še naprej je imela vizijo dobrega medsebojnega sodelovanja
in videla osamosvojitev bistriške glasbene šole v zadovoljstvo vseh. Velikost
centralne šole je bila namreč po njenem mnenju že takrat strokovno težko
obvladljiva. Pričakovati je bilo še nadaljnje večanje števila otrok in ena od
možnosti za boljšo kakovost pouka na vseh oddelkih bi bila ravno osamosvojitev
tistih, ki te pogoje imajo. V izjavi za Večer, 13. decembra 1988, je Jecljeva
spodbudila še k odprtju oddelka vOplotnici, kjer je bilo že takrat veliko zanimanje
za glasbeno izobraževanje, češ da ima šola s tolikšnim številomučencev in rešenim
prostorskim problemom vse pogoje za normalno delo. Vizionarske besede, ki so
zaznamovale naslednje obdobje glasbene šole v Slovenski Bistrici.

OBDOBJE 1991−2013
Vodja oddelka Slovenska Bistrica, Milan Mlakar, je leta 1991 po krajši bolezni
umrl in mesto vodje oddelka je prevzel Ignac Pančič. To obdobje je
zaznamovala rast tako v kvantitativnem kot tudi kvalitativnem smislu. Leta
1991 je bilo na šoli 150 učencev in 14 učiteljev, ob zaključku njegovega vodenja
leta 2013 pa je šolo obiskovalo kar 490 učencev, zaposlenih pa je bilo 34
delavcev pedagoškega in tehničnega osebja. Poleg pouka glasbene pripravnice,
nauka o glasbi, klavirja, violine in viole, pihal, trobil, harmonike in kitare se je
v tem obdobju pričel še pouk tolkal, violončela in citer.

Leta 1991 je bil v spomin Milanu Mlakarju organiziran prvi dobrodelni
božično-novoletni koncert, ki je postal tradicionalen, saj je v tej obliki potekal kar
deset let. Zbrana sredstva so bila namenjena za nakup inštrumentov in drugih učil.
Božično-novoletni koncert obstaja še danes, vendar v drugačni obliki.

Istega leta je ponovno pričel delovati baletni oddelek. Od začetnih dveh
pripravnic in enega prvega razreda se je v naslednjih letih z odličnim delom
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Koncertni list Božično-novoletnega koncerta za sklad Milana Mlakarja leta 1992.

Eden prvih Božično-novoletnih koncertov za sklad Milana Mlakarja. V ospredju veliki zbor učencev nauka o
glasbi učiteljice Bojane Bučar.
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baletne učiteljice Matee Brečko oddelek razširil. Pouk se je na začetku izvajal v
telovadnici Osnovne šole MinkeNamestnik Sonje, nato tudi v telovadnici osnovne
šole, seveda brez drogov, ustreznih tal ter zgolj ob spremljavi posnete glasbe. Že
drugo leto delovanja je slednje spremenila zaposlitev korepetitorja baleta. Pouk
baleta se je ob selitvi v novo zgradbo prestavil v koncertno dvorano šole,
opremljeno za pouk baleta, po osamosvojitvi šole pa je baletni oddelek končno
dobil svojo baletno dvorano.

Baletni oddelek svoje delo od vsega začetka vnovičnega delovanja vsako leto
predstavi na baletni produkciji. Projektni nastopi učiteljice Brečko so bili sprva v
Slomškovem domu. Leta 1997 se je po dogovoru s takratnim vodjem baletnega
oddelka na SGBŠ Maribor Ikom Otrinom vnovič pričelo sodelovanje baletnega
oddelka Slovenska Bistrica pri njihovi odmevni baletni produkciji v SNGMaribor.
Prvo leto po osamosvojitvi glasbene šole je baletna produkcija potekala v
sodelovanju z Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla v Mestnem
gledališču Ptuj, zatem pa so se baletne produkcije slovenjebistriškega baletnega

Baletni oddelek v šolskem letu 1998/99. Skrajno levo korepetitorka Karmen Leskovar, v zadnji vrsti na sredini
učiteljica Matea Brečko.
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oddelka izvajale samostojno v Stari dvorani SNG Maribor. Vsako leto baletni
oddelek sodeluje na božično-novoletnih koncertih glasbene šole, prav tako pa se
mladi baletni plesalci udeležujejo revij slovenskih baletnih šol in baletnih
tekmovanj.

Jeseni leta 1993 se je v okviru Bistriškega tedna zgodil Veseli tobogan.
Prireditev v organizaciji glasbene šole je združila učence glasbene šole v otroški
zborček, pridružili so se še lokalni mladi pevci in mladi gledališki ustvarjalci s

Panorama (11. april 2013).



60

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

krajšo otroško igro. Prireditev je bila dobro sprejeta in bistriški mediji so
pričakovali, da bo postala tradicionalna. Žal je bila izvedena le enkrat.

Po številu učencev in zaposlenih vedno večja glasbena šola je postajala tudi
vedno bolj prepoznavna. Za njeno dobro promocijo je najbolje poskrbelo delo
učiteljskega kadra in rezultati njihovih učencev. Ti so bili predstavljeni na številnih
nastopih vokviru šole in izvennje. Javnimnastopom so se s šolskim letom1993/94

Panorama (6. oktober 1993).
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pridružili razredninastopi, na katerih sonastopali vsi učenci posameznihučiteljev.
Sodelovanja na različnih tekmovanjih, ki so v obdobju devetdesetih let postala
številčnejša, so z doseganjemodličnih rezultatov samo še potrjevala dvig kakovosti
dela.

V šolskem letu 1993/94 je po kratki prekinitvi znova postal aktiven pihalni
orkester. Takrat so bili njegovi člani učenci, nekdanji učenci ter takratni učitelji
oddelka Slovenska Bistrica, vodil pa ga je Janez Kopše. Dirigentsko palico je vmes
za dve leti (od 2008 do 2010) prevzel Valter Kukovič, leta 2011 pa je Kopšeta
nasledil Jernej Senegačnik ml., ki orkester vodi še danes.

Z vedno večjo zasedbo je orkester pridobival na kakovosti in na
tekmovanjih dosegal odlične rezultate. Tako je v letih 1997, 1998, 2000 in 2002
osvojil prvo nagrado na Tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za
pokal Ormoža.

Nastop pihalnega orkestra v Unionski dvorani, 16. aprila 1997, dirigent Janez Kopše.
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Koncertno aktivnost je orkester v tem obdobju izvajal v domačem kraju in
tudi širše. V devetdesetih letih je tako trikrat gostoval na koncertih v
Waldkraiburgu (Nemčija) ter prav tako trikrat v Wennsu (Avstrija), sodeloval pa
je tudi na koncertih orkestrov Srednje glasbene in baletne šoleMaribor vUnionski
dvorani.

Kakovost pedagoškega dela so učitelji oddelka Slovenska Bistrica
dopolnjevali z glasbenim poustvarjanjem. Tako se je leta 1994 v Viteški dvorani
Gradu Slovenska Bistrica zgodil prvi samostojni koncert učiteljev. Prejšnja leta so
namreč sodelovali na koncertih učiteljev SGBŠ Maribor, ki še vedno potekajo v
Kazinski dvorani. Koncert učiteljev Glasbene šole Slovenska Bistrica se je v tej
obliki ohranil do danes.

Pihalni orkester na Zaključnem koncertu orkestrov šole maja 2013, dirigent Jernej Senegačnik ml.
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Ideja o prikazu in približanju dela glasbene šole najmlajšim, morebitnim
bodočim mladim glasbenikom, je obrodila sadove v predstavitvi inštrumentov za
otroke vrtcev in osnovne šole v Slovenski Bistrici, ki je prvič potekala maja leta
1995. Dogodek, ki še vedno poteka v Slomškovem domu, je postal tradicionalen.

Mladi glasbeniki so tako v vedno večjem številu prestopali prag glasbene
šole in vedno več se jih je po zaključenem šolanju odločilo nadaljevati šolanje na
umetniških gimnazijah. V tem obdobju zelo izstopata dve generaciji. Leta 1996 je
sprejemne izpite na Umetniški gimnaziji Maribor (v nadaljevanju UMG) opravilo
kar osem učencev in enako število učencev tudi leta 2009. Prva od obeh generacij
je šolanje na glasbeni šoli zaključila z nastopom, na katerem so izvajali prav za
zasedbo in priložnost napisano skladbo Škratov ples skladatelja in pedagoga

Koncert učiteljev leta 2000 v novi dvorani glasbene šole.
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Roberta Kampleta, prav tako nekdanjega učenca glasbene šole. Leta 2000 se je kot
prva maturitetna generacija UMG na oder glasbene šole vrnila s samostojnim
koncertom.

Na oddelku Slovenska Bistrica je leta 1996 pričel delovati Big band. Na
začetku ga je vodil Janez Kopše, pozneje pa je njegovo vodenje prevzel Jernej
Senegačnik ml. Big band, sestavljen iz nekdanjih učencev, učiteljev ter gostujočih
glasbenikov, je vsako leto pred številnim občinstvom izvajal odmevne koncerte z
različnimi gosti, Otom Pestnerjem, Urošem Peričem in drugimi solisti.

Nastop »bistriških« maturantov v dvorani glasbene šole junija 2000. Od leve Martin Belič, Matjaž Kavčič, Vanja
Bizjak, Tadeja Mlakar (Pančič), Simona Repnik (Vodušek), Gregor Frešer, Jernej Senegačnik ml. Katja Žmaher je
sprejemni izpit opravila, a ni nadaljevala šolanja na UMG. Pred njimi Ignac Pančič, vodja oddelka Slovenska
Bistrica.
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Leto 1997 je zaznamovala ustanovitev novega oddelka. Poleg oddelka v
Poljčanah je od šolskega leta 1977/78 pouk potekal še na lokacijah na Zgornji
Ložnici in v Oplotnici. Skozi leta je vpis na Zgornji Ložnici v prostorih osnovne
šole zamiral, saj so učenci višje stopnje nadaljevali pouk osnovnega izobraževanja
na matični osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Tako je ostala dejavnost glasbene šole
neprekinjena samo še v Oplotnici. Z reorganizacijo Srednje glasbene in baletne
šole Maribor je bil v tem letu uradno ustanovljen oddelek Oplotnica, pouk pa je še
vedno potekal v prostorih osnovne šole v Oplotnici.

Big band glasbene šole z Otom Pestnerjem na enem prvih božično-novoletnih koncertov.
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Z večanjem števila učencev in učiteljev so postali prostori glasbene šole v
Gradu Slovenska Bistrica, kljub pridobitvi še treh manjših učilnic v istem
nadstropju, pretesni. Potreba po primernejših in številčno zadovoljivih prostorih
je z odličnim sodelovanjem vodje oddelka glasbene šole Ignaca Pančiča, župana
Občine Slovenska Bistrica Ivana Žagarja in vodje Oddelka za družbene dejavnosti
Slovenska Bistrica Ive Soršak konec devetdesetih let obrodila sadove. Našla se je
primerna lokacija na Ozki ulici 1 in sledila je obnova objekta. Ob 50-letnici
glasbene šole leta 1999 je bila nova zgradba s čudovitimi in kakovostno
opremljenimi učilnicami ter koncertno dvorano predana v svoje namene.

Z uvajanjem devetletke je prišlo do spremembe izobraževalnih programov
in učnega načrta tudi v glasbenem šolstvu. V program glasbene pripravnice so se
tako vpisovali mlajši otroci kot prej, pridobivali pa že zadovoljivo znanje
osnovnega glasbenega opismenjevanja. Z namenom to znanje pokazati staršem, se
je junija 2004 na pobudo učiteljice glasbene pripravnice Tatjane Gaberšek pričel
glasbeni kviz Najlepše je biti glasbenik. Skupinsko tekmovanje pred tričlansko
komisijo v sproščenem, a glede znanja resnem vzdušju se nadaljuje še danes.

Nova zgradba glasbene šole od leta 1999.
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Prvi glasbeni kviz glasbene pripravnice Najlepše je biti glasbenik pod vodstvom Tatjane Gaberšek, junija 2004.
Komisijo sestavljajo od leve Danijela Krajnc, Ignac Pančič in Bojana Bučar.

Ob lepem vremenu glasbeni kviz poteka v lepem okolju parka za glasbeno šolo; za klavirjem Tatjana Gaberšek.
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Leta 2007 je po 16-letnem premoru znova pričel delovati harmonikarski
orkester. Nastal je iz komorne zasedbe harmonik na pobudo Radmile Bikić
Magdić, ki ga vodi še danes. Iz leta v leto pridobiva nove člane in uspešno nastopa
na zaključnih koncertih orkestrov glasbene šole ter prireditvah izven zavoda v
širšem lokalnem okolju. Leta 2012 se je udeležil 8. mednarodnega tekmovanja v
Beltincih in prejel 2. nagrado ter kot najbolje ocenjen orkester igral na zaključnem
koncertu zmagovalcev.

Nastop harmonikarskega orkestra pod dirigentsko palico Radmile Bikić Magdić na 8. mednarodnem tekmovanju
v Beltincih, maja 2012.
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Slovesnost ob 60-letnici delovanja glasbene šole v Slovenski Bistrici leta
2009 je zaokrožil slavnostni koncert, na katerem je nastopil za to priložnost zbran
43-članski pihalni orkester, sestavljen iz nekdanjih učencev in takratnih učiteljev.
Orkestru je dirigiral Janez Kopše, kot solista pa sta nastopila uveljavljena
glasbenika, flavtist Martin Belič in trobentač Damir Tkavc.

Harmonikarski orkester na Zaključnem koncertu orkestrov šole, maja 2013; dirigentka Radmila Bikić Magdić.
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Ignac Pančič med slavnostnim govorom.

Slavnostni koncert ob 60-letnici glasbene šole leta 2009. Orkester sestavljajo bivši učenci in takratni učitelji;
dirigent Janez Kopše.
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Sledilo je leto 2010, ki ga je zagotovo najbolj zaznamovala ustanovitev
samostojnega javnega zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica z oddelkoma v
Poljčanah in Oplotnici. Ta je zahtevala ogromno dodatnega dela, časa in energije,
saj je bilo potrebno urediti vse pravne akte in ustanoviti organe za delovanje
zavoda, vzpostaviti samostojno finančno poslovanje in vse, kar je pravno
svetovanje zavoda še zahtevalo. Pot do tega je trajala kar dobrih osemnajst let in
zanjo je bil najbolj zaslužen dolgoletni vodja šole Ignac Pančič.

Predlog o ustanovitvi zavoda (9. junij 1992).
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenska Bistrica (21. junij 2010).Predlog o ustanovitvi zavoda (9. junij 1992).



72

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Vse se je začelo 9. junija 1992 s podanim Predlogom o ustanovitvi zavoda
Svetu šole SGBŠ Maribor in Občini Slovenska Bistrica. Čez dobrih dvanajst let,
točneje 27. januarja 2005, je sledil prelomni dogodek – sestanek kolektiva glasbene
šole, na katerem je bil prisoten tudi takratni ravnatelj SGBŠ Maribor, profesor
Anton Gorjanc. Na njem se je kolektiv s sedemnajstimi glasovi za in tremi glasovi
proti odločil za samostojni javni zavod. Kolesje se je zavrtelo in 2. decembra 2008
je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejel sklep, da soglaša z odcepitvijo
oddelka Slovenska Bistrica od SGBŠ Maribor.

Na slovesnem koncertu ob 60-letnici delovanja glasbene šole v Slovenski
Bistrici je bil slavnostni govornik predstavnik Ministrstva za šolstvo Republike
Slovenije, gospod Boris Zupančič. V svojem govoru je uradno napovedal, da bo v
šolskem letu 2010/11 oddelek v Slovenski Bistrici postal samostojni zavod. In tako
se je tudi zgodilo. Na osnovi dolgoletnih prizadevanj je bil na 26. redni seji
Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki je potekala 21. junija 2010 na
predlog takratne županje Irene Majcen, sprejet Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica. Tako je bil 1.
septembra 2010 cilj dosežen.Glasbena šola Slovenska Bistrica je začela delovati kot
samostojni javni zavod.

Pogodba o prevzemu delavcev med Konservatorijem
za glasbo in balet Maribor (prej SGBŠ Maribor) ter
Glasbeno šolo Slovenska Bistrica.

Podpis pogodbe o prevzemu delavcev ravnateljice
Konservatorija za glasbo in balet Maribor Helene
Meško ter v. d. ravnatelja Glasbene šole Slovenska
Bistrica Ignaca Pančiča 7. julija 2010.
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Začetek samostojne poti Glasbene šole Slovenska Bistrica je zaznamoval
pomemben dogodek – otvoritev novih prostorov glasbene šole v Oplotnici.
Oddelek v Oplotnici se je namreč v letih svojega delovanja širil in pogoji dela v

Ignac Pančič, v. d. ravnatelja Glasbene šole Slovenska Bistrica, in Helena Meško, ravnateljica Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, ob podpisu.
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Panorama (junij 2010).

prostorih Osnovne šole Oplotnica niso več omogočali dovolj kakovostnega
delovanja. Po nekaj letih konstruktivnih pogovorov z Občino Oplotnica je oktobra
leta 2010 pouk pričel potekati v novih, zelo lepih prostorih Graščine Oplotnica. S
skupaj kar 260 m² je oddelek pridobil štiri kakovostno opremljene učilnice.
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Utrinki z otvoritve novih prostorov v Graščini Oplotnica.
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Utrip (maj 2011).

Šola na Trgu svobode 16.
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Mladi baletni plesalci v novi baletni dvorani decembra 2011.

Godalni orkester na Zaključnem koncertu orkestrov šole maja 2013; dirigentka Katjuša Majcenič.
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Vabilo na seminar pod vodstvom Martina Beliča.
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Leta 2011 je matična šola z lastnimi sredstvi prenovila prostore v sosednji
zgradbi na Trgu svobode 16 v Slovenski Bistrici. V drugem nadstropju so tako
nastali prostori za namene baletnega oddelka in dve učilnici za individualni pouk.
Leto pozneje je bilo obnovljeno še pritličje iste zgradbe, s čimer je šola pridobila tri
pisarne in dve učilnici.

Šolsko leto 2011/12 je prineslo poustvarjalne novosti. Med 20. in 23.
oktobrom je namreč prvič potekal seminar za učence nižjih in srednjih šol ter
študente akademij, ki ga je vodil mednarodno priznani flavtist − nekoč učenec
glasbene šole − Martin Belič. Koncertno dejavnost v tem šolskem letu pa je
popestrilo gostovanje koncertov Glasbene mladine Slovenije (GMS). Odlični
koncerti mladih obetavnih glasbenikov so potekali v dvorani naše šole in
poslušalcem ponudili stik s kakovostnim glasbenim poustvarjanjem v domačem
okolju. Koncerti GMS so potekali še naslednje šolsko leto.

Tudi godalni orkester je v tem obdobju pričel z vnovičnim delovanjem. Leta
2012 je namreč iz komorne skupine Katjuše Majcenič nastal takrat 10-članski

Utrinek s priprav harmonikarskega orkestra na Treh kraljih.
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orkester, ki se je v zadnjih letih podvojil in pod njenim vodstvom deluje še danes.
Konec šolskega leta je orkester že nastopil na koncertu orkestrov glasbene šole, kar
poleg sodelovanja na nastopih v okviru šole in izven nje ter nastopanja na državnih
revijah godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol ostaja praksa do danes.

Vsem trem šolskim orkestrom je šola enkrat letno organizirala intenzivne
priprave. Te so in še tradicionalno potekajo na Treh kraljih in poleg delovnega
vzdušja poskrbijo za vedno nove prijateljske vezi med mladimi glasbeniki. Po
Zaključnem koncertu orkestrov, ki poteka konec meseca maja v Gradu Slovenska
Bistrica, se pred koncem šolskega leta mladi člani orkestrov zadnjič družijo na
pikniku vsehorkestrov. Sproščeno in s športnimi aktivnostmiprepleteno druženje,
včasih tudi z malce drugačnim glasbenim kvizom, še dodatno krepi medsebojne
vezi.

Avtorica besedila: Tatjana Gaberšek

Na pikniku orkestrov je vedno zabavno.
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OBDOBJE 2013−2019
Da biGlasbena šolaSlovenska Bistricana začetkusamostojne potinaredila čim
več nemotenih korakov, je novoustanovljeni Svet zavoda izkoristil zakonsko in
časovno možnost ter za vršilca dolžnosti izbral Ignaca Pančiča, dolgoletnega
vodjo dislociranega oddelka Slovenska Bistrica. V letu 2013 se je ta možnost
iztekla, zato so si zaposleni, dobro zavedajoč se pomembnosti trenutka, želeli,
da bi vodenje prevzel nekdo iz homogenega kolektiva, nekdo, ki dobro pozna
dotedanje delo zavoda, zaposlene in ima hkrati dobro vizijo nadaljnjega
razvoja šole ter nesporne sposobnosti vodenja. Šolsko leto 2013/14 je tako
prineslo novo vodstvo, prvo mandatno obdobje ravnateljevanja v novodobno
samostojni Glasbeni šoli Slovenska Bistrica pa je bilo zaupano Radmili Bikić
Magdić.

Radmila Bikić Magdić je bila pred tem popolnoma predana pedagoškemu
delu, ki ga je v najširšem smislu kombinirala s številnimi dodatnimi aktivnostmi,
povezanimi s stroko. V kratkem, šestletnem obdobju poučevanja harmonike na
Glasbeni šoli Slovenska Bistrica (2007–2013) je vzgojila številne odlične
tekmovalce, novoustanovljeni harmonikarski orkester pa je pod njenim vodstvom
hitro dozorel v zelo kakovostno in konkurenčno zasedbo. Zdi se, da je pobuda
sodelavcev o sprejetju ravnateljskega izziva prišla v pravšnjem trenutku njene
kariere. Z novim delovnim mestom so ji bili na voljo številni nov izzivi, ki so ob
njeni že znani predanosti, doslednosti in ambicioznosti ter ob možnosti ohranitve
stika s stroko (harmonikarski orkester, komorna igra) predstavljali pravšnjo
kombinacijo. Pomočnik ravnateljice je postal IgnacPančič, ki je delovnoobveznost
še naprej dopolnjeval s poučevanjem harmonike.

Novo vodstvo se je takoj zavzelo za še boljše sodelovanje med vsemi
izobraževalnimi ustanovami, zavodi in društvi v občinah. Izboljšala se je
informacijska povezanost pri usklajevanju vsakoletnega koledarja pomembnejših
prireditev in z njimi povezanimi nastopi mladih glasbenikov.

Še naprej je bila v ospredju skrb za izboljševanje pogojev izvajanja
dejavnosti. Zlasti urnik šolske dvorane na matični šoli, obremenjen s poukom
tolkal, vajami vseh treh orkestrov in organizacijo razrednih ter javnih nastopov, je
pokal po šivih. Standardi pouka klavirja so zahtevali dva klavirja, obstoječe manjše
učilnice pa tega niso omogočale. K ureditvi situacije s poučevanjem v akustično
neprimernih osnovnošolskih prostorih je vseskozi pozival poljčanski oddelek. Vse
to je terjalo angažirano delovanje v smeri možnosti pridobivanja dodatnih in
primernejših prostorov, seveda v tesnem sodelovanju z občinama Slovenska
Bistrica in Poljčane.

Rešitev večine omenjenih prostorskih težav se je pričela odvijati
presenetljivo hitro, a kljub temu postopoma. Najprej s preselitvijo nekaterih
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društev, na koncu pa še s selitvijo uredništva tednika Panorama na novo lokacijo
je glasbena šola postopoma pridobila prostore še v celotnem 1. nadstropju zgradbe
na Trgu svobode 16. V prvi fazi je v njem z lastnimi sredstvi financirala ureditev
dveh prostornih klavirskih učilnic (leta 2014), z dodatno akustično izolacijo sten
in stropa pa izboljšala pogoje v štirih učilnicah in na hodniku 2. nadstropja. V
drugi fazi (2016) je pridobila še dve harmonikarski učilnici, eno klavirsko in večjo
učilnico za pouk predšolske vzgoje oziroma za vaje manjših orkestrov ali
komornih skupin. Pouk v njih se je pričel s šolskim letom 2016/17. S tem je šola
prostorske zmožnosti v omenjeni zgradbi zaokrožila in popolnoma izkoristila.

Otvoritev učilnice za tolkala (2016) in »akustični test« župana dr. Ivana Žagarja.
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Prostorna učilnica za tolkala v prostorih prve zgradbe je nastala z
združitvijo pisarne nekdanjega vodje oddelka in arhiva. Zaradi lažjega transporta
večjih tolkal so ji pozneje (2019) uredili še širši stranski izhod v avlo.

Poljčanska prostorska situacija se je posledično razrešila z gradnjo
nadstandardnega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. S preselitvijo mladeži v nov
vrtčevski kompleks je ObčinaPoljčane prostore starega vrtcaMehurčki naBistriški
cesti 64 ponudila glasbeni šoli za potrebe izvajanja njene dejavnosti. Čeprav se je
dislokacija glasbene šole sprva zdela precej moteča, pa je bilo v vsem ostalem
(pravšnje število učilnic, lastni prostori ipd.) prepoznati veliko pozitivnega, zaradi
česar se je glasbena šola selila iz prostorov osnovne šole. Šola je nove prostore
prevzela po opravljenih najnujnejših adaptacijskih delih, v učilnice pa so namestili
osnovno opremo za izvajanje pouka. Preselitev so zaključili 19. decembra 2014.

Nastop najmlajših pevcev ob odprtju novih prostorov oddelka glasbene šole Poljčane v stavbi nekdanjega vrtca.
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A že s prvimi javnimi nastopi se je pokazalo, da poljčanski oddelek nujno
potrebuje večji prostor za nastopanje, namreč dvorano. Rešitev se je ponujala z
adaptacijo pritličnih prostorov in sicer z združitvijo prostorov nekdanje kuhinje in
sosednje, dotlej neizkoriščene, učilnice-igralnice. Z izjemnim posluhom Občine
Poljčane za rešitev tovrstne situacije je z združitvijo namenskih sredstev nastala
prečudovita koncertna dvorana, ki je doživela svečano otvoritev v septembru leta 2017.

Le dobro in tesno sodelovanje vodstva glasbene šole z občinami Slovenska
Bistrica, Oplotnica in Poljčane je lahko pripeljalo do tega, da se je prostorska
situacija na vseh treh lokacijah nadvse izboljšala. Brez izjemnega posluha županov
in občinskih svetov za šolajoče se mlade glasbenike, njihove učitelje in pogoje
njihovega dela seveda ne bi šlo. Še več, vodstvo šole je na občinskih ravneh
uskladilo sredstva financiranja glasbenega izobraževanja in pridobilo dodatna
sredstva za materialno vzdrževanje.

Trendu elektronske modernizacije in z njo povezanega vodenja in urejanja
podatkov ter vsebin je na pobudo ravnateljice Radmile Bikić Magdić sledila tudi
glasbena šola. Zaposlitev računalničarja v 20-odstotnem deležu je kmalu prinesla

Skupna fotografija z otvoritve nove poljčanske koncertne dvorane v septembru 2017. Od leve: Radmila Bikić
Magdič, župan Stanislav Kovačič, Klavdija Majer, Primož Obreht, Danijela Krajnc, Tadeja Pančič, Tanja Hojnik
Časek, Vida Kunstek, Mojca Čepin, Peter Skrbiš.
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novo, sodobno spletno podobo zavoda z vsemi javno dostopnimi podatki. Logotip
zavoda, ki je idejno nastal iz drobnega motiva stenske slike v ozadju odra dvorane
glasbene šole, je prispeval Matjaž Stošić. Učitelji so v učilnicah dobili osebne
računalnike, ki so najavljali prehod na računalniško vodenje vseh pedagoških
dokumentov in evidenc. Pred uvodom v šolsko leto 2014/15 je sledilo teoretično
izobraževanje o uporabi programa e-glasbena šola, ki je namenjen učiteljem in
administrativnemu osebju, omogoča pa sodobno vodenje evidenc, dnevnikov,
redovalnic, pripravo spričeval, programskih listov in statistik ter obveščanje staršev.
Glasbena šola Slovenska Bistrica je programe uvedla septembra 2014. Že z začetkom
delovanja godalnega orkestra je bila prisotna potreba po nizkih godalih, a šola
poučevanja tovrstnih inštrumentov ni imela naprogramu. S šolskim letom2014/15 se
je položaj tudi na tempodročju spremenil in na violončelo v razred PetreNeuvirt so se

»Temsigov« tekmovalec Mai Rumež z mentorico Petro Neuvirt, Lukom Šulićem, Radmilo Bikić Magdić in
korepetitorko Matejo Pleteršek.
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vpisali prvi učenci. Odlična generacija se je že v tretjem letu šolanja izkazala na
tekmovanju, mladi Mai Rumež pa je blestel na 6. dobrodelnem koncertu Lions kluba
Slovenska Bistrica, ko je zaigral v duetu z Lukom Šulićem.Učence, ki so z delom Petre
Neuvirt osvojili izvrstne temelje, je v šolskem letu 2019/20prevzel SebastianBertoncelj.

Kljub interventnim ukrepom v javnem sektorju (zamrznitev večanja števila
učencev in programov, procentualno nižanje števila zaposlenih ipd.) je Glasbena
šola Slovenska Bistrica v tem obdobju uspela ohraniti vsa delovna mesta
zaposlenih. Spretnost vodenja in natančnega prerazporejanja znotraj omejenega
števila oddelkov in učencev je v obdobju strogih ukrepov prineslo pravzaprav kar
nekaj novih programov in s tem navidezno širitev, zagotovo pa obogateno vsebino
in ponudbo. Sem gre šteti že prej omenjeni pouk violončela (Petra Neuvirt),
solopetja (Petra Turk Rupreht), predšolske glasbene vzgoje (Simona Vodušek),
pevskega zbora (Petra Turk Rupreht) in Orffovega orkestra (Kristina Marjanović).

Kakovosten pouk je spremljala tudi stalna skrb za nabavo novih
inštrumentov, večinoma za potrebe pouka, ob tem pa se je precej povečala in
posodobila tudi ponudba inštrumentov za izposojo. Z notnim gradivom se je
sistematično pričela bogatiti in posodabljati šolska knjižnica, vse pestrejši pa je
postajal tudi nabor baletnih kostumov.

Ko pričnejo rožice rasti v rože in pesmice v pesmi.
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S ponudbo izbranih koncertov v okviru Glasbene mladine – Oder je šola še
naprej približevala glasbo in odlične mlade slovenske koncertante ter koncertne
zasedbe učencem, staršem, učiteljem in širši publiki. Od leta 2017 se je ta ponudba
v glavnempreusmerila v koncerte domavzniklih izvajalcev, ki so se šolali še drugje
ali pa so šolanje postopoma zaključevali. V okviru omenjenih koncertov so se s
predmagistrskimi koncerti predstavili nekdanji učenci Uroš Polanec, Nadja Knez,
Mojca Čepin, Joži Pongračič, Živa in Neja Skrbiš ter drugi.

Preddiplomski koncert Jožeta Pongračiča v Viteški dvorani bistriškega gradu (2016).
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Glasbena šola je bila s svojimi aktivnostmi vseskozi prisotna tudi v širšem
slovenskem prostoru. S čudovito akustično dvorano in vzorno organizacijo je bila
organizatorka številnih regijskih tekmovanj v okviru državnega tekmovanja
Temsig. V jeseni leta 2015 je gostila skupščino Zveze slovenskih glasbenih šol.
Včlanjena v Aktiv štajerskih glasbenih šol je bila aktivno vključena v izvedbo
projektov ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji in bila celo nosilka
projekta na regijski (slavnostni koncert v mariborski Unionski dvorani s
sodelovanjem pihalnega orkestra in pevskega zbora v novembru leta 2016) in
državni ravni.

Nastop pihalnega orkestra s pevskim zborom na slavnostnem koncertu v Unionski dvorani ob 200-letnici javnega
glasbenega šolstva v Sloveniji (november 2016).
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V želji, da bi se nadarjeni učenci že zgodaj srečali z drugačnimi, zanimivimi
pristopi in pogledi na glasbo ter izvajana dela in da bi bili s tem deležni najširših
znanj priznanih pedagogov, je šola organizirala številne delavnice in seminarje.
Med njimi velja omeniti: klavirske delavnice Sonje Radojković (2017, 2018),
seminar za kitaro Vojislava Ivanovića (2017) »Godalkanje« z Bojanom
Cvetrežnikom (2016), delavnico »Evfonija« Nejca Merca (2018), delavnico in
seminar za saksofoniste (»Sobota za saksofon«, mentorji J. Joka, L. Pupis, R. Volk,
2019), seminar za flavto Martina Beliča (2019) in druge. Ob pripravah učencev na
tekmovanja je bilo še vedno zaznati strokovno povezanost s profesorji na
Konservatoriju za glasbo in balet Maribor.

Slika ravnateljev štajerskih glasbenih šol z gosti (z leve: Klavdija Zorjan Škorjanec, Aleš Marčič, Radmila Bikić
Magdić, Stanislav Mlakar, Helena Meško, dr. Andrej Fištravec, Štefan Petek, Slavko Petek, izr. prof. Alojz Slavko
Kovačič, red. prof. dr. Marko Marhl).
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Baletni oddelek pa je vsako jesen gostil katerega od baletnih pedagogov ali
plesalcev z namenom, da bi se mladi baletniki spoznali še z drugimi tehnikami
plesa.

Seminar za flavto Martina Beliča (2019).
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V okviru občinskega praznika Občine Poljčane v mesecu juniju se je v
sodelovanju Občine Poljčane in Glasbene šole Slovenska Bistrica kot stalnica
uveljavil vsakoletni koncert, ki ga je programsko sestavil oddelek glasbene šole
Poljčane z njihovimi (tudi nekdanjimi) učenci, občasno pa tudi z gosti.

V sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v tujini in
podporo Občine Slovenska Bistrica se je Glasbena šola Slovenska Bistrica
spomladi leta 2015 predstavila v Nišu. Učitelji in učenci so bili gostje tamkajšnjega
slovenskega društva Zdravica in Glasbene šole Niš. Z obiskom in bivanjem tam so
se stkale številne prijateljske in strokovne vezi. Glasbena šola Niš je obisk »vrnila«
leta 2017, ko so v Viteški dvorani bistriškega gradu najboljši učenci obeh šol
družno izvedli koncert.

Nastop kvinteta učiteljev na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku Občine Slovenska Bistrica (2019).
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V aprilu leta 2017 so bili gostje bistriške glasbene šole tudi profesorji
Glasbene akademije Univerze v Vzhodnem Sarajevu, ki so se predstavili na
koncertu v Viteški dvorani.

Pomočnik ravnateljice Ignac Pančič, ravnateljica Radmila Bikić Magdič in ravnatelj Glasbene šole Niš Borivoje
Mladenović ob gostovanju Glasbene šole Slovenska Bistrica v Nišu (spomladi 2015).
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Na gostovanju v Poreču, na tamkajšnji Umetniški šoli Poreč, so se leta 2018
bistriški učitelji predstavili s celotnim programom z zadnjega koncerta učiteljev.

Mednarodno sodelovanje je Glasbena šola Slovenska Bistrica v letu 2019
razširila še na Umetniško šolo Miroslav Magdalenić iz Čakovca. Skupni nastop
učencev obeh šol v dvorani Zrinjski v Čakovcu obeta nadaljnje negovanje
sodelovanja.

Širitev ponudbe glasbene šole se je s šolskim letom 2015/16 zgodila z
uvedbo pouka petja (solopetja). Vodstvo šole je vse bolj izkoriščalo širša znanja in
strokovnost zaposlenih, zato je Petra Turk Rupreht, ob osnovni pianistični

Skupni nastop niških in bistriških učencev glasbene šole v Viteški dvorani (2017).
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zaposlitvi, v razred petja sprejela prvo kandidatko. Število vpisanih je v tretjem letu
že naraslo na štiri, v šolskem letu 2018/19 pa so se zvrstili zelo uspešni prvi
tekmovalni nastopi (mednarodno internetno tekmovanje Temsig).

Solopevski nastop.
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V šolskem letu 2015/16 je ob pouku solopetja šola uvedla tudi pevski zbor,
katerega vodenje je prevzela Petra Turk Rupreht. Vanj so vključeni učenci, ki s
svojimi inštrumenti niso zajeti v na šoli delujoče orkestre (godalni, pihalni,
harmonikarski). Z vključenostjo v pevski zbor postanejo tudi ti učenci bogatejši za
izkušnjo skupnega glasbenega izvajanja in doživljanja. V pevskem zboru zato
prevladujejo učenci s klavirskega in kitarskega oddelka. Pevski zbor deluje
projektno, sodeluje na Zaključnem koncertu orkestrov, (območnih) revijah
pevskih zborov in proslavah.

Pevski zbor glasbene šole z dirigentko Petro Turk Rupreht na zaključnem nastopu.
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S ponudbo pouka predšolske glasbene vzgoje (2014/15) je šola poskrbela
tudi za najmlajše generacije, željne zgodnjega srečanja z glasbenimi vsebinami na
sproščen, igriv, zabaven in njim primeren način. Pouk predšolske glasbene vzgoje
šola izvaja programsko v primeru dovolj velikega vpisa, poteka pa pod
mentorstvom Simone Vodušek.

Prvi pevski nastop glasbene pripravnice.



97

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Glasbena šola skozi leta aktivnosti redno izvaja določene dogodke, ki so bili
zelo dobro sprejeti in so do neke mere postali njena zaščitna znamka. Ob kvizu
»Najlepše je biti glasbenik« ji je to uspelo tudi s koncertom »Nekoč in danes«.
Zanimiva ideja, da bi učenci na odru zaigrali skupaj z njihovimi starši ali ožjimi
sorodniki, ki so že kdaj prej obiskovali glasbeno šolo, je bila prvič realizirana v
februarju leta 2014. Bienalno se kot variacija nastopa pod istim imenom pojavlja
nastop bivših učencev, ki šolanje nadaljujejo drugje ali pa so ga že končali. Piko na
i je koncert dobil s simpatičnim in zabavnim vodenjem Andreja Šmona, ki je bil
hkrati tudi pobudnik tovrstnega dogodka.

Koncert »Nekoč in danes« (Ian in Miha Pirc z dedkom).
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Prireditev s predstavitvijo inštrumentov (glasbena matineja) za učence
vrtcev in prvih razredov osnovnih šol na vseh treh lokacijah je nujna promocijska
dejavnost šole. Urica srečevanja z inštrumenti, ki »živijo« v glasbeni šoli, je po
zaslugi Jožeta Pongračiča v zadnjh letih prerasla v pravcate avtorske glasbeno-
scenske predstave. Otroci so jih sprejeli z odprtimi očmi in ušesi, saj ob njih
uživajo v polni meri.

Voditelj Andrej Šmon, vselej »na hece«, ko gre za koncert »Nekoč in danes«.
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Z idejo o tematskih in projektnih nastopih na posameznih oddelkih se je še
dodatno prebudila ustvarjalnost učiteljev. Tadeja Pančič je v novembru 2017 z
učenci klavirskega oddelka (k sodelovanju je pritegnila še baletni oddelek in
druge) pripravila glasbeno-plesno-dramsko predstavo Fantom iz opere, ki je bila
po vzoru znanega muzikala preplet glasbe, besede in plesa. Izjemno uspešen in
odmeven projekt so uprizorili na odrih glasbene šole v Slovenski Bistrici in
Poljčanah, pozneje pa še na Osnovni šoli Laporje.

Na pobudo Natalie Demiyanenko je klavirski oddelek v januarju 2019
pripravil še projektni nastop Hrestač. Glasba iz istoimenskega baleta P. I.
Čajkovskega je zazvenela izpod prstov mladih pianistov in bila osrednji del
predstave, besede povezovalke in čudovita praznična scena pa so obiskovalcem
pričarale pravcato glasbeno-scensko pravljico, ki so jo uprizorili na vseh treh
oddelkih Glasbene šole Slovenska Bistrica.

»Glasbena mineštra« kot predstava glasbene matineje (2019).
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Hrestač (januar 2019).

Fantom iz opere (november 2017).



101

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Tradicionalni in vselej dobro obiskan koncert učiteljev je dobil svoje stalno
terminsko mesto v začetku šolskega koledarja.Vselej poslušljiv, privlačen in tehtno
izbran program tvorijo nastopi učiteljev-solistov, predvsem pa komornih zasedb,
ki ga v sklepnem delu zaokrožuje nastop učiteljskega orkestra. Ta pod vodstvom
»hišnega« aranžerja in dirigenta Valterja Kukoviča običajno predstavi šopek
popularnih skladb. Koncert učiteljev šola prireja v Viteški dvorani Gradu
Slovenska Bistrica.

Koncert učiteljev in nastop učiteljskega orkestra s pevko Petro Turk Rupreht.
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Ena izmed največjih vsakoletnih prireditev glasbene šole je tradicionalni
novoletni koncert. Izšel je iz Božično-novoletnega koncerta za sklad Milana
Mlakarja (1992), ki je po desetih izvedbah pod tem imenom ostal le Božično-
novoletni koncert. Zaradi velikega obiska je koncert menjaval številna
prostornejša prizorišča, od »stare« telovadnice, Slomškovega doma, Viteške
dvorane do večnamenske dvorane Srednje šole Slovenska Bistrica, kjer se je ustalil
od leta 2017. Koncepti prireditve so se skozi leta menjavali. Ob vabljenih znanih
gostih v prvih letih do občasnega sodelovanja učiteljev je bil vselej poudarek na

Božično-novoletni koncert 2019 (Antonio Hojsak v vlogi voditelja in osrednjega pripovedovalca zgodbe Pobegli
klarinet).
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nastopih učencev glasbene šole (orkestri, zbor, balet, solisti). Selitev dogodka v
dvorano Srednje šole Slovenska Bistrica (2017) je v marsičem le še obogatila in
olajšala realizacijo smelih scenskih in drugih idej. Prave glasbeno-plesne pravljice,
pod katere se je podpisala Bojana Bučar (Deklica z vžigalicami, Harmonikino
božično darilo, Pobegli klarinet idr.), so se zvrstile v nadvse srčen predpraznični
dogodek.

Božično-novoletni koncert 2019 (pihalni orkester pod vodstvom Jerneja Senegačnika ml. in prekrasen praznični
ambient v večnamenski dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica).
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Na pobudo Lions kluba Slovenska Bistrica, da bi zbrana sredstva s 6.
dobrodelnega koncerta namenili glasbeni šoli za nakup novih inštrumentov, se je
v prostorih večnamenske dvorane Srednje šole Slovenska Bistrica 4. maja 2017
zgodil razprodan in nepozaben koncert, na katerem ni manjkalo stoječih ovacij.
Glasbenemu programu, ki so ga oblikovali učenci in učitelji Glasbene šole
Slovenska Bistrica s posebnim gostom Lukom Šulićem – članom dueta 2Cellos, sta
se pridružila še gosta saksofonist Oto Vrhovnik in Uroš Perić z bendom.

Luka Šulić z Maiem Rumežem, malo zvezdo Lionsovega koncerta.
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Simbolični darilni ček v višini 8.300 evrov je bil šoli v okviru 100-letnice
lionizma slavnostno predan 23. maja 2017 na zaključnem nastopu solistov v
dvorani bistriškega gradu. Ravnateljici Radmili Bikić Magdić sta ga izročila
predsednik Lions kluba Slovenska Bistrica Peter Kosi in podpredsednica Sergeja
Repič. Zbrana sredstva je glasbena šola v koledarskem letu 2017 namensko
uporabila za nabavo novih glasbil.

Izročitev zbranih sredstev s 6. dobrodelnega koncerta Lions kluba Slovenska Bistrica (Radmila Bikić Magdić in
Sergeja Repič, podpredsednica Lions kluba).
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Pod mentorstvom učiteljice Kristine Marjanović je v oktobru leta 2016 v
Oplotnici pričela delovati Orffova skupina, ki si je nadela ime Orffolini. Mlade
glasbenice in glasbenike je združilo veliko veselje do glasbenega ustvarjanja na
Orffovih inštrumentih. Že v prvi sezoni so se kot debitanti predstavili na 2.
državnem srečanju Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije v Mariboru, nastopili
pa so tudi na Orffomaniji 2017 (XII. državno srečanje Orffovih skupin in drugih
ansambelskih zasedb) v Ljubljani. Orffolini nastope prepletajo tudi s petjem in
gibalnim izražanjem, občasno pa dodajo še druge solistične inštrumente. Na
oplotniških javnih nastopih in na zaključnem nastopu orkestrov v Slovenski
Bistrici so postali stalnica. Od leta 2017 se redno udeležujejo državnih srečanj
Orffovih skupin.

Oplotniški Orffolini v akciji.
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Da bi bili odličnimladi glasbeniki, v katerih tli želja po popularni bendovski
glasbi, deležni prvih mentorskih korakov v to smer, smo v šolskem letu 2017/18
prvič zaslišali glasbo »šolskega benda«. Osnovni zasedbi z bobni, bas kitaro,
ritem/solo kitaro in klaviaturami se občasno pridruži še kak solist (trobenta,
saksofon idr.). Preigravajo popularne jazz in rock standarde. Delujejo projektno
pod mentorstvom Jerneja Senegačnika ml. in nastopajo na Zaključnem koncertu
orkestrov glasbene šole.

Šolski bend.
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Priložnostni Big band Glasbene šole Slovenska Bistrica je z vsakokratnim
povabljenim znanim gostom (Katja Koren, Uroš Perič, Oto Pestner idr.) na
tradicionalnih poletnih koncertih razveseljeval Bistričane do leta 2016. Z letom
2017 se je zasedba preimenovala v Big band Slovenska Bistrica in pričela delovati
v okviru KUD Oktet Planika kot samostojna sekcija s pogostejšimi nastopi, še
naprej pa pod taktirko Jerneja Senegačnika ml.

Big band Glasbene šole Slovenska Bistrica.
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Godalni orkester pod vodstvom Katjuše Majcenič nadaljuje začrtano pot
delovanja in nastopanja. Repertoarno posega po klasičnih in popularnih skladbah.
Redno sodeluje na zaključnih nastopih orkestrov in se udeležuje tudi drugih
nastopov. Leta 2014 in 2016 je sodeloval na 11. in 12. reviji godalnih orkestrov
slovenskih glasbenih šol v Lendavi.

Godalni orkester z dirigentko Katjušo Majcenič.
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Harmonikarski orkester pod vodstvom Radmile Bikić Magdić je nadvse
uspešen primer dobre prakse, saj v svoji vsako leto pomlajeni zasedbi odlično
združuje mladost in izkušnje. Nekateri učenci, ki zaključijo šolanje, namreč še leta
pozneje radi sodelujejo v orkestru in s tem veliko doprinesejo k zvočnosti in
zrelosti izvajanega repertoarja. Tudi zato si lahko orkester često privošči skok v
zahtevnejšo orkestrsko literaturo, ki je hkrati osnova za odlične rezultate na revijah
in tekmovanjih. Harmonikarski orkester redno sodeluje na vsakoletnem

Harmonikarski orkester na zaključnem nastopu (notranje dvorišče Gradu Slovenska Bistrica).
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Zaključnem koncertu orkestrov, Božično-novoletnem koncertu in drugih
prireditvah. Leta 2014 je sodeloval na mednarodnem tekmovanju v Malborghettu
(Italija) in osvojil prvo nagrado. Redno se udeležuje Srečanj harmonikarskih
orkestrov na Jesenicah. Velik in skoraj nepredstavljiv uspeh pa je dosegel v aprilu
2019, ko je na 44. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pulju v kategoriji
orkestrov prejel najvišje število točk v vseh starostnih kategorijah. Zgodovinski
dosežek za bistriško glasbeno šolo in samo tekmovanje (prvo mesto je bilo vselej
praviloma rezervirano za katero izmed akademskih zasedb) jim je prinesel
prehodni pokal mesta Pulj in lepo denarno nagrado.

Nepozabni trenutki puljskega zmagoslavja.
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Pihalni orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica je z dirigentom Jernejem
Senegačnikom ml. in njegovo kontinuiteto odličnega dela s tovrstno zasedbo
dosegel izjemno kakovostno raven, o čemer pričajo tudi tekmovalni rezultati. Ob
pomembnejših nastopih se zasedbi pridružijo učitelji glasbene šole. Pihalni
orkester se redno udeležuje Revije pihalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije,
Tekmovanja mladinskih godb v organizaciji slovenskih pihalnih godb, šolsko leto
pa tradicionalno zaključi z nastopom na Regijskem srečanju pihalnih godb na
Spodnji Polskavi. Kot največja zasedba glasbene šole je pihalni orkester
pomemben delček programa Božično-novoletnega koncerta in Zaključnega
koncerta orkestrov. Nastopa tudi na pomembnejših prireditvah v občini in izven
nje. Skupaj s pevskim zborom glasbene šole (mentorica Petra Turk Rupreht) je 25.
novembra 2016 sodeloval na slavnostnem koncertu glasbenih šol Štajerske ob 200-
letnici slovenskega javnega šolstva v mariborski Dvorani Union.

Revijski nastop pihalnega orkestra.
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V šolskem letu 2016/17 je bila po odhodu Ignaca Pančiča v pokoj za
pomočnico ravnateljice imenovana Barbara Škof. Izbira vodstva ne bi mogla biti
boljša. V letu 2019 pa se je iztekel mandat ravnateljici Radmili Bikić Magdić.
Razgibano in naporno obdobje, v katerem je bilo potrebno urediti številne
osnovne zadeve za čimboljše delovanje glasbene šole je proti koncu mandata
vendarle prineslo umirjenje vsaj na določenih področjih. Na podlagi izjemnih
rezultatov v prvemmandatnem obdobju, z dobro vizijo nadaljevanja začetega dela
in smelega razvoja zavoda v prihodnosti jo je Svet zavoda po opravljenem
razpisnem postopku potrdil za novo mandatno obdobje ravnateljevanja, ki je
nastopilo z začetkom šolskega leta 2019/20.

Ravnateljica Radmila Bikić Magdić in pomočnica ravnateljice Barbara Škof.
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Glasbena šola v tesnem sodelovanju s šolskim sindikatom vsako leto
organizira strokovno ekskurzijo za zaposlene. Običajno večdnevno potovanje v
turistično in zgodovinsko zanimive dele Evrope ima v svojemprogramu vselej obisk
s stroko povezanega cilja (Wagnerjeva vila in muzej Wahnfried, Mozartova rojstna
hiša in muzej v Salzburgu, voden ogled po koncertni dvorani Royal Albert Hall in
obisk muzikala v Londonu, ogled glasbenega muzeja in obisk goslarske delavnice v

Pred slovito koncertno dvorano Royal Albert Hall v Londonu.
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Cremoni, voden ogled po operni hiši v Neaplju idr.). V letu 2019 je bil v
sodelovanju z Martinom Beličem cilj ekskurzije mesto München z ogledom
znamenitosti mesta, po vodenem ogledu skozi prostore filharmonične koncertne
stavbe pa je sledil še obisk koncerta Münchenske filharmonije z dirigentom
Valerijem Gergijevim in ruskim pianistom DenisomMacujevim.

Če so minula obdobja zgodovine Glasbene šole Slovenska Bistrica glede na
možnosti in zgodovinski čas vsako zase pomenila pomemben razvojni korak
naprej, pa se je z osamosvojitvijo šole vendarle vse pričelo odvijati hitreje, lažje in
predvsem v smer, ki ji kot ustanovi pritiče. Svojstven in pomemben razvojni pečat,
vključno z izvedbo osamosvojitve, je šoli vtisnil že Ignac Pančič. V obdobju po
njem (od 2013), ko je ravnateljevanje prevzela Radmila Bikić Magdič, šola
postopoma pridobiva na organiziranosti, programski ponudbi, izkoriščanju

Pred Mozartovim muzejem v Salzburgu (2019).
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razvojnih, poslovnih in finančnih možnosti, transparentnosti in profesionalnem
odnosu v sozvočju s kar najbolj strokovnim delom zaposlenih ter v zadovoljstvo
učencev in njihovih staršev. Slednje obdobje bi lahko označili kot obdobje
razcveta, v katerem je šola s številnimi projekti, ki morda niti niso čisto tipični za
glasbene šole, pomembno pridobivala na prepoznavnosti in utrditvi dobrega
imena, ki mu gre v popolnosti zaupati.

Šola se še kako zaveda, da je kadrovska politika pri vsem tem izjemno
pomembna. Ne le, da je potrebno vlagati v obstoječe kadre in jim omogočati
dodatne možnosti izobraževanja na strokovnih in drugih področjih, nujno je tudi
spremljanje novosti, ki ponujajo izzive in ozaveščanje raznovrstnih situacij skozi
problematiko dela in odnosov. Z vidika strokovnosti in sposobnosti je ne nazadnje
pomembna tudi premišljena in tehtna izbiramladih kadrov, ki prihajajo v kolektiv.
Njihova energija in ideje čas namreč barvajo drugače, s svežino in vonjem po
novem in − po več.

Prejemniki županovih petic 2019 v občini Oplotnica z županom Matjažem Orterjem (2019).
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Tudi zato Glasbeni šoli Slovenska Bistrica uspeva. Uspeva ji s številnimi
izjemnimi domačimi in mednarodnimi tekmovalnimi rezultati njenih učencev.
Brez njih ne bi bilo sprejema izjemnih bistriških tekmovalcev z mednarodnih
tekmovanj pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec
Brenčič, v Ljubljani aprila 2018 in pri bistriškem županu, dr. Ivanu Žagarju, leta
2019, in brez njih najbrž ne bi bilo uvedenih županovih petic za učence glasbenih
šol v vseh treh občinah. Uspeva ji zaradi energije in angažiranosti. Brez tega ne bi
bilo vseh tistih učencev, ki se odločajo za nadaljevanje glasbenega šolanja na
Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Nekdo je dejal, da vsaka nova
predstava baletnega oddelka, uprizorjena na malem odru SNG Maribor, prekaša
tisto pred letom dni. In navduši še bolj. A tovrstne ustvarjalne čarovnije se ne
zgodijo same po sebi. Rojevajo se lahko le v zdravem in spodbujajočem okolju,
prežetem s kreativnostjo in nesebičnostjo pedagogov, marljivostjo učencev in
zadovoljstvom staršev. Sklenjen krog, ki često vodi nepredstavljivo visoko.

Prejemniki županovih petic 2019 v Občini Poljčane z županom Stanislavom Kovačičem, Francko Mravlje,
Radmilo Bikić Magdić in Mateo Brečko.
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Prejemniki županovih »glasbenih« petic 2018 v Občini Slovenska Bistrica.

Bistriški mednarodni tekmovalci z mentorji in ravnateljico na sprejemu pri ministrici za izobraževanje, znanost
in šport, dr. Maji Makovec Brenčič, v Ljubljani (april 2018).
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Ravnatelji

OSKAR ŠTAKUL (1918−1992),
ustanovitelj Glasbene šole Slovenska
Bistrica
Rojen 21. maja 1918 v kraju Neusiedel an der Zaya
pri Dunaju, na Spodnjem Avstrijskem, kamor se je
ob soški fronti kot zavedna slovenska Primorka
begunka s starejšo hčerko Milko in sinom Jankom
zatekla njegova mama Katarina. Bil je čas sovraž-
nosti med Italijo in Avstro-Ogrsko, ko so avstrijske
oblasti v begunska taborišča naselile okoli 80 tisoč
Slovencev iz Goriške in Posočja. Oče Jožef je bil
vpoklican na fronto. Po nekaj letih so se preko
začasnega begunskega taborišča v Strnišču, da-
našnje Kidričevo, vrnili na Goriško.
V Gorici je Štakul dokončal srednjo ekonomsko šolo in se hkrati šolal na Mestni
glasbeni šoli, ki jo je leta 1930 ustanovil priznani italijanski violinist, komponist,
dirigent in profesor Rodolfo Lipizer. Od leta 1982 vsako leto v Gorici poteka po
njem poimenovano mednarodno tekmovanje violinistov. Štakul je bil učenec viole
in violine profesorja Lipizerja, ki je med drugim napisal še danes priznane
učbenike za obvladovanje vrhunske tehnike igranja violine in ga kot uspešnega
violista vključil v simfonični orkester, s katerim je na različnih koncertih z
uglednimi solisti sodeloval vse do leta 1947.

Po priključitvi Primorske Jugoslaviji se je z družino, sinom Aleksom in soprogo
Aliče, preselil v Šempeter pri Gorici. V Slovenskem poročevalcu je zasledil oglas, da
tovarna Impol v Slovenski Bistrici išče glasbenega učitelja, ki bi v kraju ustanovil glasbeno
šolo. Takoj se je prijavil in prejel pozitiven odgovor. Ker glasbene šole še ni bilo, so ga kot
knjigovodjo zaposlili v tovarni Impol. Tukaj se je z igranjem violine in viole priključil



122

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

sindikalnemu orkestru, s katerim so nastopali na koncertih in raznih prireditvah ter v
oddajahRadiaMaribor. Poleg tega je vodil tudi glasbeno sekcijo vDelavsko-prosvetnem
društvu Svoboda, v katerem so bili še dramski oddelek, moški, ženski inmešani pevski
zbor, baletna in folklorna skupina in ljudska univerza. Z orkestrom inodličnimi pevci so
uspeli na oder Kulturnega doma postaviti kar tri operete: Planinsko rožo Radovana
Gobca,Tam na gorahEdvarda Ingriša in Študentje smoVinkaVodopivca.

Po dvoletnih prizadevanjih mu je ministrstvo za kulturo in prosveto
odobrilo ustanovitev splošne glasbene šole in soglašalo, da se ga imenuje za
ravnatelja, kar je ostal vse do svoje upokojitve leta 1978. Pouk za prvih 80 učencev
v oddelkih za godala, pihala, klavir, trobila in solopetje se je začel 1. septembra
1949. Šolo so do leta 1952 najprej financirali iz državnega proračuna, nato je dve
leti stroške prevzelo Delavsko-prosvetno društvo Svoboda, s preimenovanjem v
Državno nižjo glasbeno šolo pa občina Slovenska Bistrica. 1. januarja 1974 mu je
šolo uspelo priključiti Centru za glasbeno vzgojo v Mariboru z oddelki v
Poljčanah, Polskavi, Laporju in Makolah. S Srednjo glasbeno šolo v Mariboru in
njegovim ravnateljem Otonom Bajdetom je sodeloval že od leta 1949. Za svoje
prizadevno dolgoletno delo na področju kulture in prosvete je prejel tudi državno
odlikovanje. Umrl je 15. decembra 1992 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Aleks Štakul, sin

MILAN MLAKAR
Milan Mlakar se je rodil 12. avgusta 1948 na Ptuju.
V Mariboru je obiskoval Srednjo glasbeno in
baletno šolo. Kot učitelj glasbenega pouka se je
najprej zaposlil na OŠ Voličina, pozneje pa na OŠ
Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Da je bil
vanj vraščen prefinjen zborovodski dar, je dokazal
že s šolskimmladinskimpevskim zborom, ki je pod
njegovim vodstvom dosegel zavidljivo raven.

Službovanje je nadaljeval kot tajnik
Samoupravne interesne kulturne skupnosti občine
Slovenska Bistrica. V tem času je končal študij na
Oddelku za glasbeno vzgojo na Pedagoški akademiji
v Mariboru.

Leta 1978 je začel poučevati teorijo (nauk o glasbi) na glasbeni šoli v
Slovenski Bistrici, leto pozneje pa je prevzel še vodenje dislociranega oddelka
Srednje glasbene in baletne šole Maribor v Slovenski Bistrici. Nadvse uspešno
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zborovodsko pot je uresničeval z moškim in dekliškim pevskim zborom v okviru
DPD Svoboda Slovenska Bistrica, ob tem pa je bil tudi umetniški vodja okteta LIO
iz Oplotnice. Po zahrbtni in hitri bolezni je umrl 29. avgusta 1991. Pokopan je v
Slovenski Bistrici.

Od leta 1991 do 2000 je dislocirani oddelek Slovenska Bistrica v njegov
spomin prirejal koncerte za sklad Milana Mlakarja.

IGNAC PANČIČ
Rojen sem bil leta 1955 v Celju ter osnovno in nižjo
glasbeno šolo zaključil v Mariboru. Sledilo je moje
šolanje naučiteljsko-teoretskem in inštrumentalnem
oddelku Srednje glasbene šole Maribor, kjer sem bil
prvi dijak glavnega predmeta harmonika v Sloveniji,
moj profesor pa je bil Rudolf Pillich. Po končanem
srednješolskem izobraževanju sem uspešno opravil
sprejemni izpit na teoretskem oddelku Akademije za
glasbo v Ljubljani.

S šolskim letom 1974/75 sem se redno zaposlil
kot učitelj harmonike in nauka o glasbi na Centru za
glasbeno vzgojo Maribor (prej Srednja glasbena šola
Maribor), oddelek Slovenska Bistrica. Za vodjo
dislociranega oddelka Slovenska Bistrica Srednje glasbene in baletne šole Maribor
(prej Center za glasbeno vzgojo Maribor) sem bil imenovan 1. septembra 1991, za
v. d. ravnatelja Glasbene šole Slovenska Bistrica 1. septembra 2010, zadnja tri leta
pred upokojitvijo (1. septembra 2016) pa sem bil pomočnik ravnateljice.

Lahko rečem, da sem na zavodu, ki je skozi vsa ta leta spreminjal svoj naziv,
kot učenec, dijak, učitelj, vodja, v. d. ravnatelj in pomočnik ravnateljice preživel večji
del svojega življenja. Kar 53 let se je nabralo, od tega 17 pedagoških in 25 vodstvenih.

Leta 1991, ko sem postal vodja oddelka v Slovenski Bistrici, je bilo na šoli
150 učencev in 14 učiteljev, ob zaključku mojega vodenja leta 2013 pa je šolo
obiskovalo kar 490 učencev, zaposlenih pa je bilo 34 delavcev, ob pedagoškem tudi
tehnično osebje. Poleg pouka glasbene pripravnice, nauka o glasbi, klavirja, violine,
viole, pihal, trobil, harmonike in kitare, sem v tem obdobju uvedel še pouk tolkal,
violončela in citer. Učencem in učiteljem sem na seminarjih, poletnih šolah,
tekmovanjih in strokovnih ekskurzijah tako doma kot v tujini omogočal
pridobivanje dodatnih in novih znanj.

Za prepoznavnost šole v domačem kraju in širom Slovenije ter tudi v
nekaterih krajih izven meja − v Nemčiji, Avstriji in Srbiji − in povečanje števila
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učencev gre največja zasluga delu našega pedagoškega kadra. Rezultati, ki so jih
učenci dosegli, so bili predstavljeni na številnih nastopih v okviru šole in izven nje.
Poleg izbirnih in javnih nastopov sem v šolskem letu 1993/94 uvedel še razredne
nastope, z letom 2004 pa se je na pobudo Tatjane Gaberšek pričel glasbeni kviz
glasbene pripravnice, ki poteka še danes. Seveda pa je bilo potrebno naše delo
predstaviti tudi najmlajšim, morebitnim bodočim mladim glasbenikom, zato sem
leta 1995 prvič organiziral predstavitev inštrumentov za otroke iz vrtcev in
osnovne šole v Slovenski Bistrici. Dogodek, ki še vedno poteka v Slomškovem
domu, je postal tradicionalen.

Z letom 1992 sem ponovno oživil baletni oddelek. Z Mateo Brečko je v teh
letih nastal baletni oddelek, ki svoje delo vsako leto predstavi na odmevni baletni
produkciji. Ta je na začetku potekala v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici, leta
1997 pa sem se s takratnim vodjo baletnega oddelka na Srednji glasbeni in baletni
šoli Maribor, Ikom Otrinom, dogovoril za sodelovanje našega baletnega oddelka
na njihovi odmevni baletni produkciji v Slovenskem narodnem gledališču
Maribor (SNG Maribor). Po osamosvojitvi naše glasbene šole smo nadaljevali z
baletnimi produkcijami v SNGMaribor in dvodnevni najemdvorane je bil za našo
šolo brezplačen. Odlično sodelovanje z SNG Maribor potrjuje tudi moj dogovor z
vodstvom gledališča, ki je ves čas od osamosvojitve šole do konca mojega vodenja
našim učencem in njihovim staršem omogočal ogled predstav po minimalni ceni.

V istem letu sem v spomin Milanu Mlakarju organiziral dobrodelni
Božično-novoletni koncert. Koncert je postal tradicionalen in je potekal kar deset
let, zbrana sredstva pa so bila namenjena za nakup inštrumentov in drugih učil.
Koncert se v malce drugačni obliki izvaja še danes.

Jeseni leta 1993 sem bil pobudnik in organizator prireditve, ki je združila
učence naše šole, lokalnemlade pevce in mlade gledališke ustvarjalce. Poimenovali
smo jo Veseli tobogan, a žal je bila izvedena le enkrat.

V šolskem letu 1993/94 sem na šoli ponovno ustanovil pihalni orkester,
katerega člani so bili učenci, nekdanji učenci ter učitelji oddelka Slovenska Bistrica.
Pihalni orkester, ki ga je vodil Janez Kopše, je redno prejemal prve nagrade na
Tekmovanju godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Ormoža. Trikrat se je
predstavil na koncertih v Waldkraiburgu (Nemčija) in prav tako trikrat v Wennsu
(Avstrija). Zelo odmevni so bili njegovi nastopi na koncertih orkestrov Srednje
glasbene in baletne šole Maribor v Unionski dvorani. Leta 2008 je za dve leti
vodenje orkestra prevzel Valter Kukovič, leta 2012 pa je Kopšeta nasledil Jernej
Senegačnik ml. Z rastočo zasedbo je orkester vidno pridobival na kakovosti in
nadaljeval s svojimi uspehi.

Prvi samostojni koncert učiteljev oddelka Slovenska Bistrica sem
organiziral leta 1994. Prejšnja leta smo namreč sodelovali na koncertih učiteljev
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Srednje glasbene in baletne šole Maribor, ki potekajo v Kazinski dvorani. Koncert
učiteljev še danes ostaja v tej obliki in vsakič ga gosti Viteška dvorana Gradu
Slovenska Bistrica.

Leta 1996 sem ustanovil Big band, ki ga je na začetku vodil Janez Kopše,
pozneje pa je njegovo vodenje prevzel Jernej Senegačnik ml. Z Big bandom sem
prirejal vsakoletne odmevne koncerte z gosti, Otom Pestnerjem, Urošem Peričem
in drugimi solisti.

V zgodovini glasbene šole sta poleg pihalnega orkestra od vsega začetka
njenega obstoja intervalno delovala tudi harmonikarski in godalni orkester in v
času mojega vodenja oddelka Slovenska Bistrica sem ponovno obudil delovanje
obeh. Leta 2007 se je iz komorne zasedbe harmonik pod vodstvom Radmile Bikić
Magdić razvil harmonikarski orkester, leta 2012 pa je pod vodstvom Katjuše
Majcenič na podoben način začel delovati še godalni orkester.

Vsem šolskim orkestrom sem v času svojega vodenja omogočal intenzivne
priprave, nastopanja v domačemkraju in gostovanja izvennjega ter sodelovanja na
revijah in tekmovanjih.

Leta 2009 sem organiziral prav poseben orkester, priložnostno zbran za
praznovanje 60-letnice delovanja Glasbene šole Slovenska Bistrica. Na
slavnostnem koncertu je tako nastopil 43-članski pihalni orkester, sestavljen iz
nekdanjih učencev ter takrat zaposlenih učiteljev. Dirigent je bil Janez Kopše, kot
solista pa sta nastopila uveljavljena glasbenika, flavtist Martin Belič in trobentač
Damir Tkavc. Slavnostni govornik je bil predstavnik Ministrstva za šolstvo
Republike Slovenije, gospod Boris Zupančič, ki je v svojem govoru uradno
napovedal, da bo v šolskem letu 2010/11 glasbena šola Slovenska Bistrica postala
samostojni zavod.

V času mojega vodenja glasbene šole sem k sodelovanju povabil
mednarodno priznanega flavtista – nekoč učenca naše glasbene šole – Martina
Beliča. Tako je od 20. do 23. oktobra 2011 prvič potekal seminar za učence nižjih
in srednjih šol ter študente akademij.

Zadnji dve leti mojega vodenja sem organiziral koncerte Glasbene mladine
Slovenije (GMS). Odlični koncerti obetavnih mladih glasbenikov so potekali v
dvorani naše šole.

V tem obdobju sem postavil tudi temelje za sodelovanje z glasbeno šolo v
Nišu (Srbija). Na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije se je namreč obrnila
Slovenska kulturna skupnost France Prešeren Niš s prošnjo, da potrebuje
klaviaturo za vaje njihovega pevskega zbora. Ministrstvo je k sodelovanju pozvalo
javne zavode v Sloveniji in na prošnjo sem se odzval. Glasbena šola Slovenska
Bistrica je tako slovenski skupnosti podarila klaviaturo, kar je bila osnova za
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prihodnje sodelovanje naše in niške glasbene šole, katerega temelje je v Srbiji
postavila predsednica slovenske skupnosti Sanja Nikolić.

Glasbena šola se je v času mojega vodenja tudi prostorsko večala. Poleg
oddelka v Poljčanah je od šolskega leta 1977/78 potekal pouk vseskozi še na
lokacijah na Zgornji Ložnici in v Oplotnici. Skozi leta je vpis na Zgornji Ložnici
zamiral, saj so učenci višje stopnje nadaljevali pouk osnovnega izobraževanja na
matični osnovni šoli v Slovenski Bistrici. Tako je ostala dejavnost glasbene šole
neprekinjena le še v Oplotnici in z reorganizacijo Srednje glasbene in baletne šole
Maribor mi je uspelo leta 1997 oddelek Oplotnica tudi uradno ustanoviti.

Ob mojem imenovanju za vodjo dislociranega oddelka v Slovenski Bistrici je
šola delovala v prostorih Gradu Slovenska Bistrica. Z večanjem števila učencev in
učiteljev je nastala vedno večja potreba po primernejših in številčno zadovoljivih
prostorih tako na matični šoli kot tudi na oddelkih v Poljčanah inOplotnici. Bil sem
pobudnik za izgradnjo nove zgradbe na Ozki ulici 1 v Slovenski Bistrici ter vodja
njene gradnje in ob 50-letnici glasbene šole leta 1999 je bila ta predana v svoje
namene. Leta 2011 smo z lastnimi sredstvi prenovili prostore v sosednji zgradbi na
Trgu svobode 16. V drugem nadstropju so tako nastali prostori, namenjeni
baletnemu oddelku, in dve učilnici za individualni pouk. Leto pozneje smo obnovili
še pritličje iste zgradbe, kjer smo pridobili tri pisarne in dve učilnici.

Po nekaj letih konstruktivnih pogovorov z Občino Oplotnica mi je uspelo
oktobra leta 2010 prerezati trak novih, zelo lepih prostorov v velikosti 260 m², ki
se nahajajo v Graščini Oplotnica. Pridobili smo kar štiri učilnice in pouk dvignili
na kakovostnejšo raven.

Tudi za oddelek v Poljčanah mi je po številnih letih iskanja primerne
lokacije leta 2013 uspelo pridobiti sklep Občinskega sveta Poljčane, s katerim je
bila zgradba na Bistriški cesti 64 v Poljčanah (stari vrtec) namenjena dejavnosti
poljčanskega oddelka Glasbene šole Slovenska Bistrica. Z obnovitvijo objekta smo
pridobili šest lepo opremljenih učilnic.

Poleg urejanja primernih prostorov za izvajanje pouka je bilo nujno potrebno
nabaviti primerne, kakovostne inštrumente, druga učila inučne pripomočke ter opremo
za učilnice, za kar sem kot vodja šole tudi poskrbel. Ena večjih investicij je bila vsekakor
nabava desetih klavirjev, potrebnih za izvajanje pouka in koncertnih dejavnosti.

V vseh letih mojega vodenja zavoda je zame največji delovni uspeh in
zadovoljstvo predstavljala ustanovitev samostojnega javnega zavoda Glasbene šole
Slovenska Bistrica z oddelkoma v Poljčanah in Oplotnici. Res je, da je to zahtevalo
zelo veliko dodatnega dela, časa in energije, tako moje kot tudi vseh članov
kolektiva. Urediti je bilo potrebno vse pravne akte in ustanoviti organe za
delovanje zavoda, vzpostaviti samostojno finančno poslovanje in vse, kar je pravno
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svetovanje zavoda še zahtevalo. Pot do cilja je trajala kar dobrih osemnajst let, a
mirno lahko trdim, da je bila vredna truda.

Začelo se je 9. junija 1992 s podanim Predlogom o ustanovitvi zavoda Svetu
šole Srednje glasbene in baletne šole Maribor in Občini Slovenska Bistrica. Čez
dobrih dvanajst let, točneje 27. januarja 2005, je sledil prelomni dogodek −
sestanek kolektiva glasbene šole, na katerem se je kolektiv s sedemnajstimi glasovi
za in tremi glasovi proti odločil za samostojni javni zavod. Prisoten je bil tudi
ravnatelj Srednje glasbene in baletne šole Maribor, profesor Anton Gorjanc.
Kolesje se je zavrtelo in 2. decembra 2008 je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica sprejel sklep, da soglaša z odcepitvijo oddelka Slovenska Bistrica od
Srednje glasbene in baletne šole Maribor. 21. junija 2010 je svet na 26. redni seji
sprejel Odloko ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Slovenska Bistrica in tako je bil 1. septembra 2010 cilj dosežen. Glasbena šola
Slovenska Bistrica je začela delovati kot samostojni javni zavod.

Ignac Pančič

RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ
Rodila sem se 14. oktobra 1972 v Jajcu (Bosna in
Hercegovina).Glasbenopot semzačela vGlasbeni šoli
Vatroslav Lisinski v Bjelovarju (Hrvaška) ter
izobraževanje nadaljevala na Srednji glasbeni šoli
Varaždin (Hrvaška), kjer semobiskovala dva oddelka,
in sicer teoretski in inštrumentalni oddelek − smer
harmonika. Po opravljeni maturi leta 1990 sem
nadaljevala s študijem harmonike na Konservatoriju
P. I. Čajkovskega v Kijevu (Ukrajina), kjer sem leta
1995 diplomirala. Prve pedagoške izkušnje sem si
pridobila v Glasbeni šoli Alberta Štrige v Križevcih
(Hrvaška), leto pozneje (1. septembra 1996) pa sem se
zaposlila v Glasbeni šoli Nova Gorica. Opravila sem
izpit iz slovenskega jezika (24. februar 1997), strokovni izpit (4. marec 1998),
pridobila naziv svetnice (1. december 2008), opravila ravnateljski izpit (17. junij
2006) in izpit izupravnega postopka (29. februar2016).

V svojem enajstletnem obdobju poučevanja na Glasbeni šoli Nova Gorica
sem vedno sprejemala nove izzive. Kot prednostni nalogi sem si določila dvig
strokovnega dela z učenci in posledično zvišanje standardov znanja ter povečanje
zanimanja za vpis na oddelek harmonike.
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Med leti 1999 in 2003 sem opravljala delo vodje aktiva učiteljev harmonike
Zveze primorskih glasbenih šol, ki združuje 13 glasbenih šol. Sem ustanovna
članica Društva harmonikarskih pedagogov Slovenije ter pobudnica in
koordinatorka za organizacijo seminarjev, ki so namenjeni strokovnemu
izobraževanju učiteljev harmonike glasbenih šol Slovenije.

Sodelovala sem v številnih strokovnih žirijah. Članica strokovne žirije sem
bila na 28., 29., 30. in 31. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pulju; leta
2002 in 2003 sem bila članica žirije na izboru hrvaškega predstavnika za svetovni
pokal harmonikarjev in večkrat članica strokovnih žirij na različnih regijskih
tekmovanjih Republike Slovenije.

Od leta 1999 do 2002 sem bila zunanja sodelavka na Centru za glasbeno
vzgojo Koper (danes Glasbena šola Koper) in poučevala na umetniški gimnaziji.

Nov, velik izziv v strokovnem in osebnem razvoju mi je pomenilo povabilo k
strokovnemu sodelovanju Filozofske fakultete v Pulju, na podlagi katerega sem bila
v študijskih letih 2002−2004 asistentka za komorno igro naOddelku za harmoniko.

V vsem tem času sem se skupaj z učenci, komornimi skupinami in
harmonikarskim orkestrom udeleževala regijskih, državnih in mednarodnih
tekmovanj, na katerih so moji varovanci dosegali odlične rezultate. Zelo sem
ponosna na delovanje harmonikarskega orkestra GŠ Nova Gorica, s katerim smo
zabeležili izjemne tekmovalne rezultate. Predstavili smo se v oddaji Izvir(n)i na
RTV Slovenija, leta 2005 posneli in izdali zgoščenko, ob zaključku delovanja leta
2006 pa smo samostojni celovečerni koncert posneli še na DVD-ploščo.

Od 1. septembra 2007 živim v Mariboru in sem zaposlena na Glasbeni šoli
Slovenska Bistrica. V šestletnem pedagoškem obdobju sem prav tako skrbela za
dvig kakovosti igranja na harmoniki. Učence sem redno pripravljala za vse javne
nastope v okviru šole in izven zavoda, bili so udeleženci regijskih, državnih in
mednarodnih tekmovanj, kjer so dosegli izjemne rezultate.

S prihodom na Glasbeno šolo Slovenska Bistrica sem ustanovila harmo-
nikarski orkester, ki ga vodim še danes. V orkestru sodelujejo sedanji in tudi
nekdanji učenci oddelka za harmoniko. V tem obdobju je orkester sodeloval na vseh
javnih nastopih v okviru zavoda ter številnih nastopih izven zavoda, dobrodelnih
koncertih, simpozijih, revijah harmonikarskih orkestrov v organizaciji Zveze
slovenskih glasbenih šol ter mednarodnih tekmovanjih. Vsekakor pa je pomembno
izpostaviti izjemen dosežek harmonikarskega orkestra Glasbene šole Slovenska
Bistrica, ki je na 44.mednarodnem tekmovanju v Pulju leta 2019 prejel prvo nagrado
in je kot najvišje ocenjen orkester v vseh starostnih kategorijah prejel prehodni pokal
»Kup grada Pule« in še dva pokala (v trajno last in za dirigenta). Na državnih in
mednarodnih tekmovanjih so učenci pod mojim mentorstvom prejeli sedem prvih
nagrad, osem drugih nagrad in štiri tretje nagrade.
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Bila sem tudi mentorica štirim učiteljem začetnikom, ki so uspešno opravili
strokovni izpit, ter študentki Akademije za glasbo v Ljubljani.

S 1. septembrom 2013 sem na pobudo sodelavcev prevzela vodenje
Glasbene šole Slovenska Bistrica. Delo ravnateljice sem sprejela kot poseben izziv,
ki mi ni bil le v čast, ampak mi je omogočil tudi osebnostno rast in razvoj. V
petletnem mandatu ravnateljevanja (2013−2018) sem načrtno in sistematično
realizirala zastavljene cilje, ki so bili načrtovani v programu vodenja zavoda.

Glede na stanje v javnem sektorju in v času interventnih ukrepov smo na
Glasbeni šoli Slovenska Bistrica uspeli ohraniti delovna mesta vseh učiteljev in
delavcev šole. Pri posameznih inštrumentih oziroma učiteljih nam je uspelo
povečati delež zaposlenosti, in sicer pri flavti 100%, pihalih (klarinet, saksofon) 70
%, tolkalih 100 %, pozavni 20 %, klavirju in korepetitorjih baleta 40 % ter pri
novem delovnem mestu čistilke 45 %. V času zamrznitve in strogih ukrepov na
področju širjenja dejavnosti, nam je uspela uvedba novih programov: pouk
violončela 20 %, solo-petja, predšolske glasbene vzgoje, pevskega zbora in
Orffovega orkestra, ki so dodatno obogatili vsebino in ponudbo našega zavoda.

Tesno sodelovanje z ustanoviteljico, Občino Slovenska Bistrica, kakor tudi z
občinama Oplotnica in Poljčane je prineslo vrsto uspešnih dogovorov in rešitev:

• postopna pridobitev prostorov na lokaciji matične šole (Trg svobode 16
/ zgradba 2), popolna adaptacija sanitarij, ureditev učilnic v 1. in 2.
nadstropju, učilnica tolkal in predšolske glasbene vzgoje, dodatna
zvočna izolacija in nabava opreme (2014, 2015, 2016);

• pridobitev novih prostorov nekdanjega vrtca na lokaciji dislociranega
oddelka Poljčane ter dobava in montaža opreme sistema tehničnega
varovanja (2014);

• dobava in montaža opreme sistema tehničnega varovanja na lokaciji
matične šole (2017);

• popolna adaptacija in ureditev koncertne dvorane na lokaciji
dislociranega oddelka Poljčane in pridobitev finančnih sredstev od
Občine Poljčane (2017);

• pridobitev energetskih izkaznic za vse lokacije;
• pridobitev dodatnih sredstev za materialno vzdrževanje (Slovenska

Bistrica, Poljčane);
• pridobitev dodatnih sredstev za nakup električnega klavirja Yamaha

(Oplotnica);
• pridobitev dodatnih sredstev za gostovanje v Nišu (Občina Slovenska

Bistrica);
• znatno povečanje sredstev financiranja glasbenega izobraževanja od

Občine Poljčane.
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Izhajajoč iz števila učencev in trenda v sodobnem svetu multimedije smo
septembra 2014 pričeli z uporabo aplikacije oziroma računalniškega programa e-
glasbena šola, ki je namenjana strokovnim delavcem in administrativnem osebju.
Program omogoča sodobno vodenje evidenc, dnevnikov, redovalnic, pripravo
spričeval, urejanje nastopov, statistike ter hiter prenos informacij in obveščanje
staršev. Za ta namen in za namen kakovostnega administrativnega ter
računovodskega dela smo nabavili 30 dodatnih računalnikov.

Da bi pedagoško delo potekalo še bolje, sem poskrbela za ustrezno ureditev
učilnic in skupnih prostorov. Za večjo možnost izposoje inštrumentov smo
poskrbeli z nakupom dodatnih novih glasbil (tudi notnega gradiva) na vseh
oddelkih:

• 4 pianina kot dodatni inštrument za vse učilnice individualnega pouka
klavirja;

• 3 klavinove, 2 električna klavirja;
• 5 flavt, 6 klarinetov, 3 saksofoni;
• 3 male trobente, 1 trobenta, 1 evfonij, 1 rog, 3 pozavne;
• 2 kitari, 2 citre;
• 1 viola, 4 violončela;
• 9 harmonik;
• 1 marimba, 1 komplet bobnov, 1 mali boben, zvončki, drobna tolkala;
• 3 kompleti Orffovega inštrumentarija;
• notno gradivo;
• sprotno dopolnjevanje baletnega fundusa in kostumov;
• ponovna adaptacija baletne dvorane in menjava baletnega poda (2015);
• obnova zbornice (2017).
V vseh letih smo uspeli ohraniti enako višino prispevka staršev za kritje

materialnih stroškov za izvajanje javno veljavnega programa Glasbene šole
Slovenska Bistrica. Na tak način smo staršem in vsem uporabnikom izkazali
naklonjenost in posluh v času varčevalnih ukrepov na vseh področjih ter kljub
konkurenci in številnim ponudnikom tovrstnih storitev zagotovili dostopnost in
kakovost. Starše pravočasno obveščamoo delu, dosežkih innapredovanju učencev,
z njimi smo zgradili spoštljiv odnos in zaupanje.

Vse dosežke naših učencev in strokovnih delavcev na različnih
tekmovanjih, koncertnih in plesnih odrih smo z velikim veseljem skrbno
zabeležili, arhivirali in o njih obveščali v lokalnih medijih, na novonastali medijski
platformi Facebook in sodobno oblikovani spletni strani šole.

Glasbena šola Slovenska Bistrica in okolje, v katerem deluje, sobivata v
interakciji. Uspešno sodelovanje s kulturnimi zavodi, društvi in izobraževalnimi
ustanovami, povezovanje z gospodarstvom v regiji, predvsem pa sodelovanje na
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prireditvah podjetij v občini, ob obletnicah ali predstavitvah njihovega dela so
prispevali k večji prepoznavnosti in angažiranosti šole.

Vsi strokovni delavci in seveda tudi administrativno in tehnično osebje so
imeli možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja na seminarjih za posamezna
področja. V šolskem letu 2017/18 smo v okviru finančnih zmožnosti pričeli z
organizacijo in izvedbo delavnic in seminarjev za učence in učitelje posameznih
strokovnih aktivov.

V letu 2015 so se sprostila napredovanja javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo
pogoje za napredovanja v višji plačni razred in višji naziv. Kot ravnateljica skrbno
spremljam, evidentiram in obveščam kandidate, zanje pripravljam letne ocene in
mnenja. Predloge in pobude zaposlenih sem v dobro zavoda in vseh udeležencev
temeljito preučila ter jih z velikim veseljem tudi podprla. Od leta 2012 se je
spremenila struktura učiteljev po strokovnih nazivih in danes imamo v kolektivu
že 13 svetnikov, 10 svetovalcev, 2 mentorja in 8 mladih učiteljev brez naziva.

Poskrbeli smo za povezovanje z ostalimi zavodi in glasbenimi šolami v
Sloveniji in obenem odprli vrata za sodelovanje z ustanovami v tujini. Nova
prijateljstva smo stkali z Glasbeno šolo Niš, Umetniško šolo Poreč, Glasbeno
akademijo Univerze v Vzhodnem Sarajevu in Umetniško šolo Miroslav
Magdalenič iz Čakovca.

Glasbena šola Slovenska Bistrica je članica Aktiva štajerskih glasbenih šol in
Zveze slovenskih glasbenih šol. Kot enakopravna članica smo bili aktivno
vključeni v izvedbo projektov ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva. Bili smo
nosilci projekta in organizatorji na regijski in državni ravni. V letu 2018 je bila naša
šola prvič vpisana na zgodovinski seznam prejemnikov Gerbičevih nagrad in
priznanj, ki jih podeljuje Zveza slovenskih glasbenih šol.

Osebno sem skrbela za pridobitev novih znanj na področju delovnih
razmerij, upravnega postopka in vsekakor pedagoškega dela za harmoniko in
dirigiranje. Redno sem hospitirala pri pouku ter s prisotnostjo na številnih
razrednih in oddelčnih nastopih in tekmovanjih za različne discipline dobila
vpogled v raven in kakovost igranja ter spoznala specifiko posameznih
inštrumentov.

S 1. aprilom 2016 sem bila imenovana za predsednico Aktiva ravnateljev
štajerskih glasbenih šol, dne 20. januarja 2017 pa sem bila izvoljena v članico
izvršenega odbora Zveze slovenskih glasbenih šol. Tudi v teh vlogah svoje delo
opravljam z velikim veseljem in polno odgovornostjo.

Radmila Bikić Magdić, prof.
ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica
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Spominjamo se

ALEKS ŠTAKUL

Ko bo utihnila glasba, bo utihnil svet

Zvedavo sem iz zgornje okrogle kupole nekdanjega
bistriškega hotela Beograd, našega začasnega
družinskega bivališča, kot fantič skozi okno
opazoval novo okolje tam spodaj na Trgu svobode.
Bilo je leto 1948. Konjske vprege so s strumnim
korakom vlekle topovske lafete proti bližnji
vojašnici. Z očmi sem drsel čez mogočen
samostanski baročni zvonik, koder je melodično
ubran zvon oznanjal poldne. Naslednji dan smo se
selili čez cesto v nekdanje stanovanje minoritov. Le
kaj boprinesel časpo tistem,ko se je oče v Šempetru
pri Gorici odločil, da se prijavi na oglas v
Slovenskem poročevalcu, da tovarna Impol išče glasbenega učitelja z namenom
ustanovitve glasbene šole. Ni mu bilo lahko. Toliko bolj, ker je z znanjem
ekonomije moral v tovarni bakrenih inmedeninastih izdelkov najprej poprijeti
za knjigovodska dela, ki jih je dobro obvladal. Zato pa je zadoščenje našel v
prostem času, ko ga je sodelavec in dober prijatelj ter odličen violinist Herbert
Maček takoj vključil v sindikalni orkester, ki je igral in nastopal na raznih
prireditvah, plesih in veselicah. Bili so izjemna glasbena družina: poleg očeta,
ki je igral violo in violino, še violinisti Herbert Maček, Ljubo Šlatau, Čisar, na
klavirju Josipina Omerzu, trobenta Leopold Bajde, bobni Franc Cvahte, čelo
Holc, druga imena mi žal niso ostala v spominu. Bil sem pogosto z njimi bodisi,
ko smo se na nastope v bližnje kraje vozili na kripi impolskega tovornjaka in z
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rokami tesno objemali lesene klopi, ali pa na plesu v sedanji kino dvorani, ki je
takrat bila telovadni dom.

Razgibanemu glasbenemu življenju v mestu pod Pohorjem so svoje dodali
še trije pevski zbori DPD Svoboda, ki jih je vodil pevovodja in organist Martin
Ulaga. Z odličnimi pevskimi solisti Milanom Nahtigalom, Lujem Polancem,
Slavkom Kovačičem, Borisom Jagodičem, Doro Polanec, Zalo Kosi, brati Uršič in
z baletno sekcijo, ki jo je vodila Erika Omerzu, so na odru Doma kulture v režiji
Milana Vidica izvedli tri operete, Planinsko rožo Radovana Gobca, Tam na gorah
Edvarda Ingriša in Študentje smo Vinka Vodopivca. Sedel sem pod odrom v
posebnem poglobljenem in ograjenem prostoru za orkester in v ušesih so mi
prijetno odzvanjali priljubljeni napevi.

Bila je lepa vroča pomlad leta 1949. V pričakovanju poletja sva se z
vrstnikom in pozneje sošolcem Rudijem Rizmanom že v mesecu aprilu bosonoga
podila po prostornem dvorišču. Sedel sem v kuhinji in opazoval kobacanje nekaj
manj kot enoletne sestrice Mirjam v naročju mame Aliče. Nekoliko prej kot
običajno sem na vratih uzrl široko nasmejani obraz očeta. Z aktovko v levi in
modro kuverto v desni je zadovoljno vzkliknil: »Zdaj pa jo končno imamo črno na
belem, glasbeno šolo!« Izvlekel je na pisalnem stroju popisan list in prebral:
»Ministrstvo za kulturo in prosveto v Ljubljani odobrava ustanovitev glasbene šole
in soglaša, da se Oskarja Štakula imenuje za vodjo.« S solznimi očmi od radosti in
sreče nas je trdno objel, stopil korak do spalnice, odprl škatlo z violo in dejal:
»Aliče, zdaj pa bova skupno tisto najino, saj veš, Ave Mario.« Stopila je k njemu, iz
gosli je nežno izzvenel prvi uvodni takt, ki mu je sledil čudovit mamin sopran z
napevom »Ave Maria, Gratia plena …« skladatelja Franza Schuberta. Ob
izzvenevanju pianissima očetove viole smo jokali vsi.

Takoj se je lotil dela in objavil razpis za vpis v glasbeno šolo, ki bo začela s
poukom 1. septembra 1949. Potreboval je različne inštrumente. In lepega dne sva
se z avtobusom po zaprašeni makadamski cesti čez Trojane zapeljala v Ljubljano,
kjer je dvignil violine in jih tovoril v Dom kulture, kjer so bile prve učilnice
glasbene šole. Vzel je tudi nekaj manjših po velikosti za najmlajše začetnike, saj je
bilo zanimanje za šolanje veliko. Tudi sam sembil mednjimi, papozneje tudi sestri
Mirjam in Nadja. Oče je polagal upe, da bom nekoč vrhunski violinist. Toda pota
življenja in poklica so nepredvidljiva. Zapeljala so me v pravne, ekonomske in
novinarske vode. Ni mu uspelo in ni mi zameril, čeprav sem pozneje presedlal še
na klarinet in kontrabas, pa tudi bobne sem tolkel.

Bilo nam je lepo, še zlasti, ko smo nastopali skupaj v orkestru ali kot solisti
na številnih proslavah in prireditvah ob prvih učiteljih: Franjo Krajnc (violina),
Josipina Omerzu (klavir), Marija Goričar (klavir), Martin Ulaga (klavir in
harmonij), Oskar Štakul (ravnatelj, violina in viola).
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Spominjam se prve generacije starejših učencev: violinistov Ivana Srneca,
Viktorja Pečnika, Rudija inMartina Terška, Ivana Unterlehnerja, Viktorja Kropiča,
Maksa Braučiča, Petra Prosenca, Franca Predana, Janka Predana, Viktorja Mačka,
klaviristk Vikice Vernik, Majde Ulaga, Vere Korošec, Metke Bradan, Božene
Bradan, Tanje Alt, Jelene Alt, Elizabete Matuš, Eve Metličar, Marte Neuhold, Eve
Škofca, klarinetistov Toneta Justineka, Rudija Padra, basista Gruma; in mojih
vrstnikov: čelista Rudija Rizmana, basista Franca Bukovca, violinistov Franca
Knafeljca, Ervina Štembergerja, Asparuha Rusjakovskega, Stanka Utenkarja,
Franca Marklja, Borisa Jagodiča, Antona Tomažiča, Milana Štimca, Adolfa
Marčiča in še brezštevilnih drugih.

V glasbi sem užival in obožujem jo še danes. Bila mi je prirojena in nosim
jo v genih po očetovi in mamini strani. Že v rosnih letih sem se ji predajal na
koncertih v mariborski Unionski dvorani in v ljubljanski Slovenski filharmoniji.
Globoko se mi je vtisnil v spomin izjemen nastop slovitega in svetovno znanega
sovjetskega violinista Davida Ojstraha ob začetku nove koncertne sezone. Bila je
sobota, 29. septembra 1956. Z očetom sva sedela v tretji vrsti na levi strani balkona
nabito polne koncertne dvorane. Pred nama je sedel suhljat mladenič z notnim
zapisom na kolenih. In med bravurami mojstra na goslih je ob branju violinske
partiture pozorno sledil izvajanjuMozartovega koncerta za violino in orkester v A-
duru in P. I. Čajkovskega v D-duru, opus 35. Začudeno sem ga opazoval, nakar mi
je oče tiho prišepnil na uho: »To pa je našmladi, petindvajsetletni in zelo obetaven
vrhunski koncertni violinist Igor Ozim, ki bo naredil še veliko kariero.« In ni se
zmotil.

Hvaležen sem očetu, da sem že kot odraščajoči deček zakorakal v svet
glasbe. Vedno sem spoštoval poklic glasbenika. Koliko vaj, napora in nenehnega
potrjevanja je ob nujnem talentu in izjemnem posluhu treba vložiti, da dosežeš
akademsko koncertno raven igranja bodisi kot vrhunski solist bodisi član velikega
simfoničnega orkestra.

In prav iz bistriške glasbene šole, ki uspešno nadaljuje pionirsko pot našega
očeta vse do njegove upokojitve, izhajajomnogi vrhunski glasbeniki, ki nadaljujejo
svojo kariero doma in v svetu. Zato z veliko hvaležnostjo in ponosom želim
sedanjim in prihodnjim glasbenim rodovom, da utirajo pot viziji in strategiji, ki so
jo zaznamovale številne generacije glasbenikov pred njimi in stkale bogat mozaik
glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Upam, da ni več daleč dan, ko bo
sodobno urejena in vodena Glasbena šola v Slovenski Bistrici z odličnim
profesorskim kolektivom zasluženo deležna tudi otvoritve nove kulturne in
koncertne dvorane, ki jo mesto še kako potrebuje. Srečno, moji glasbeniki!

Vaš Aleks Štakul



137

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

JANKO PREDAN in PETER PROSENC

Spominsko razmišljanje

Mineva sedemdeset let, skoraj tričetrt stoletja, od
vpisa v glasbeno šolo v Slovenski Bistrici. Kako
hitro teče čas! Čas, ko sva v svoje roke vzela
prekrasen inštrument, malo violino z lokom, ki je
dišal po kolofoniji. Pojma nismo imeli, kaj je to.

In minilo je osem let učenja in vaje tega
inštrumenta pod budnim ušesom odličnega
pedagoga, profesorja Oskarja Štakula. Vmes je bilo
učenje glasbene teorije, spoznavanje notnega sistema
in akordov harmonije. Pouk je bil dvakrat tedensko,
vmes še orkestralne vaje, končne produkcije in letni
izpiti. Končala sva nižjo glasbeno šolo, polno
spoznavanja lepote glasbe in preusmeritev začetne
starševske želje v lastni motiv za doživljanje glasbe.

Ko gledava zbledele slike, se spominjava sošolk
in sošolcev, ki resnih obrazov z inštrumenti v rokah
pozirajo kot najbolj zavzeti šolarji. Pa nismo bili tako
zagnani. Nekaj obrazov obudi spomin na Vikija
Mačka, Martina Teršaka, Viktorja Kropiča, Franca
Predana, Maksa Braučiča in še bi lahko naštevala. Bili
smo dober orkester, ki mu je z ljubeznijo, znanjem, pa
tudi zahtevnostjo in potrpežljivostjo dirigiral maestro
Oskar Štakul. Ostril se je naš posluh in občutek za
medsebojno uigranost. Kako veseli smo bili pohval ob
nastopih.

Še nekaj je v najinem prijetnem spominu.
Profesor Štakul je pogosto organiziral obiske koncertov priznanih svetovnih
umetnikov v Mariboru in Ljubljani. Poslušali smo našega violinista Igorja Ozima,
ko je bil na začetku svoje umetniške poti, svetovno zvezdo med violinisti Davida
Ojstraha pa češkega virtuoza na violini Váša Příhodo pa ljubljanske filharmonike
in mariborski operni orkester in še bi lahko naštevala. To je bilo sredi prejšnjega
stoletja, ko smo se na koncerte vozili z vlakom in se pogosto peš vračali domov s
črešnjevske postaje, ker vlak v Bistrico ni več vozil. Na poti na koncerte so nam
učitelji za lažje razumevanje razložili vsebine. Nazaj grede pa smo izpovedovali
svoja občutenja lepote poslušanega muziciranja. Bila so vrhunska doživetja.
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In za konec ... Med šolanjem smo spoznavali glasbeno umetnost in z njo
tudi umetnost lepega. Ljubezen do glasbe je ostala za vedno in še danes obiskujeva
koncerte doma in na tujem. Glasba bogati človeka in mu omogoča, da sebe zazna
v čudovitem skladju. Omogoča slišati muziko v okolju, na radiu, na koncertnih in
opernih odrih in po novih medijih in predvsem v sebi. Zmoreš ji prisluhniti. To je
dragoceno darilo glasbenega šolanja.

Janko Predan, Peter Prosenc

NEKDANJI UČENCI

O življenjskih srečah in najboljšem učitelju

Prebirajoč prispele zborniške spomine naših
nekdanjih učencev o letih, ki so jih preživeli v
bistriški glasbeni šoli, je v meni zažarelo spoznanje,
kako nas je, vsakega posebej in po svoje, tisti čas
notranje bogatil, nas nekako prisilil v zgodnja
srečanja z življenjskimi izkušnjami in modrostmi,
še posebej z delovnimi navadami. Pa ne gre zgolj za
»izbrance«, ki smo z glasbo šli dalje v šole in
poklice. Razmišljam širše in o vseh ostalih, ki jim je
glasba, in z njo učitelji v glasbeni šoli, podarila vse
to v enaki meri. Ko sem se še sam ozrl v tista
zgodnja mladostna leta, sem v sebi začutil nek
notranji izziv in željo, da se jim v spominih pridružim. Kajti tudi jaz sem bil
učenec te naše glasbene šole – slavljenke, na njej poučujem že 35 let in ob
kakem naslednjem jubileju bimarsikaj še bolj zbledelo, bilo celo pozabljeno ali
bilo za nov čas povsem nepomembno.

Mama pravi, da sem se za učenje harmonike odločil sam. A kdo bi se tako
daleč nazaj še spomnil davno zastavljenega vprašanja, ki je morda pomenilo
kanček izbire. Še manj lastnega odgovora, v katerem je, predvidevam, bivala zlasti
spontana, a nadvse odločna in ogromna otroška želja po čisto drugačni igri, tisti,
ki se odziva s toni in melodijami. In sem jo dobil. Mojo prvo harmoniko. Bila je
črne barve in zame ravno prav velika. A najbrž je ne bi bilo, če ne bi moja omica
primaknila večine denarja zanjo. V tistem času smo namreč gradili hišo in moji
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veliki želji se brez njene pomoči ne bi obetalo nič kaj dobrega. Omica je bila zame
prva velika sreča.

Spominjam se, kako je harmonika prav posebno dišala, čeprav ni bila nova.
Dolgočasno domovanje v mariborski starinarni z glasbili je zamenjala za to pri
meni in jaz sem se zaprisegel z njo ravnati z vso ljubeznijo ter na moč skrbno.

Potem je k meni čudežno prišla glasbena šola. Bolje rečeno: prišla je v moj
kraj, v mojo šolo. To je bila druga velika sreča. Vseskozi smo bili družina brez
avtomobila in ne znam si predstavljati, da bi kot zgornjepolskavski drugošolec še v
tistem letu prestopil prag glasbene šole v Slovenski Bistrici. Morda kdaj pozneje, če
sploh. Čeprav …, ne smem nehati verjeti v mamino večno iznajdljivost, v njeno
odrekanje in požrtvovalnost, s katerim je bila vselej pripravljena povezati te
majhne sreče in v pravi meri počakati, da si podajo roke, tudi ko jim ni kazalo
najbolje. Ona je bila zame sploh največja sreča.

In tako je za peščico učencev prav v tistem letu glasbena šola prvič v
zgodovini poslala svojega učitelja harmonike na Zgornjo Polskavo. Moja
štirirazredna osnovna šola na Levarju je bila še šola iz starih časov, precej
odmaknjena od novejšega središča kraja. Majhno, preprosto dvorišče, obdano z
lesenim plotom, s častitljivo lipo v sredini in domovanjem sov v njenem duplu, vse
to je bilo igrišče, stadion, parkirišče in plezalna stena v enem. Danes
nepredstavljivo. S tega dvorišča se spominjam samih sončnihmladostnih slik. Čez
cesto mežnarija, župnikovo domovanje z učilnico za verouk, cerkev, pokopališče.
Šola je premogla štiri učilnice, zbornico in stanovanje za nekdanjo učiteljsko
družino. V prvem nadstropju je visel velik šolski zvonec, ki je naznanjal začetek in
konec pouka, v šolskih prostorih pa je vladal prav poseben režim. Za
kakršnegakoli razgrajača v njej ni bilo prostora in če je pri tem naletel še na
upokojenega ravnatelja Vokača, mu je trda in boleča predla.

Moj prvi učitelj harmonike, Ivan Ravnjak, je bil v tem našem arhaičnem
šolskem svetišču zato nekoliko nenavaden gost. Iz Maribora se je vozil z avtobusom.
Imel je nazaj počesane redkejše lase, zdravniško stroga očala, strogost pa je vela tudi
iz njegovih besed do nas, mladih dušic, ki so žarele od pričakovanj. Šele čez leta sem
izvedel, da je bil v osnovi trobentač. Čeprav sem menda napredoval najhitreje med
vsemi vpisanimi učenci, je tista moja tako velika želja po igranju harmonike že v
drugem letu strmoglavila v slepo ulico, iskrice veselja so ugasnile, vadenje je postalo
muka in pri pouku ni bilo ničesar, kar bi ostalo v svetlobi spominov. Ni bilo pohval,
ni bilo pesmic, ki bi me navduševale.Mamo sem večkrat v solzah prosil, dame izpiše
iz glasbene šole. Tu sem se srečal zmojo naslednjo veliko srečo, s stališča tistega časa
pa s smolo na kvadrat. Imenovala se je mamina nepopustljivost in doslednost, da je
začeto potrebno tudi dokončati, še zlasti, ker je šlo za lastno željo. V mojemprimeru
je to pomenilo kruto soočenje z realnostjo, da bom moral z nižjo glasbeno šolo
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opraviti v celoti, v solzah ali brez njih, z uporništvom ali brez njega. Zares sem imel
srečo, kajti mama me je s svojo držo zadržala na poti, ki je pravzaprav edina vodila
do moje življenjske izpolnitve. Morda bi se sodobne mame, kajpak tudi očetje,
morali od nje in njej podobnih mam kaj naučiti. Otroci namreč še dandanes jočejo
in spreminjajo odločitve čez noč. Imam pa z učiteljem Ivanom ohranjeno najbrž
edino fotografijo mojih najzgodnejših harmonikarskih let. Ob nekem prazniku smo
trije harmonikarji nastopili skupaj na odru domačega Kulturnega doma in on je
zaigral z nami na trobento.

Pot do šole je bila dolga poldrugi kilometer. Z mamo sva harmoniko vozila
na kolesu tako, da sva jo vpela v prtljažnik za sedežem. Seveda sem moral kovček
celotno pot trdno držati, da ni spolzel na eno ali drugo stran. Proti koncu poti so
bile roke že utrujene, kovček je po vseh kilometrih sčasoma utrpel vidne odrgnine
in vreme je bilo, kakršno je pač bilo. Še posebej so mi bili všeč zimski dnevi, ko je
zapadlo veliko snega. Ne, ni odpadla pot v glasbeno šolo. Mama je vzela sani in na
njih sva peljala mojo harmoniko. Privoščil sem ji tisto pravljično potovanje, čeprav
je bilo zame še bolj naporno, in vseskozi me je imelo, da bi še sam sedel na sani. A
mami nikakor nisem želel otežiti poti.

Včasih se mi je pripetila tudi kakšna zagata. Na primer, ko se je v notnem
tekstu pojavil prvi predznak. Težko pojasnim, kaj je bilo posredi, moje
nerazumevanje ali slaba razlaga, najbrž pa čisto kaj tretjega. Vsekakor moja nova
pesmica doma ni dobro zvenela. Mama je hitro našla rešitev. V naši in sosednji
ulici sta živela dva nekaj let starejša fanta, ki sta oba že vešče igrala na harmoniko.
Prvi je bil Zlatko Pongračič, oče mojega nekdanjega učenca, ki je sedaj moj
sodelavec − in seveda učitelj harmonike, drugi pa Ivo Smogavec, »legendarni«
tonski tehnik Radia Maribor. Z notami me je napotila do njiju, da izvem, kar se
izvedeti mora. Dosmrtno vedenje o predznaku − nižaju »b« in enako imenovani
črni tipki pa sem dobil že pri bližnjem Zlatku.

Seveda sem želel igrati kot onadva, a po znanju jima nisem bil dorasel. In
potem sem doživel še eno prav posebno izkušnjo.Medtem, ko sem pred šolo čakal
na pouk harmonike in je moja harmonika čakala v kovčku na hodniku, se je na
dvorišče pripeljal kombi. Iz njega je stopil možakar, ki je pripeljal kruh za šolsko
kuhinjo. Ko je kruh zložil v košare in jih odnesel nekam v notranjost šole, so se
nenadoma oglasili zvoki moje harmonike. Stekel sem na hodnik in obstal.
Nepremično sem poslušal njegovo prepričljivo igranje in zrl v premikanje prstov
po tipkah z enim samim ciljem: da skladbo v popolnosti zaigram po spominu, ko
se vrnem domov. To mi je uspelo tako dobro, da me je mama skoraj razglasila za
glasbenega genija. Od takrat dalje sem se zavedal, da je sposobnost glasbenega
opazovanja in pomnjenja nekaj, kar je mogoče s pridom uporabljati kot glasbeno
čarovnijo, s katero očaraš mamo.
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V tretjem razredu harmonike nenajavljeno ni bilo več učitelja Ivana. Prišel je novi
učitelj, Ignac Pančič. Pripeljal se je z avtom, bil je zelo mlad, prijazen in zato meni zelo
blizu. Potrebe in časa po žalovanju za starimučiteljem ni bilo niti za ped. Zlasti ker sem
hitro zaznal, da je glasba v meni zopet zasijala. Moj odnos do vadenja se je bistveno
spremenil. Učitelj Ignac (Nac) je zame pomenil novo veliko srečo. Z njegovimprihodom
se je vse spremenilo. Skladbe, ki sem jih dobival za nalogo, so bile drugačne, zanimivejše
in težke ravno toliko, da so me vedno znovapritegnile v izdelovanje. Vedno mi jih je tudi
zaigral in občudoval semnjegovo sposobnost, damu iz prve to uspeva takodobro. Že pri
pouku sva analizirala novi notni tekst in preigravala zapis vsake roke posebej. Doma
potemnibilomožnosti zanerazumevanje inmorebitnebele lise. Ja, pohvale,motiviranje,
izražanje navdušenja in dopuščenjemožnosti, da se kdaj ne izide vse ponačrtih − skupni
imenovalec vsemu temu so bile njegova prijaznost, kakovosten pedagoški pristop,
predvsempa srčnost in zaupanje, ki naju združuje še dandanes.

Zaradi osipa polskavskega števila učencev sem moral kmalu v glasbeno šolo v
Slovensko Bistrico, tudi z utemeljenim razlogom, da si pridobim za vsakega glasbenika
nujna znanja pri pouku glasbene teorije. Nac je v meni prepoznal velik glasbeni
potencial in v njegovih očeh je bilo moje nadaljevanje glasbene poti edina logična
izbira. V zadnjem razredu osnovne šole sem semoral posloviti od njega, kajtipredlagal
je pot v Maribor do drugih učiteljev in do še več znanja. Odprl mi je svet, program
pripravnice na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru pa je pomenil najresnejšo
odskočno desko za vpis v redni program srednjega šolanja.

Še na nekaj Nac ni pozabil. Da bi se ob glavnem predmetu harmonike lahko
hkrati vpisal tudi na teoretski oddelek, sem v zadnjem letu na hitro opravil s štirimi
razredi klavirja. Klavir je bil zame sploh veliko odkritje inv naslednjih letih sem igranje
nanj mnogokrat postavil na prvo mesto.V trenutkih, ko se je bilo potrebno dokončno
odločiti o srednji šoli, sem vseenonekoliko kolebalmed precej nelogično izbiro elektro
stroke, oče je bil namreč električar, in glasbe. Tudi takrat je s svojim razmišljanjem
vskočil Nac inmi dal vedeti, da tu sploh ni dileme. Imel je prav. Zelo prav. Kajtiusmeril
me je v čudovit poklic in opravljanje pedagoškega poslanstva, v katerem sem vselej
našel izzive in zatočišče hkrati.

Ko se oziram nazaj v tista odločilna leta nižjega glasbenega šolanja, se
zavedam, kako se je v danem trenutku vse zgodilo prav in najboljše. Vsaka sreča,
še tako majhna in obrobna, je omogočala nadaljevanje poti. Če bi zmanjkala le ena
sama, bi se potovanje najbrž končalo. Da se v vse to ujame še zgodba o učitelju, ki
postane v očeh mladega glasbenega nadobudneža najboljši učitelj in s tem vzor za
vsa poznejša leta, je le še dar nad darovi. Moraš imeti tudi srečo, več sreč. Ogrlico
iz njih privoščim vsakomur.

Peter Skrbiš
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V času, ko sem obiskovala glasbeno šolo, in smo
imeli poukv Slomškovemdomu, je bil zanas otroke
gospod Milan Mlakar bolj kot ravnatelj predvsem
naš učitelj naukao glasbi, ki smo mu −ne vem, če je
bilo temu tako tudi uradno − rekli kar »teorija«, in
ta izraz marsikdo nehote-nevede uporablja še
danes za skupinski pouk, ki ga omenjam.

Gospod Mlakar. Prijazen, umirjen, šaljiv. Tega,
da nam je v stavbi tesno, otroci nismo čutili. Bili so
seveda drugi časi in stavba, v kateri domuje glasbena
šola danes, je v primerjavi s prejšnjimi gostiteljicami
neprimerljivo razkošje, toda vsi nekdanji zidovi so
botrovali korakom do šoline današnje podobe. Skozi
leta, ko je teorija torej »zrasla« v nauk o glasbi (saj je
bilo v resnici z njima zaradimanj posrečenega poimenovanja predmeta nekako tako,
kot bi se matematiki reklo kar − poštevanka), so se spremenili tudi nazivi učiteljev,
pa smo tako tisti nekdanji učenci, ki smo tudi postali pedagogi, že dlje časa
naslovljeni z gospodi in gospemi, učitelji in učiteljicami. Našega MilanaMlakarja pa
smo − kot vse druge tedanje učitelje − klicali kar tovariš. In pri tem nismo imeli
nikakršnih pomislekov glede poimenovanja, kajti bili so pač takšni časi.

Čez dobrih osem let sem nižjo glasbeno šolo pustila za seboj, doklermi tistega
davnega poletja niso prišle naproti kar tri ponudbe za službo, kar se, gledano z
današnjimi očmi, zdi skorajda nemogoče, pa vendarle je takrat bilo tako. Ali učiti
eno leto v osnovni šoli v Mariboru, medtem, ko bi njihova učiteljica dokončala
visokostopenjski študij na Pedagoški fakulteti, ki ga jemoja sveža, prva generacija že
zaključila? Postati učiteljica z redno zaposlitvijo v osnovni šoli v bližini mojega
doma? Ali pa se odzvati na prošnjo gospoda Ignaca Pančiča, ki je prevzel vodstvene
posle takrat bolnega Milana Mlakarja, in ga za čas, ko bi bil moj nekdanji tovariš v
bolniškem staležu, nadomestiti pred tablo v učilnici za nauk o glasbi?

Za današnje iskalce zaposlitve bi se zdela moja tedanja odločitev, da
odklonim dve bolj »sigurni« službi, od katerih bi bila − po doseženi diplomi − ena
celo redna zaposlitev za nedoločen čas, seveda ne preveč modra. Toda šlo je za
»mojo« glasbeno šolo, za »moja« tovariša, kajti tudi Ignac Pančič me je nekoč učil,
in povedala sem mu, da lahko računa name.

Univerzitetni študij, takrat trajajoč štiri leta, se je zaokrožil s petim, ko sem
postala absolventka in se − kot je torej kazalo, da se bom− za nekaj časa znova vrnila v
šolo, kjer se je vse začelo. Pa se je končalo (ali pa začelo ...) tako, da se je prošnji oziroma
povabilu Ignaca Pančiča pridružila še ravnateljica mariborske Srednje glasbene in
baletne šole, pod okriljem katere je bistriška glasbena šola takrat še bila, kajti
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nenadomani šlo več le za nadomeščanje zaradi bolezni, saj je našMilanMlakar izgubil
bitko z boleznijo. Prevzemali so me mešani, grenki in težki občutki, vsi prežeti s
priokusom, da ne bi smelo biti tako ...Misel na službomi ni bila ravno domača− takrat
sem bila lahkomiselno še vsa prežeta s študentskim življenjem, misleč, da bom imela
še dovolj časa razmišljati o službi in jo iskati po opravljeni diplomi, ki je bila še pred
menoj −, zato je novonastala situacija v meni vzbudila občutke krivde ... In spomnim
se časa, ko sem ob koncu osnovne šole poleg harmonike začela igrati še klavir in so
Mlakarjeve besede bile že skorajda preroške: »Čuj, Bojanca, dobro ti gre. Kaj če bi ti
poskusila še s klavirjem, pa bi lahko v srednji šoli delala dve smeri in nekoč, če bi si
slučajno poškodovala prst in ne mogla več učiti harmonike, lahko učila nauk o glasbi!
Daj, premisli ti to malo!« Do nas je pristopal s pomanjševalnicami, s katerimi nas je
klical (res je bil prijazen in hudomušen, radi smo ga imeli, zelo), in z vso svojo
pojavnostjo in se v nas naselil. Sploh pa, če si imel taprivilegij, da te je sam ravnatelj učil
ne le teorijo, pač pa še klavir! In tako je »Bojanca« − tudi po zaslugi njegovega
takratnega prigovarjanja − zares pridobila ustrezno izobrazbo in še danes, ko je nihče
več ne pokliče z dodano črko c v njenem imenu, poučuje nauk o glasbi ... Jecljeva je
staršem učencev na sestanku povedala, da ob žalostnem dogodku, ko nas je Milan
Mlakar zapustil, njegovo delo nadaljujem − jaz ... Ne vem, komu je bilo huje, meni ali
učencem, ko sem prvič stopila v učilnico in pred njih, takrat v gradu ...

Učenci so jokali ... Govorili, da ga pogrešajo ... In jaz sem jokala z njimi.
Po koncu pouka, ki tistega dne v resnici to ni bil, sem sklenila poiskati

njegov grob. Svežo gomilo sem našla nedaleč stran od groba mojega dedka in ne le
tistega dne − ko sem se mu skušala opravičiti, kajti počutila sem se, kot bi mu
ukradla nekaj, kar je njegovega in me zato za njegovo mizo v učilnici pravzaprav
ne bi smelo biti −, pač pa še leta za tem semhodila na njegov grob.Ko some učenci
ob koncu šolskega leta v zahvalo vsakič zasuli s cvetjem, sem ga odnesla tudi
mojemu tovarišu, kajti to cvetje je bilo tudi njegovo ...

Počasi in skozi mnoga leta sem se naučila živeti z novo nastalo situacijo,
razumsko vedno bolj zmožna zavedanja, da nisem tatica in da se lahko grenkoba
počasi preobrazi v hvaležnost, ker sem ga poznala, ker je bilo najino srečanje pred
toliko leti pravzaprav velikega pomena ...

Videla semodraščati njegova otroka, Majo in Sergeja, učila Sergejeva otroka
Jana in Sergejo, na pokopališču poleg Milanovega pa cvetje polagala še na grobove
otrok, ki so bili moji učenci pa so prekmalu odšli ...

Kdo ve, kakšne zgodbe bi na tem mestu še lahko nanizali, če bi o njem
povprašali še druge njegove nekdanje učence. Mislim pa, da zgodbe z vedro
vsebino. Z lepimi spomini. Z naklonjenostjo. S hvaležnostjo.

Bojana Bučar
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Najboljši prikaz četrtinske pavze, ki lahko na
sedemletnega otroka naredi velik vtis, je
predstavila učiteljica Bojana. Ne učiteljica Bojana,
ki danes otrokom na urah nauka o glasbi vrti W. A.
Mozarta in B. Smetano, ampak neka druga
učiteljica Bojana, iz sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, vozila se je iz Maribora. Sezula je en čevelj,
obula bel copat in hodila po učilnici. Čevelj, copat,
čevelj, copat, ton, pavza, ton, pavza. Nepozabno.
Tla v učilnici v Slomškovem kulturnem domu s
škripajočim parketom, nad katerim so se bohotili
tabla, stare klopi, stoli, nizka kletna okna in
pianino, so postala čarobni glasbeni inštrument,
skrivnostni notni zvezek s petimi črtami,
zakladnica znanja, postala so mehka, domača. Kot copat, ki je igral pavzo.

Naslednje leto smo že dobro vedeli, kaj so pavze, kaj toni, celo akorde smo
poznali. Iz prakse, bi lahko rekli. Nauk o glasbi nas je namreč učil sam ravnatelj,
tovariš Milan Mlakar, kot smo takrat imenovali učitelje, ki je klavir igral najbolje
na svetu. O tem smo bili mnogi prepričani in ko sem ga slišala igrati, sem si
želela, da bi nekoč tako igrala tudi jaz. Igral je tekoče, prešerno, zapel z žametnim
glasom in otroci smo kar sami pritegnili. Veliko smo prepevali, vseh šest let nižje
glasbene šole. Ne le v nižjih razredih, ko smo znali vso pesmarico slovenskih
ljudskih pesmi naprej in nazaj, tudi pozneje, ko so nam bile ure nauka že odveč
in smo pod pudri skrivali mozolje. Učitelj Mlakar se je proti koncu ure le
prešerno nasmehnil, se pošalil na račun naših zasanjanih obrazov in zaigral prve
akorde. Če ne drugega, je to pomenilo za ta dan konec nadležnih septakordov,
»tafatefejev« in melodičnih preizkusov. In smo zapeli. Nekateri morda tudi zato
pojemo še danes.

Tedaj je glasbena šola v Slovenski Bistrici sodila pod Maribor. Tudi izpite,
razredne nastope in koncerte smo izvajali v družbi učiteljev in ravnateljev
mariborske matične šole. Imeli smo tremo, učiteljev in komisije nismo poznali,
roke so bile potne, glasovi hripavi. Učiteljica klavirja je bila zadovoljna, čeprav sem
ga kdaj »pokronala«. Gospod Mlakar pa je uspel iz nas kot za šalo izvleči izpitna
vprašanja, ritmične in ritmično-melodične vaje. In s šalo. Milan Mlakar nas je
odlično poznal, vse naše slabosti in talente, bil je dostopen, topel, tudi kdaj strog,
a bilo mu je mar. In prepričana sem, da je bil tak tudi do sodelavcev.

Sama sem, kot se za najstnicomočne volje in lenobnih nagibov spodobi, nek
sončni ponedeljek nehala obiskovati glasbeno šolo, bilo je v 4. razredu glasbenega
izobraževanja. Doma nismo imeli klavirja in si ga tudi nismo mogli privoščiti, so
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pač bili takšni časi. Nadležno je bilo vsak dan vaditi pri sosedih, pa tudi več
prostega časa se mi je tako obetalo.

V petek so sosedje in prijatelji mojih staršev po ozkih, šestinpetdesetih
stopnicah našega bloka, nosili težko breme. Gospod Mlakar je staršem za
zanemarljiv znesek prodal svoj stari koncertni klavir, A. Proksch. Rada sem igrala
klavir, a brez te geste nižjega glasbenega izobraževanja gotovo ne bi zaključila.

Študija glasbe nisem nadaljevala, a gospod Mlakar bi bil gotovo kljub temu
vesel, da je ta radosten klavir stopetdesetletni podlagi dodal doslej skoraj štirideset
let igranja otroških pesmic, klasike, rock'n'rolla in polk na zabavah, dobil je nove
noge, nekaj novih strun in tipk, novo učenko, z nami se je selil in pri nas bo ostal.
In z njim del mojega otroštva, spomina na glasbeno šolo v Slomškovem domu, na
norčije sošolcev, na razredne klavirske nastope, na koncerte v Viteški dvorani, na
učiteljico klavirja Vlasto Kunej, na mehak nasmeh učitelja in ravnatelja Milana
Mlakarja.

Natalija Šarman Ferlež

S preselitvijo iz Rogaške Slatine v Slovensko
Bistrico leta 1992 se je sočasno začela tudi moja
glasbena pot. Glasbena šola je takrat delovala v
prostorih bistriškega gradu, zato je že sam ambient,
vključno z izjemno akustično Viteško dvorano, v
kateri so se vrstili nepozabni nastopi, name naredil
prav poseben vtis.

Dodeljen sem bil v razred profesorice Bojane
Rojko, ki me je zelo toplo sprejela. Od prvega dne
dalje sva se odlično razumela. Vselej mi je stala ob
strani in je bila odličen motivator. Pod njenim
mentorstvom sem se pripravil na moje prvo državno
tekmovanje Temsig, ki ga ne bom nikoli pozabil.

Glasbena šola v Slovenski Bistrici je bila prva
odskočna deska zamojo glasbeno kariero. Profesorica Rojkova je v meni že zgodaj
prepoznala talent. Vztrajno me je usmerjala na glasbeno pot, tudi ko sem želel
nadaljevati šolanje v elektrotehnični smeri. V ta namen je vzpostavila stik s
profesorico VioletoOzvatič, kime je občasno prihajala poslušati na učne ure, zlasti
tiste pred pomembnimi nastopi in tekmovanji. Takrat sploh nisem pomislil, da bo
prav ona moja mentorica na naslednji stopnji izobraževanja. Vse od prvega
srečanja pa do danes je profesorica Ozvatičeva še vedno »moja profesorica«,
svetovalka, prijateljica, skratka oseba, ki jo izredno spoštujem in cenim.
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Nepozaben je tudi dan, ko je med učno uro flavte v učilnico vstopil učitelj
harmonike, Smiljan Greif, in mi v roke podal nenavaden inštrument − piccolo.
Vprašal me je, če bi si s tem inštrumentom lahko kaj začel. Takrat sem to glasbilo
prvič držal v rokah, nanj zaigral nekaj tonov, naslednji teden pa sem z njim že igral
v godbi na pihala Impol.

Želel bi še posebej poudariti, da so bili odnosi vseh profesorjev do učencev
zelo lepi in pristni. To potrjuje tudi dejstvo, da je iz moje nadvse uspešne generacije
kar sedem učencev nadaljevalo glasbeno pot na Srednji glasbeni in baletni šoli v
Mariboru, sedanjem Konservatoriju za glasbo in balet.

Z velikim veseljem in ponosom se vračam v Glasbeno šolo Slovenska
Bistrica, saj me nanjo vežejo zares lepi in nepozabni spomini.

Martin Belič

Dobro se spominjam svojih začetkov v glasbeni
šoli, ki sem jo začel obiskovati že v prvem razredu
osnovne šole. Branje in pisanje je bilo zame takrat
še nekaj popolnoma novega, zato sem le s težavo
sledil pouku pri nauku o glasbi. Na srečo sva v
glasbeno šolo hodila skupaj z leto dni starejšim
bratom, tako da sem lahko doma vso snov prepisal
od njega. Najverjetneje sem vse opravljal zelo
vestno, saj je glasba danes moj poklic.

V spominu mi ostajajo številne selitve z
glasbeno šolo. Prostore smo imeli v Kulturnem domu,
spodnji (stari) osnovni šoli pri občini, na koncu še v
bistriškem gradu. Moj prvi učitelj klarineta je bil
Dalibor Bernatovič (danes harfist). Mislim pa, da me
je že v drugem razredu prevzel Andrej Šmon, ki nas je znal dodobra navdušiti za
glasbo in prepotrebno vztrajno delo, hkrati pa je postavil trdne temelje za nadaljnji
glasbeni razvoj. Z nami, učenci, je vzpostavil prav poseben prijateljski odnos, ki ga
zaznavam še danes.

Na prvem tekmovanju sem, menda zaradi treme, dobil visoko vročino, a z
energijo korepetitorja Smiljana Greifa sva na koncu »pridelala« celo zlato plaketo.
S profesorjem Andrejem sem se udeležili kar nekaj slovenskih in jugoslovanskih
tekmovanj, tudi v sestavu tria klarinetov (Zmago Tkavc, Evgen Likl, Jakob Felzer).
Kot zanimivost naj omenim, da sva v šestem razredu nauka o glasbi z bratom
Gregorjem ostala samo še midva. Pouk pri gospodu Milanu Mlakarju je zato
potekal hitreje in prav rada sva po pouku odhitela z njim na polete njegovega
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modelarskega helikopterja.
Seveda smo najraje obiskovali šolski pihalni orkester, ki ga je vodil profesor

Smiljan. Če je bila na vaji disciplina, smo lahko na koncu zagodli »švigermuti
koračnico«, za katero pa danes nikakor ne morem ugotoviti, katera je to bila …

Glasbeno izobraževanje me je vodilo v Srednjo glasbeno šolo v Maribor, ter
nato na Akademijo za glasbo v Ljubljano. Že v drugem letniku akademije sem bil
po uspešno opravljeni avdiciji sprejet v Policijski orkester.

Delo v Policijskem orkestru je razgibano, saj opravimo približno 300 nastopov
letno: od koncertov, proslav, protokolov, nastopov komornih skupin ipd. Občasno
opravljamo tudi operativno policijsko delo, kar s ponosom počnem že 22 let.

Glasbeni šoli Slovenska Bistrica in njenemu kolektivu čestitam ob okroglem
jubileju. Želim si, da bi iz te naše ugledne ustanove izšlo še veliko navdušenih in
kakovostnih mladih glasbenikov, ki bodo svoje znanje uporabljali in negovali v
amaterske ali profesionalne namene. Zaključek nižjega glasbenega šolanja naj
nikakor ne bo zaključek, temveč začetek glasbene poti.

Jakob Felzer

Nižjo glasbeno šolo v Slovenski Bistrici sem
obiskoval šest let, vse do leta 1986. Ker je moj oče
igral harmoniko, sosed klarinet in očetov prijatelj
bas kitaro, so potrebovali še trobentača, zato so me
vpisali na trobento, da smo lahko igrali Avsenikove
skladbe. Dvakrat tedensko sem se z avtobusom
vozil z domačega Križnega Vrha in veliko časa
preživel na avtobusnih postajah, kjer smo otroci
počeli vsemogoče vragolije. Spomnim se nastopa v
Viteški dvorani, na katerega sem prišel brez
trobente, saj sem jo pozabil na avtobusni postaji …

Čez dve leti sem se prepisal na klavir in zelo rad
nastopal, še posebej zato, ker je učiteljica na klavirju
prižgala dišeče sveče. Ko je bila glasbena šola še v
Kulturnem domu, sem včasih plezal nevarno visoko po steni in učiteljici trkal na
okno. Ne vem, kdo vse me je poučeval, ker so mi vsako leto zamenjali učitelja.

Ker sem slišal vse tone, sem bil v šestem razredu oproščen glasbene teorije
in se vozil v Maribor na ure klavirja v pripravnico na Srednjo glasbeno in baletno
šolo, kamor sem se pozneje vpisal.
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Leta 1995 sem z odliko diplomiral iz kompozicije na Akademiji za glasbo v
Ljubljani in se kot prejemnik kadrovske štipendije takoj zaposlil na Srednji
glasbeni in baletni šoli v Mariboru, kjer poučujem še danes. Leta 2006 sem
magistriral, ter pozneje prejel priznanje umetniških del ter docenturo, več let pa
sem bil tudi predavatelj na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

V prostem času se najraje ukvarjam z modelarstvom.

mag. Robert Kamplet

Spomini namoje trobentaške začetke so zelo lepi. Po
besedah Milana Mlakarja bi bila zame dobra izbira
pozavna, ker sem imelkot nadebudneždolge roke.A
nekako me pozavnani pritegnila. Na izbiro je bila še
trobenta, za katero sem se na koncu tudi odločil.Moj
prvi učitelj je bil »tovariš« Smiljan Greif. Na prvi uri
mi je razložil preponsko dihanje. Doma sem
povedal, da sva govorila o »japonskemdihanju« − to
me še danes nasmeji. Na drugi uri sem na izposojo
dobil staroAmatijevo trobento z velikimustnikom.
Ne da bi se preveč trudil, je zazvenel moj prvi ton.
Kmalu je prišel na vrsto prvi nastop v Osnovni šoli
Slovenska Bistrica. Pozneje so sledili še številni
drugi: v Viteški dvorani gradu, v Osnovni šoli
Poljčane in celo v studiu Radia Maribor.

Skozi glasbo sem spoznal številne prijatelje, ki so to še danes. Najbolj sem se
zbližal z Jernejem Senegačnikom, ki je tudi malo sokriv, da sem se vpisal na
Srednjo glasbeno in baletno šolo v Mariboru. Z Jernejem sva bila res
nerazdružljiva. Lepe spomine imam tudi na pihalni orkester, ki ga je vodil profesor
Janez Kopše. Nepozabne so bile seveda intenzivne vaje na Treh kraljih, kjer sem
spoznal, kakšna muka je sedeti na jutranji vaji po neprespani noči.

Spominjam se, da sem imel nekje v tretjemali četrtem razredu manjšo krizo, ki
se ji reče lenoba. V tistem času je bilo pač potrebno začeti malo več vaditi, povrh mi
tudi teorija (nauk o glasbi) ni ravno dišala.Mama je predlagala, naj vztrajam dokonca
leta, pa bova videla kako naprej. Prehodna kriza jeminila skoraj neopazno in pozneje
ni bilo več podobnih težav. Glasbena leta so nato minevala s svetlobno hitrostjo in kar
naenkrat sem se znašel na diplomskemnastopu Akademije za glasbo v Ljubljani.

Ob tej priložnosti bi se najprej želel zahvaliti moji mami, nadalje
takratnemu vodji oddelka, Ignacu Pančiču − Nacu, in Janezu Kopšetu, ki sta me
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tudi pozneje zelo podpirala. Posebna zahvala pa gre Smiljanu Greifu, s katerim
sem usvojil prve tone, in pozneje Milanu Fegušu, ki me je pripravil za sprejemni
izpit na srednjo šolo.

Iskrena hvala Glasbeni šoli Slovenska Bistrica in vsem njenim učiteljem.

Matjaž Kaučič

Glasba je zelo pomemben del našega življenja. Z njo
izražamo naša čustva, spremlja nas ob raznih
dogodkih, veselih in žalostnih, nam razveseljuje srce
in dušo ter bogati naša življenja. Ludwig van
Beethoven je dejal, da je glasba višje razodetje kot
vsa modrost in filozofija. Z muziko, ime izhaja iz
grških muz, ki so bile boginje znanosti in umetnosti
v grški mitologiji, sem se srečal v zgodnjih otroških
letih. Oče je ljubiteljski glasbenik, ki se je igranja na
klarinet naučil pri dolgoletnem kapelniku impolske
godbe Francu Turku. Vzgojil je mnogo mladih
godbenikov in zaradi njegovegapožrtvovalnega dela
pri godbi so mu pravili Ata Turk. Pozneje sem tudi
sam postal član godbe Impol.

Kot otrok sem očeta večkrat opazoval in poslušal, ko je doma vadil Avsenikovo
glasbo ob spremljavi kasetofona. Poleg tega, da je igral pri impolski »plehmuziki,« je
takrat igral v različnih ansamblih, od zabavnih do narodnozabavnih. »Tudi jaz bom
muzikant kotmoj ati,« sem takrat govoril. Da bom nekoč postal poklicni glasbenik, se
mi tisti čas kot otroku še sanjalo ni. S sedmimi leti semzačel hoditi v šolo in tisto jesen
sta me starša vpisala tudi v glasbeno šolo, sprva k pouku glasbene pripravnice. Skupaj
z mamo sva odšla v takratni Kulturni dom, kjer je bila glasbena šola. Sprejel naju je
prijazni gospodMilanMlakar, ki jebil ravnatelj šole. Preizkusil je, ali zmorem zapeti in
ponoviti kratek niz tonov, ki jih je zaigral na klavirju. Nato me je vprašal po
inštrumentu, ki bi ga želel igrati. Odgovoril sem, da je to kitara. »No, kitaro igra pa res
že vsak fant,« je dejal inmi predlagal trobento.

Strinjal sem se z njegovo izbiro in naslednje šolsko leto sem se pričel učiti
trobento pri profesorju MarjanuGolobu. Poučevalme je le eno leto, toda pri mojem
igranju je postavil zares odlično osnovo za nadaljnje delo. Dobro se spomnim
svojega prvega javnega nastopa. V viteški dvorani bistriškega gradu sva z Damirjem
Tkavcem nastopila v duetu. Po nekaj začetnih tonih sva se ustavila, pogledala in
začela znova igrati. Uspešno sva odigrala do konca in požela velik aplavz. Damir je
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imel takrat sedem, jaz pa osem let. Oba sva bila v prvem razredu in trobenti sva
komaj držala v rokah. Z Damirjem, ki mi je veliko pomagal inme spodbujal, sva bila
pozneje sošolca v srednji glasbeni šoli in tudi naAkademiji za glasbo v Ljubljani.

Naslednje leto je trobila pričel poučevati profesor Janez Kopše. V tretjem
razredu glasbene šole me je preusmeril na pozavno, za kar sem mu zelo hvaležen.
Ustnik pri trobenti mi ni odgovarjal. Na pozavno, kjer je ustnik večji, pa sem takoj
igral z lepšim in bolj sproščenim tonom. Dve leti pozneje sem pričel igrati v
šolskem pihalnem orkestru, ki ga je prav tako vodil profesor Kopše. Igranje v
šolskem orkestru mi je ostalo v zelo lepem spominu.

Moje mnenje je, da je skupno igranje pomemben element vzgoje mladih
glasbenikov. V orkestrih, najsibo godalni, harmonikarski, pihalni ali simfonični, se
otroci naučijo orkestrske discipline, poslušanja drug drugega, skupne igre in
medsebojnega sodelovanja.Vse te vrline poskušajo učitelji v glasbenih šolah privzgojiti
mladimnadebudnimglasbenikom, da bodonekočnjihova življenja bogatejša − tudi če
ne bodo postali poklicni glasbeniki. V njihovih mladih srcih skušajo zanetiti ljubezen
do glasbe in umetnosti.Moji učitelji so bili v temuspešni. Njim in tudimojim staršem
se zahvaljujemza podporo, da je glasba postalamoj hobi in poklic.

Sedaj sem že petindvajseto leto član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.
Nekaj let sem ob igranju v simfoničnem orkestru tudi poučeval nizka trobila. Eno
leto celo v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica. Ob poučevanju sem spoznal, kako
pomembno je delo učitelja v šoli in kako močno lahko vpliva na posameznikovo
prihodnost. Vodstvu Glasbene šole Slovenska Bistrica ter njenim učiteljem čestitam
ob jubileju in jim želim uspešno delo pri vzgoji bodočih glasbenih in baletnih rodov.

Matej Krajter

Moja poklicna pot se je tlakovala v Glasbeni šoli
Slovenska Bistrica. Takratni učitelj trobil, profesor
Smiljan Greif, je mojo prvotno željo po igranju
harmonike znal preusmeriti na meni takrat
popolnoma neznan inštrument − rog. Verjamem,
da bi se s harmoniko stvari razvile v popolnoma
drugačno smer.

V tistem času smo se z glasbeno šolo velikokrat
selili na najrazličnejše lokacije. Na koncu smo pristali
v bistriškem gradu, kar je imelo svoj čar. Čas pri
pouku je hitreje mineval, ko so nam pogledi uhajali
skozi okno na teniško igrišče ali ko se je kak
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nadebudnež odločil prižgati petardo na grajskem dvorišču.
Vesel sem, da ima glasbena šola danes lastne in zares lepo urejene prostore,

kjer lahko učitelji kakovostno in uspešno opravljajo svoje poslanstvo.

Borut Pahič

Prosili so me, naj zapišem spomine na preživljanje
svojega časav nižji glasbeni šoli v SlovenskiBistrici.
Veliko sem razmišljala, kaj se mi je zanimivega
zgodilo, saj sem želela zapisati najbolj smešne
dogodke, in spomnila sem se dveh kar zanimivih
prigod.

Klarinet sem se učila pri profesorju Andreju
Šmonu. Vseh šest let je bil zelo prijazen profesor, ki
me je znal motivirati za vadenje, na urah je bilo vedno
sproščeno, vedno je znal najti prave besede, tudi
takrat, ko kaj ni najbolje šlo. Bila sem učenka, ki ji
vsakodnevno vadenje ni bilo tuje. Rada sem bila
pripravljena na vsako uro, saj sem se zavedala, da je
tako napredek najboljši. Nekako sem vadenje
klarineta vzela za svoj hobi.

Spomnim se, da se enkrat od ponedeljka do četrtka nisem imela časa dovolj
dobro pripraviti na uro. Sicer sem znala vse, razen lestvice, ki je res nisem imela
časa izdelati. Ko je prišel čas odhoda v glasbeno šolo, sem se začela jokati in nisem
želela tja. Staršem sem rekla, da ne želim v glasbeno, saj ne znam lestvice. Pa bo
zdaj kdo mislil, da sem se bala profesorja. Ni bila težava v tem. Zdelo se mi je, da
če ne znam vsega, pač nemorem v glasbeno šolo. Potem je oče poklical profesorja,
če lahko vseeno pridem in profesor je v smehu odgovoril, da sem seveda
dobrodošla. Dandanes, ob vsej tehnologiji in drugačnem načinu življenja, je
takšen učenec ali takšna učenka prava redkost.

Zgodilo pa se mi je nekaj še malo bolj smešnega. Bila sem v petem razredu
klarineta, v letu, ki je bilo tekmovalno. Hkrati sem od tretjega razreda obiskovala
tudi pihalni orkester glasbene šole Slovenska Bistrica, kamor sem prihajala z
največjim veseljem. Vedno je bilo zanimivo, igrali smo odlične skladbe in tudi
dogodivščin ni manjkalo. Profesor Andrej Šmon mi je nekje v januarju rekel, torej
kak mesec pred regijskim tekmovanjem, da imamo nastop v Rogaški Slatini in da
se tja odpeljemo z avtobusom. Ne vem, verjetno sem kaj preslišala in sem avtobus
nekako povezala z nastopom pihalnega orkestra. Doma sem oblekla svetle
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kavbojke, belo majico in »lajbič« – oblačila, ki smo jih nosili na nastopih z
orkestrom. Starši so me pripeljali do bistriškega gradu, saj je v tistem času glasbena
šola delovala prav tam. Stopila sem iz avta, avtobus je že čakal, vendar tam ni bilo
orkestrašev, temvečmoji vrstniki iz glasbene šole. Začela sem tuhtati, kaj se dogaja,
nakar sem ugotovila, da ne gre za nastop pihalnega orkestra, temveč nastop
tekmovalcev bistriške glasbene šole v Rogaški Slatini. Sicer nihče ni komentiral
mojih oblačil, spomnim pa se, kako mi je bilo nerodno nastopati v tistih oblačilih,
saj so bili vsi ostali zelo urejeni. Na srečo mi je nastop super uspel in to mi je bilo
v veliko zadoščenje. Danes se tega nastopa spominjam z velikim nasmehom na
obrazu.

Vedno sem rada prihajala v glasbeno šolo. Glasbo sem imela in jo imam še
dandanes zelo rada. Sedaj že deveto leto poučujem na Glasbeni šoli Gornja
Radgona in učencem predajam svoje znanje. Upam, da vsaj tako uspešno kot moj
profesor na nižji glasbeni šoli, ki se mu tukaj še enkrat iskreno zahvaljujem za ves
njegov trud.

Kaja Smogavec

S ponosom lahko zapišem, da je bilo šolanje na
Glasbeni šoli Slovenska Bistrica (ob študiju)
najlepše obdobje mojega celotnega glasbenega
izobraževanja. V njem domujejo spomini na prvi
stik z inštrumentom, na srečanja z novimi učitelji
in glasbenimi sovrstniki, še posebej pa velja, da sem
se s tem obdobjem pričel ukvarjati z glasbo, ki jo
imam neizmerno rad.

Seveda ni nujno, da se vsak nastop konča
idealno. Na enem izmed zgodnejših, dogajal se je v
Viteški dvorani, sva s prijateljem nastopila v duetu. V
nekem trenutku je on preprosto prenehal igrati.
Začudeno sem ga pogledal, nato pa mu na glas in
nekoliko po domače rekel: »Pa daj, špilaj!« Moja
spontana reakcija je seveda sprožila salve smeha. Midva, oba sedemletnika, sva
obstala kot vkopana. Iz ozadja naju je iz velike zagate rešil glas profesorja Krajnca,
najinega učitelja kljunaste flavte, ki naju je ves rdeč od smeha poklical z odra.
Mislim, da je bila najina točka »glavni« dogodek tistega večera. Ko sem zgodbo o
najinem nastopu nehote slišal še naslednji dan v šolski knjižnici, sem se skrivaj
odplazil ven, da me slučajno ne bi kdo opazil.
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Seveda je bilo čudovitih trenutkov v Kulturnem domu, kjer se je tedaj
nahajala glasbena šola (zdaj Slomškov dom), še veliko. A želel bi omeniti še
učitelje, ki so v tistem času zaznamovali mojo rano glasbeno pot in mi je v čast, da
so bili del nje: profesor Krajnc, profesor Golob, profesor Mlakar in pa seveda
profesor Kopše, na katerega sem se še posebej navezal. Njemu gre zahvala za moje
največje dosežke tistega obdobja.

Glasbena šola Slovenska Bistrica je, glede na svojo velikost, »ustvarila«
neverjetno število izjemnih in danes znanih glasbenikov. Upam in verjamem, da ji
bo to uspevalo še naprej. Glasbeno izobraževanje je pomemben del slovenskega
javnega šolstva, je dodana vrednost splošnega izobraževanja, v mladih pa razvija
nekaj najlepšega, s čimer se človek lahko ukvarja. In to je prav glasba.

Damir Tkavc
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Glasbena šola danes

Šolski okoliš Glasbene šole Slovenska Bistrica je področje občin Slovenska Bistrica, Poljčane
in Oplotnica. Pouk poteka na treh lokacijah, na matični šoli v Slovenski Bistrici ter na
dislociranih oddelkih v Poljčanah in Oplotnici. Prva zgradba matične šole je v Ozki ulici 1,
drugo panajdemo prekodvorišča naTrgu svobode16. Dislociranioddelek Poljčane se nahaja
na Bistriški cesti 64, oplotniški pa v Graščini Oplotnica na Grajski cesti 10.

PROGRAMI

Skupinski pouk

Oddelek za skupinski pouk (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi,
solfeggio)
Otroka že od njegovega spočetja spremlja glasba. Pomirjujoči ritem bitja materinega srca in
glasba, ki seže do njega v varno zavetje maternice, ga oblikujeta že v prenatalnem obdobju. Zato
je eno najlepših daril zanj to, da mu je glasba dana tudi v zibelko. Otroci, ki se ukvarjajo z glasbo,
imajo boljšo koncentracijo, koordinacijo, boljše motorične spretnosti, povečata se tudi njihova
vztrajnost in samozavest. Iz različnih raziskav je razvidno, da povezanost pri skupinski glasbeni
aktivnosti vpliva na boljše pomnjenje, hitrejše razmišljanje, boljše izražanje in sproščenost pri
javnem nastopanju ter na večjo odgovornost in empatijo.

Glasbeni razvoj je pogojen z genetskimi zasnovami in vplivi zvočnega okolja, zato so
predšolsko obdobje in prva leta osnovnega šolanja zelo pomembni za razvoj otrokovih glasbenih
sposobnosti, saj se te zelo intenzivno razvijajo tja do devetega leta starosti.

Na našem oddelku pouk poteka skupinsko. S petimi leti se otroci brez predhodnega
preizkusa glasbenih sposobnosti vpišejo v predšolsko glasbeno vzgojo (PGV), kjer skozi igro, s
pomočjo glasbene literature ter z različnimi glasbenimi aktivnostmi razvijajo glasbene
sposobnosti. Razvijata se ritmični in melodični posluh, ob izvajanju in poslušanju glasbene
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literature pa tudi njeno harmonsko in doživljajsko dojemanje. Leto starejši otroci
obiskujejo glasbeno pripravnico (GP), kjer se z intenzivnejšim in bolj
sistematičnim pristopom ritmični in melodični posluh še bolj razvijata, otroci se
osnovno glasbeno opismenijo, izvajajo in zapisujejo lažje melodične in ritmične
motive ter nadgrajujejo delo z izvajanjem in poslušanjem glasbene literature. S
pomočjo predstavitev posameznih inštrumentov se odločijo za inštrument, s
katerim bodo nadaljevali svoje glasbeno šolanje. Kontinuirano delo v GP otroke
pripravlja na preizkus glasbenih dispozicij, njegovo uspešno opravljanje pa
omogoča vpis na nižjo stopnjo, ki zajema starost otrokmed sedmim in dvanajstim
letom. Na tej stopnji otroci že obiskujejo pouk inštrumenta, na našem oddelku pa
nadaljujejo z naukom o glasbi (NGL). S kompleksnejšimi dejavnostmi
nadgrajujejo glasbeni posluh, glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja, se
uvajajo v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri,
razvijajo občutek za harmonijo. Z analitičnim poslušanjem in spoznavanjem del
glasbene literature pa ne širijo zgolj svojega znanja, temveč oblikujejo tudi svoj
estetski pogled na kulturo v širšem pomenu. Po šestih letih nižje stopnje lahko
učenci nadaljujejo šolanje na višji stopnji, ki traja dve leti. Na našem oddelku
obiskujejo pouk solfeggia, kjer nadgrajujejo in poglabljajo svoja glasbeno-
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teoretična in oblikovna znanja ter napredujejo v kognitivnem in čustvenem
odzivanju na glasbo.

Rezultati kontinuiranega in strokovnega dela na našem oddelku se kažejo v
odličnih rezultatih na regijskih in državnih tekmovanjih iz nauka o glasbi in
solfeggia ter pri številnih učencih, ki uspešno nadaljujejo glasbeno izobraževanje
na umetniških gimnazijah − smer inštrumentalist ali glasbeni stavek − ter pozneje
na glasbenih akademijah pri nas in v tujini.

Ob tem je zelo pomembna tudi vloga našega dela − s skupinsko dinamiko
našega poukaotroke uvajamov skupnomuziciranje in s temnavajamo nanastopanje,
krepimo sodelovanje z vrstniki ter s tem pričnemo z izoblikovanjem bodočega
poustvarjalca in poslušalca glasbe.Učenci PGVinGPvseh oddelkov takonastopajo na
javnih nastopih, GP na centralni šoli na Božično-novoletnem koncertu in
tradicionalnem glasbenem kvizu Najlepše je biti glasbenik, Orffova skupina Orffolini
v dislocirani enoti Oplotnica pa na javnih nastopih in srečanjihOrffovih skupin.

»Slikar bo svojo sliko narisal na platnu. Glasbenik pa sliko riše na tišini.«
(Leopold Stokowski). In če bo glasba neokrnjeno otrokovo platno življenja za
vedno poslikala z mavričnimi barvami, bo naše pedagoško poslanstvo izpolnjeno.

Tatjana Gaberšek
strokovna vodja Oddelka za skupinski pouk

PEDAGOGINJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Bojana Bučar (nauk o glasbi − Slovenska Bistrica)
• Tatjana Gaberšek (glasbena pripravnica, nauk o glasbi − Slovenska

Bistrica)
• Kristina Marjanović (glasbena pripravnica, nauk o glasbi, Orffova

skupina Orffolini − oddelek Oplotnica, nauk o glasbi, ples, solfeggio −
Slovenska Bistrica)

• Danijela Krajnc (glasbena pripravnica, nauk o glasbi − oddelek Poljčane)
• Simona Vodušek (predšolska glasbena pripravnica − Slovenska Bistrica)

Individualni pouk

Oddelek za brenkala
Poučevanje kitare je na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica prvotno potekalo na

matični šoli v Slovenski Bistrici, zaradi vedno večjega vpisa pa se je sčasoma razširilo
tudi na dislocirana oddelka v Poljčanah in Oplotnici. Oddelku za brenkala so se
pozneje pridružile citre, ki se še vedno poučujejo samo na matični šoli.
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Vsi učitelji na oddelku za brenkala si prizadevamoglasbo približati otrokom
tako, da jo znajo izraziti preko inštrumentov, pri čemer razvijajo svoje ritmične in
melodične sposobnosti ter ob tem spoznavajo širino in globino, ki jo glasba
ponuja.

Učenci imajo veliko priložnosti, da svoje znanje pokažejo in izrazijo na
odru. Organiziramo namreč nastope, ki so interni in javni. Na teh nastopih igrajo
kot solisti ali pa z drugimi inštrumenti nastopajo v komornih zasedbah, od
letošnjega šolskega leta pa lahko učenci višjih razredov kitare nastopajo tudi v
kitarskem orkestru. Tako pridobijodragocene izkušnje s sodelovanjem in igranjem
v skupini.

Pouk kitare poteka do 6. razreda, s katerim učenci zaključijo nižjo stopnjo,
uspešni učenci pa lahkonadaljujejo poukna višji stopnji, ki poteka šenaslednji dve
leti. Že po zaključeni prvi stopnji imajo nadarjeni kitaristi, ki opravijo sprejemne
izpite, možnost izobraževanja na umetniških gimnazijah in konservatorijih, zatem
pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani ali na akademijah v tujini.

Mladi citrarji zaključijo nižjo stopnjo že po 4. razredu, nato imajo možnost
nadaljevanja na višji stopnji do vključno 6. razreda. Prav tako kot kitaristi lahko
opravljajo sprejemne izpite na umetniški gimnaziji ali konservatoriju, a lahko
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akademijo obiskujejo le v tujini.
Z učenci se udeležujemo raznih seminarjev ter državnih in mednarodnih

tekmovanj. Najpogostejša tekmovanja za kitariste so Temsig, tekmovanje in
seminar v Krškem, tekmovanje v Novi Gorici, za citrarje pa v Münchnu (Nemčija)
ter vsakoletni seminar vCelju. Cilj sodelovanja nanjih je, da si tako učenci kot tudi
učitelji pridobivamo nova znanja ter širimo in nadgrajujemo tehnike igranja. K
temu pripomorejo tudi sodelovanja z učitelji z drugih glasbenih šol v Sloveniji in
tujini, s katerimi si izmenjujemo izkušnje.

V oddelku se trudimo, da otroci radi prihajajo na ure ter z njih odhajajo
zadovoljni in motivirani za nadaljnje ustvarjanje. Zavedamo se našega poslanstva,
da skozi inštrument učencempredstavimo glasbo na način, da jo bodo razumeli in
z muziciranjem izrazili svoje ustvarjalne potenciale.

Mojca Čepin
strokovna vodja Oddelka za brenkala

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Irena Anžič (citre − Slovenska Bistrica)
• Mojca Čepin (kitara − Slovenska Bistrica, oddelek Poljčane, oddelek

Oplotnica)
• Timi Krajnc (kitara − oddelek Oplotnica)
• Matjaž Stošić (kitara − Slovenska Bistrica)

Oddelek za godala
Godala zahvaljujoč svojemu nežnemu zvoku v rokah veščega glasbenika

pričarajo najrazličnejša razpoloženja. Ta, ki obvlada tehnične in izrazne nianse
godal, lahko s svojim igranjem oplemeniti duha in prenese vso lepoto glasbe na
poslušalca.

Violina je najmanjša v družini godalnih inštrumentov, ki jo sestavljajo še
viola, violončelo in kontrabas. Tako njena oblika kot ime izhajata iz renesančnega
inštrumenta, imenovanega viola da braccio. Violina, kot jo poznamo danes, je
nastala v 16. stoletju v severni Italiji. Najslavnejši goslarski mojstri so izhajali iz
družin Amati in Guarneri, nenadkriljiv mojster goslarske umetnosti pa je bil
seveda Antonio Stradivari. Ena od stradivark (Lady Blunt) je na dražbi leta 2011
dosegla neverjetno ceno 15,9 milijona ameriških dolarjev.

Violončelo se je v svojo sedanjo podobo oblikoval v 16. stoletju iz viole da
gamba. Najprej se je pri igranju držal med koleni, v 19. stoletju pa se je razširila
uporaba tako imenovane »špice« − konice, ki se upre v tla za lažjo držo
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inštrumenta. V 17. stoletju se violončelo uporablja kot orkestralni inštrument,
viola da gamba pa kot solistični. Zaradi večjih tehničnih zmožnosti in boljšega
zvena pa začne violončelo prevladovati nad violo da gambo, saj se ta s svojim
nežnim tonom ni mogla meriti z njim. Še posebej v zadnjih stotih letih je
violončelo prevzel koncertno funkcijo, tako kot klavir in violina, in se zaradi svoje
vsestranosti izvrstno vklopi v vsak sestav.

Z učenjem godal je priporočljivo začeti dovolj zgodaj, saj je otrok takrat
najbolj dovzeten za pridobivanje določenih spretnosti na najbolj učinkovit način.
Seveda pa drži rek: nikoli ni prepozno.

Na začetku učenja želimo učitelji pri učencih prebuditi ljubezen do
inštrumenta in glasbe nasploh. Prav tako je pomemben razvoj notranjega posluha,
občutka za intonacijo (igranje na godala namreč zahteva odličen posluh, saj lahko
že milimetrski premik prsta na violini spremeni intonacijo in s tem dobimo drug
ton), za ritem, muzikalnost, glasbeno estetiko itd. Pričetek učenja godal poleg že
naštetega zahteva tudi obvladovanje drže inštrumenta in loka ter dobro
koordinacijo rok, ki hkrati izvajata popolnoma različne gibe. To je namreč osnova,
ki mora biti zgrajena kakovostno in zahteva kar nekaj potrpljenja.

Pouk violine in violončela poteka individualno, dvakrat tedensko po 30
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minut nanižji (od 1. do 6. razreda) in dvakrat tedensko po45 minut na višji stopnji
(7. in 8. razred). Za napredek je potrebno veliko potrpljenja in redne vaje doma,
zato je na samemzačetku učenja bistvenega pomena tudi podpora staršev. Rezultat
redne vaje je obvladovanje inštrumenta in muzikalno poustvarjanje, ki vodi k
javnemu nastopanju, to pa predstavlja motivacijo za nadaljnje delo. V času šolanja
se učenci lahko predstavijo na razrednih in javnih nastopih v glasbeni šoli in izven
njenih okvirov, najbolj nadarjeni med njimi pa se imajo možnost preizkusiti na
številnih tekmovanjih doma in v tujini.

Mladi glasbeniki morajo igrati na inštrument primerne velikosti, ki se
določi glede na velikost otroka in dolžino rok. Na naši šoli je možnost izposoje
glasbila velikosti ¼, ½, ¾, obstajajo pa tudi manjše velikosti in največja velikost −
celinka 4⁄4, pri nakupu katerih vam z nasveti z veseljem pomagamo profesorji.

Učenci od 5. razreda dalje − lahko tudi prej, odvisno od usvojenega znanja
− igrajo v komornih sestavih in godalnem orkestru, s čimer razvijajo ljubezen do
skupinskega muziciranja. Ob zaključku šolanja lahko nadarjeni učenci, ki
pokažejo interes in uspešno opravijo sprejemne izpite, nadaljujejo izobraževanje
na umetniški gimnaziji.

Ker violina in violončelo prevladujeta v svetu klasične glasbe, je tudi v
glasbeni šoli klasična glasba temelj glasbenega izobraževanja, ki ga otrok spoznava
skozi svoj inštrument, pojavlja pa se seveda tudi v ostalih glasbenih žanrih, od
jazza, popa, rocka, etno glasbe idr. Glasbena izraznost violine in violončela je zelo
velika, zato je glasbena literatura zelo bogata, tako za solo inštrument kot za
godalni orkester in komorne sestave.

Že Beethoven je govoril, da glasba lahko spremeni svet, zato le pogumno
potrkajte na vrata glasbene šole in vstopite v svet glasbe.

Katjuša Majcenič
strokovna vodja Oddelka za godala

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Tanja Hojnik Časek (violina − Slovenska Bistrica, oddelek Poljčane)
• Katjuša Majcenič (violina − Slovenska Bistrica, oddelek Oplotnica,

godalni orkester − Slovenska Bistrica)
• Sebastian Bertoncelj (violončelo − Slovenska Bistrica)

Oddelek za harmoniko
Zgodovinsko gledano sodi harmonika med mlajše inštrumente. Številne

razvojne različice (koncertina, bandoneon idr.) so v manj kot dvestoletni
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zgodovini pripeljale do v veliki meri poenotenega modela klasične koncertne
harmonike. Ta je navdihnila plejado imenitnih koncertnih izvajalcev. Izraznost
»novega« inštrumenta ni ostala neopažena in je kmalu prebudila zanimanje
številnih skladateljev, ki so zanj vse pogosteje pisali izvirne sodobne skladbe.
Danes je harmonika spoštovan in priznan koncertni inštrument, čeprav je bilo
marsikje potrebno veliko prizadevanj in časa, da si je utrla pot na visokošolsko
študijsko raven. V Sloveniji se je to zgodilo šele z bolonjsko prenovo študijskih
programov.

Zanimanje za učenje harmonike je na Bistriškem praktično prisotno od
zgodovinske ustanovitve glasbene šole. Seveda je aktualno šolanje zaradi okolja
kdaj trčilo ob tradicionalno miselnost o harmoniki kot ljudskem glasbilu. Pa
vendar si pedagogi vseskozi prizadevamo, da učence v prvi vrsti navdušujemo za
igranje najraznovrstnejše literature, zlasti izvirne, brez katere si dandanes ne gre
predstavljati tehtnih tekmovalnih programov.

Učenci lahko izbirajo med šolanjem naharmoniki s klavirskim ali gumbnim
sistemom (v desni roki) oziroma med standardnimi ali melodijskimi basi (v levi).
Šolanje poteka na nižji stopnji, ki traja šest let, in dodatni dvoletni višji stopnji, ki
je namenjena perspektivnejšim učencem. Šolajoči se skozi leta izobraževanja
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udeležujejo številnih nastopov v okviru glasbene šole in širše, muzicirajo v
komornih sestavih, izjemno radi pa sodelujejo v harmonikarskem orkestru, ki
pomeni vir najširših glasbenih izkušenj, hkrati pa je središče spontanega
spoznavanja in druženja mladih glasbenikov. Najboljši harmonikarji se
udeležujejo tudi številnih tekmovanj, od državnega tekmovanja Temsig pa vse do
uveljavljenih mednarodnih tekmovanj v Murski Soboti, Idriji, Štanjelu, Pulju,
Trstu itd. Ob tem so poti do nadaljnjega šolanja na konservatoriju najširše odprte
vsem, ki v igranju na harmoniko začutijo zrelo ljubezen do glasbe, skozi njo pa
prepoznajo tudi pot, po kateri je vredno stopati skozi življenje.

Peter Skrbiš
strokovni vodja Oddelka za harmoniko

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Radmila Bikić Magdić (harmonikarski orkester − Slovenska Bistrica)
• Jože Pongračič (harmonika − Slovenska Bistrica, oddelek Oplotnica)
• Peter Skrbiš (harmonika − Slovenska Bistrica, oddelek Poljčane)

Oddelek za klavir in petje
Klavir se na Glasbeni šoli Slovenska Bistrica poučuje že od njene

ustanovitve in je v vseh teh letih postal največji oddelek na šoli.
Učiteljice klavirja se na naši šoli v prvi vrsti zavzemamo za kakovosten in

zanimiv pouk, ki otrokom omogoča celostni glasbeni in osebnostni razvoj. Od
usvajanja začetniških vsebin, kot so postavitev roke in prstkov na klaviaturi,
spoznavanja različnih zvokov, ki jih lahko izvabimo iz inštrumenta, vodenja učencev
skozi spoznavanje in učenje čudovitih klavirskih skladbic in večjih del, do zaključka
šolanja, ki se večkrat nadaljuje tudi na umetniški gimnaziji, konservatoriju in
akademiji. Nižji stopnji, ki traja šest let, sledi dvoletna višja stopnja, učenci pa od 5.
razreda naprej muzicirajo in nastopajo tudi v komornih skupinah ter sodelujejo z
nekaterimi šolskimi orkestri, kar jim daje nove izkušnje in spoznanja.

Učenci nastopajo na mnogih šolskih in izvenšolskih prireditvah na matični
šoli v Slovenski Bistrici, na dislociranih oddelkih v Poljčanah inOplotnici ter širše
v regiji. Udeležujejo se tudi raznih državnih in mednarodnih tekmovanj.

Tudi učiteljice skrbimo za svoje dodatno izobraževanje, zato se udeležujemo
seminarjev, na primer tridnevnega seminarja EPTA in nekaterih drugih, tudi
mednarodnih. Za učence pa na naši šoli organiziramo predavanja in delavnice
slovenskih in tujih priznanih pedagogov, na primer pianistični seminar s priznano
srbsko profesorico Sonjo Radojković, ki se je odvijal v šolskem letu 2016/17.
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Ponosne smo na projekte našega oddelka. Zelo uspešno smo v glasbeno
dramski izvedbi v zadnjih dveh letih uprizorili deli Fantom iz opere inHrestač, kjer
so naši učenci lahko izrazili svojo ustvarjalnost in bili nagrajeni s pohvalami.
Vsako leto se porajajo sveže ideje in veselimo se novih.

Dokazano je, da je igranje klavirja najtežja stvar na svetu. Morda prav zato v
naše vrste iz leta v leto prihaja več mladih, ki z radovednostjo raziskujejo čarobni
svet igranja na ta čudoviti inštrument.

Pevski oddelekGlasbene šole Slovenska Bistrica smo na novo ustanovili leta
2015. V tem kratkem času so pevci že nanizali številne uspehe na različnih
nastopih v okviru glasbene šole in izven nje, med drugim tudi kot solisti s šolskimi
orkestri. Izkazali so se tudi na tekmovanjih.

Tadeja Pančič
strokovna vodja Oddelka za klavir in petje

PEDAGOGINJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Natalia Demiyanenko (klavir − Slovenska Bistrica)
• Tatjana Gaberšek (klavir − Slovenska Bistrica)
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• Tadeja Pančič (klavir − oddelek Poljčane)
• Mateja Pleteršek (klavir − Slovenska Bistrica)
• Neja Skrbiš (klavir − Slovenska Bistrica)
• Barbara Škof (klavir − Slovenska Bistrica)
• Petra Turk Rupreht (klavir, petje − Slovenska Bistrica, oddelek

Oplotnica)
• Simona Vodušek (klavir − oddelek Oplotnica)

Oddelek za pihala − prečna in kljunasta flavta
Že v pradavnini je človek prijateljeval z umetnostjo in prav na našem

ozemlju se lahko pohvalimo z najdbo najstarejšega glasbila na svetu − piščali, stare
60.000 let. Danes so piščali res drugačne, bolj izpopolnjene in raznolike, želja po
glasbenem izražanju pa ostaja enaka.

Pestra zgodovina glasbenega ustvarjanja v Slovenski Bistrici je že zgodaj
porodila potrebo po poučevanju pihal. Poučevanje flavte v naši glasbeni šoli sega
v desetletja prejšnjega stoletja. Takrat je pouk obiskovalo le nekaj učencev, pozneje
pa so k priljubljenosti inštrumenta doprinesli mnogoteri nastopi, ki so obarvali
kulturno življenje kraja, mlade flavtistke in flavtisti pa so se izkazali tudi na
različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Število učencev je iz leta v leto
naraščalo, v tem času so nekateri nadaljevali šolanje in danes s svojim delovanjem
bogatijo glasbeno življenje doma in v tujini.

Dandanes zajema šolanje na nižji stopnji glasbene šole šest let, tisti, ki bi radi
svoje znanje še bolj izpopolnili, pa lahko učenje flavte nadaljujejo na višji stopnji, ki
traja dve leti. Naše flavtistke in flavtisti se kmalu po začetku šolskega leta predstavijo
na razrednem nastopu, temu pa sledijo nastopi z različnimi vsebinami: tematski
nastopi, predstavitve, sodelovanja na različnih kulturnih dogodkih ipd. Učenci
sodelujejo tudi v šolskem orkestru in komorni igri, kjer odkrivajo ubrano
muziciranje, glasbeno sodelovanje in prijateljevanje. Tisti, ki želijo še bolj razširiti
znanje in vložiti več truda, se odločijo za sodelovanje na različnih tekmovanjih. V
goste pogosto povabimo tudi naše nekdanje učence, ki dodatno zanetijo željo po
muziciranju, ali pa povabimo priznane predavatelje, ki nam odkrijejo in prinesejo
nova znanja.

Umetnost v življenje prinese lepoto, ki navdihuje in napaja tudi vsa ostala
področja otrokovega bivanja, obogati otrokovo čustveno doživljanje, ga popelje v
čarobnost domišljije ter tako obarva, oplemeniti in uravnoteži svet logike in
dejstev. Glasba nam omogoča, da potujemo v notranji svet in ga spoznavamo ter
tako presežemo privide zunanjosti.
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»Z glasbo je mogoče povedati več kot z besedami,« je zapisal skladatelj Carl
Maria von Weber. Zatorej, vabljeni! Pridite in prisluhnite!

Bojana Rojko
strokovna vodja Oddelka za pihala (prečna in kljunasta flavta)

PEDAGOGINJI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Katja Drevenšek (prečna flavta − Slovenska Bistrica, oddelek Oplotnica)
• Bojana Rojko (prečna in kljunasta flavta − Slovenska Bistrica)

Oddelek za pihala − klarinet in saksofon
Poučevanje klarineta v naši glasbeni šoli sega že v zgodnja sedemdeseta leta

prejšnjega stoletja, saksofona v nekoliko poznejše obdobje. Številni učenci so
obogatili kulturno življenje kraja s sodelovanjem v takratni godbi na pihala, mnogi
med njimi so se udeleževali raznih tekmovanj in nadaljevali šolanje na srednji
glasbeni šoli.
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Danes traja šolanje na nižji glasbeni šoli šest in na višji stopnji še dve leti.
Učenci igrajo na javnih nastopih v organizaciji šole ter sodelujejo na različnih
kulturnih dogodkih v kraju in izven njega. Prav tako sodelujejo v šolskem pihalnem
orkestru in v raznih komornih skupinah, kjer se učijo skupnega muziciranja.

Naša naloga je motiviranje, spodbujanje interesa in navdihovanje učencev za
poslušanje glasbe, oblikovanja odnosa do glasbe ter s tem do splošne glasbene kulture.
Znanja učencev dopolnjujemo z organizacijami seminarjev, z nadobudnejšemi učenci
pa se udeležujemo različnih državnih inmednarodnih tekmovanj.

Matjaž Lorenci
strokovni vodja Oddelka za pihala (klarinet in saksofon)

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Matjaž Lorenci (saksofon, klarinet, kljunasta flavta − Slovenska Bistrica,

oddelek Poljčane)
• Andrej Šmon (klarinet, saksofon − Slovenska Bistrica)
• Zmago Tkavc (klarinet, kljunasta flavta − Slovenska Bistrica, oddelek

Poljčane)



169

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Oddelek za trobila in tolkala
Si predstavljate orkester brez trobil in tolkal? Verjetno ne, zato v naši

glasbeni šoli poučujemo velik izbor trobilnih in tolkalnih inštrumentov, za katere
se otroci v zadnjih letih vedno pogosteje odločajo. Poleg trobente in roga
poučujemo basovska trobila pozavno, evfonij in tubo, bogata paleta tolkalnih
inštrumentov pa zajema tako ritmična kot melodična glasbila.

Šolanje na nižji stopnji traja šest let, tisti učenci, ki bi radi svoje znanje bolj
izpopolnili, pa lahko nadaljujejo svoje izobraževanje na višji stopnji, ki traja dve
leti. Uspešni učenci, ki svojo prihodnost vidijo v glasbenem svetu, po opravljenem
sprejemnem izpitu svojo glasbeno pot nadaljujejo na umetniških gimnazijah.

Zaradi vseh zvočnih in vizualnih karakteristik, ki jih premorejo naši
inštrumenti, so ti zelo kompatibilni z ostalimi inštrumenti, s katerimi se radi
družimo v orkestrih in drugih komornih sestavih. Tako učenci našega oddelka
solistično in tudi v komornih sestavih nastopajo na šolskih in izvenšolskih
prireditvah širom po državi in v tujini. Svoje glasbeno poustvarjanje bogatijo s
sodelovanjem v šolskem pihalnem orkestru, tolkalci pa tudi v drugih šolskih
orkestrih.

Učenci redno sodelujejo na regijskem in državnem tekmovanju Temsig.
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Poleg tega se udeležujejo mednarodnih tekmovanj v Sloveniji (Svirel), na
Hrvaškem (Varaždin) in v Srbiji (Beograd, Sremska Mitrovica in Požarevac).

Valter Kukovič
strokovni vodja Oddelka za trobila in tolkala

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Bruno Domiter (tolkala − Slovenska Bistrica)
• Antonio Hojsak (tolkala − Slovenska Bistrica)
• ValterKukovič (trobenta, rog, evfonij −SlovenskaBistrica, oddelekOplotnica)
• Alen Ojcinger (pozavna − Slovenska Bistrica)
• Jernej Senegačnik ml. (trobenta, pihalni orkester − Slovenska Bistrica)

Orkestralni pouk

Pihalni orkester
Pihalni orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica ima med vsemi šolskimi

orkestri najdaljšo zgodovino delovanja. V vseh letih je pridobival tako na številu
članov kot tudi na svoji kakovosti. Tekmovalne uspehe iz let 1997, 1998, 2000 in
2002, ko je osvojil prvo nagrado na Tekmovanju godb Slovenije v zabavnem
programu za pokal Ormoža, je več kot uspešno nadaljeval leta 2015 na 5.
tekmovanju Zveze slovenskih godb, ko je osvojil zlato plaketo.

Vokviru šole vsako letonastopanaBožično-novoletnemkoncertu inZaključnem
koncertu orkestrov šole. Zadnja leta sodeluje še na različnih občinskih prireditvah ter
revijah pihalnih orkestrov glasbenih šol Slovenije. Posebno ponosni smo na nastopa na
Slavnostnem koncertu glasbenih šol Štajerske ob 200-letnici glasbenega izobraževanja v
Unionski dvorani v Mariboru novembra 2016 ter na 6. dobrodelnem koncertu Lions
kluba Slovenska Bistrica leta 2017. Šolsko leto pa pihalni orkester že tradicionalno
zaključi z nastopomnaReviji pihalnih orkestrov na Spodnji Polskavi.

Jernej Senegačnik ml., dirigent

Harmonikarski orkester
Harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica je s svojim

delovanjem kot komorna skupina ponovno začel leta 2007. V vseh preteklih letih
k sodelovanju z velikim veseljem povabi tudi inštrumentaliste Oddelka za tolkala.
Redno sodeluje na Zaključnem koncertu orkestrov šole ter na prireditvah izven
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zavoda v širšem lokalnem okolju. Leta 2015 je sodeloval na Dobrodelni reviji
mladih glasbenikov »Otroci otrokom« v organizaciji Lions kluba Rogaška in
Ljubljana, ki je potekala v Celju. Istega leta se je na povabilo ravnateljice Glasbene
šole Vrhnika orkester predstavil na »Harmonikarskem popoldnevu« in s tem
profesorje, učence in starše spodbudil, da se takšen sestav oblikuje tudi pri njih.
Leta 2017 je sodeloval na 6. dobrodelnem koncertu Lions kluba Slovenska Bistrica,
kjer je zaigral skupaj s posebnim glasbenim gostom, violončelistom Lukom
Šulićem (članom 2Cellos). Orkester se prav tako redno udeležuje srečanj
harmonikarskih orkestrov na Jesenicah, ki potekajo bienalno.

Harmonikarski orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica ima v svojem
delovanju tudi nekaj izkušenj na tekmovalnem odru. Leta 2012 se je udeležil 8.
mednarodnega tekmovanja v Beltincih in prejel 2. nagrado ter kot najbolje ocenjen
orkester igral na zaključnem koncertu zmagovalcev. Leta 2014 je prejel prvo
nagrado ter pokal in medaljo na mednarodnem tekmovanju Tomaž Holmar v
Malborettu v Italiji.

44. mednarodno tekmovanje harmonikarjev v Pulju, ki je potekalo od23. do
27. aprila 2019, je zajemalo vse tekmovalne discipline: soliste, komorne skupine in
orkestre, vse razvrščene v starostne kategorije. V štirih kategorijah za
harmonikarske orkestre je sodelovalo 7 orkestrov, in sicer iz Nemčije, Finske,
Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Naš orkester je sodeloval v kategoriji B
(srednješolska stopnjado 19 let). Z izvrstno uigranostjo in izjemnimmuziciranjem
je v svoji kategoriji prejel 1. nagrado (94,40 točk), kot najvišje ocenjen orkester
znotraj vseh starostnih kategorij pa je prejel še denarno nagrado in veliki prenosni
pokal »Grada Pule«, ki ostaja eno leto v lasti šole, ter še dva pokala, enega v trajno
last šole in enega za dirigentko.

Radmila Bikić Magdić
dirigentka

Godalni orkester
Godalni orkester Glasbene šole Slovenska Bistrica je ponovno zaživel leta

2012, ko je iz manjše komorne skupine zrasla želja po muziciranju v večji zasedbi.
Občasno se našim mladim godalcem pridružijo tudi inštrumentalisti iz drugih
oddelkov.

V preteklih letih smo sodelovali že na kar nekaj nastopih v okviru glasbene
šole, na Zaključnem koncertu orkestrov šole, na prireditvah Občine Slovenska
Bistrica, Občine Oplotnica, kot gostje na prireditvah Lions kluba in drugje.
Udeležili smo se dveh Državnih revij godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol
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v Lendavi in Sežani, kjer smo bili ocenjeni z zelo lepo oceno in pohvalnimi
besedami, ki so nam dale zagon in motivacijo za nadaljnje delo.

Učenci si skladbe, ki bi jih želeli igrati, izberejo sami, kar jih še dodatno
spodbudi k vadenju, posledično pa zelo uživajo v skupnem muziciranju. Vodenje
orkestra mi je zelo pri srcu, še posebej pa sem vesela, da se tudi po končani
glasbeni šoli učenci vračajo, saj si še zmeraj želijo muzicirati in se družiti s prijatelji
iz orkestra.

Katjuša Majcenič
dirigentka

Zbor
Pevski zbor Glasbene šole Slovenska Bistrica je bil ustanovljen leta 2015.

Sestavljajo ga večinoma učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica, z veseljem pa v
svoje vrste sprejmejo tudi zunanje člane. Zbor prepeva na različnih nastopih v
okviru glasbene šole, na revijah pevskih zborov in tudi drugje. Tradicionalna sta
Božično-novoletni koncert ter Zaključni koncert orkestrov in zbora glasbene šole.

Svoje nastope pevski zbor pogosto popestri z inštrumenti, velikokrat pa
prepeva tudi ob spremljavi različnih šolskih orkestrov, s čimer nadobudni pevci
pridobivajo dragocene in zabavne izkušnje ob skupnem muziciranju.

Med pomembnejše nastope šteje koncert novembra 2016, ko je pevski zbor
v mariborski Unionski dvorani skupaj s pihalnim orkestrom Glasbene šole
Slovenska Bistricanastopil ob200-letnici javnegaglasbenega šolstva v Sloveniji, ter
nedvomno tudi dobrodelni koncert Lions kluba Slovenska Bistrica maja 2017, kjer
je zbor delil oder z vrhunskimi glasbeniki: čelistomLuko Šulićem, pevcem Urošem
Peričem in saksofonistom Otom Vrhovnikom.

Petra Turk Rupreht
dirigentka

Orffova skupina Orffolini
Orffova skupinaGlasbene šole Slovenska Bistrica »Orffolini« deluje od oktobra

2016 na dislociranemoddelkuOplotnica. Glasbeno druženje nadebudnih glasbenikov
se odvija enkrat tedensko in takrat je na šoli najbolj živahno. Orffoline namreč
medsebojno povezuje veliko veselje do glasbenega ustvarjanja z Orffovimi
inštrumenti, skladbice pa radi popestrijo tudi s petjem, z gibalnim izražanjem in
ostalimi inštrumenti. Svoje muziciranje Orffolini zelo radi delijo z domačim
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občinstvomna javnih nastopih in koncertih. Širši publiki pa so se predstavili tudi na 2.,
3. in 4. državnem srečanjuOrffovih skupin glasbenih šol vMariboru in naOrffomaniji
v Ljubljani, kar jimdaje dodaten zagon in energijo za glasbeno ustvarjanje.

Kristina Marjanović
dirigentka

DISLOCIRANI ODDELEK POLJČANE
Glasbena šola je v Poljčanah po nekajletnem mrtvilu ponovno zaživela leta
1985. Začetki so bili skromni: nekaj učencev harmonike, nauka o glasbi,
pozneje klavirja. Domovanje ji je s svetlimi in ogrevanimi prostori prijazno
ponudila Osnovna šola Poljčane. Vsi ravnatelji, ki so v skoraj tridesetih letih
gostovanja glasbene šole vodili omenjeno osnovno šolo, so v glasbenem
izobraževanju mladih prepoznali dodano vrednost. Tudi zato je organizacija
pouka v popoldanskem času večinoma potekala brez večjih težav, zagotovljene
so bile učilnice in avla kot prostor za javne nastope. Sobivanje obeh šol bi lahko
pravzaprav pojmovali kot vzorčni primer dobrega sodelovanja in sožitja. V
zadovoljstvo otrok in staršev je glasbena šola domovala pod isto streho,
praktično za sosednjimi vrati. Bližina ne bi mogla biti večja in otroci so učenje
inštrumentov sprejemali kot le še eno dodatno interesno dejavnost
prelivajočega se izobraževanja v isti stavbi. Seveda velike učilnice za skupinski
pouk niso bile akustično primerne za učenje inštrumentov.

Zato se je v nekem ugodnem času celo razmišljalo o možnosti preureditve
določenih kabinetnih prostorov za potrebe individualnega inštrumentalnega
pouka. A z izgradnjo nadstandardnega poljčanskega vrtca in izpraznitvijo starega
vrtca se je ponudila možnost, da tudi poljčanski oddelek glasbene šole končno
razmišlja o samostojnih prostorih. Odločitev je šla v to smer in v sodelovanju ter s
podporo Občine Poljčane se je preselitev v »nove« prostore starega vrtca zgodila v
šolskem letu 2014/15. Seveda so se morali spremembe, zlasti izpostavljeni v skrbi
za varno pot do glasbene šole, navaditi vsi: starši, otroci, učitelji. A sčasoma se je
vse uneslo. Mladi poljčanski glasbeniki so dobili svoje novo glasbeno domovanje,
vsak učitelj inštrumenta je dobil lastno učilnico, omarice za notni material,
inštrumente in stene so postale glasbeno barvitejše, pisane in prijazne.

Že s prvimi javnimi nastopi pa se je pokazalo, da manjka večji prostor za
nastopanje − dvorana. Učilnica skupinskega pouka je bila mnogokrat premajhna
za vse obiskovalce. Utesnjenost »odrskega« prostora in pogosto vzdržano
nezadovoljstvo staršev, ki so morali ostati zunaj, je narekovalo urgentno
razmišljanje o rešitvi. Z združitvijo nekdanjih kuhinjskih prostorov in nekoriščene
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učilnice se je našla idealna rešitev za ravno prav veliko dvorano. Gradbena dela so
se začela med poletnimi počitnicami leta 2017 in v slabih dveh mesecih je bila
prelepa dvorana nared. Zanjo sta sredstva prispevali Občina Poljčane in Glasbena
šola Slovenska Bistrica. Otvoritve nove dvorane se je udeležil tudi župan Občine
Poljčane, gospod Stanislav Kovačič, ki je v svojemnagovoru poudaril pomembnost
glasbenega izobraževanja ter zagotavljanja primernih prostorov, izpostavil pa je
tudi dobro sodelovanje med institucijama.

Trenutno je na dislociranem oddelku Poljčane vpisanih 64 otrok. Ti obiskujejo
skupinski pouk glasbene pripravnice in nauka o glasbi, kitare, klavirja, klarineta in
saksofona, harmonike in violine.Nekaj učencev pa obiskuje pouk inštrumenta (flavta,
trobenta, citre, violončelo) in balet namatični šoli v Slovenski Bistrici.

Tanja Hojnik Časek
vodja dislociranega oddelka Poljčane

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Mojca Čepin (kitara)
• Tanja Hojnik Časek (violina)
• Danijela Krajnc (glasbena pripravnica, nauk o glasbi)
• Matjaž Lorenci (saksofon, klarinet, kljunasta flavta)
• Tadeja Pančič (klavir)
• Peter Skrbiš (harmonika)
• Zmago Tkavc (klarinet)

TEHNIČNO OSEBJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Vida Kunstek (čistilka)

»V Poljčane boš šel« in o tem,
kako je rasel poljčanski oddelek
Ko sem leta 1984 pričel poučevati v bistriški glasbeni šoli za polovični delovni
čas, sem bil statusno še študent Pedagoške akademije v Mariboru. Kaj takega
danes, v času številnih informacijskih povezav, seveda ne bi bilo mogoče.
Skoraj enako nemogoča se z vidika današnjega časa sliši tudi zgodba, v kateri
bi ravnateljica ugledne ustanove prišla kar na dom z vprašanjem, če bi bil
pripravljen sprejeti redno zaposlitev na glasbeni šoli − sicer bodo učenci
verjetno ostali brez učitelja.Ni šala,meni se je vse to zgodilo.Časi sobili seveda
zelo drugačni, z njimi pa tudi možnosti zaposlitve.
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In tako sem se, že po šestih letih, ponovno vrnil v učilnice moje nižje
glasbene šole v Slomškovem domu, le da tokrat kot mlad učitelj. Seveda mi je ta
položaj nadvse godil in v družbi nekdanjih učiteljev, po novem sodelavcev, sem se
počutil izjemno prijetno. Nepozaben je bil tudi občutek začetka finančne
samostojnosti, s katero sem razbremenil starše, hkrati pa sem z njo lahko ponudil
več svobode lastnim željam. Štipendije pač nikoli nisem imel in posredno mi je
»štipendijo« občasno predstavljala le kakšna bendovska gaža. A moja zaposlitev v
glasbeni šoli je imela veliko lepotno napako. Ker sem se na srednji šoli izkazal kot
pianist, s klavirjem pa sem nadaljeval tudi na akademiji, sem še vrsto let poučeval
predvsem klavir. Pravzaprav sem to počel zelo rad in v spominu mi je ostalo nekaj
izjemnih učenk (Andreja Vidmar, Gabrijela Jazbec, Vesna Govedič, Mira Kolarič
idr.). Da je bila mera polna, sem sčasoma pričel poučevati še pripravnico in nižje
razrede teorije (nauka o glasbi), vrh vsega pa je bilo enoletno vodenje pihalnega
orkestra. Še dobro, da sem vse ure korepeticij baleta (pri Olji Ilić) enkrat za vselej
opravil še kot srednješolec. O poučevanju harmonike, zaradi katere bi bil moj
prihod na šolo še najbolj upravičen, je bilo bore malo sledi. Vsaj na začetku.

Leto pozneje je završala ideja o ponovni oživitvi oddelka v Poljčanah. Ta
nikoli ni bil formalno zaprt, a je ostajalo dejstvo, da je enostavno zamrl in kar nekaj
let tam ni nihče poučeval. Nekaj poljčanskih učencev se je zato vozilo po glasbeno
znanje v Slovensko Bistrico in s tem je bil volk sit in koza cela. Seveda: koga
drugega bi doletelo, če ne mene. »V Poljčane boš šel, Peter. Nekdomora.« Priznam,
da sem to odločitev takrat doživljal kot neke vrste »kazensko ekspedicijo« novinca,
kakor sem jo sam pri sebi bolj v šali poimenoval, s kakršnokoli kaznijo pa seveda
ni imela prav nobene zveze. Odločitvi se ni kazalo upirati, tega si niti ne bi drznil.
Sem bil pač najmlajši, najmlajši tudi po stažu in z najmanjšo pravico izbirati
lokacijo učenja, predmete, učence, učilnice … Tako je pač bilo. In bolj ko sem
razmišljal o situaciji, v katero sem padel, bolj mi je v rokah ostajala karta črnega
Petra. Torej je bilo že prav. Po svoje pa sem bil vseeno malce jezen. Pravzaprav še
najbolj jezen na tiste učitelje, ki so se leta nazaj morda enostavno odločili, da se v
Poljčane iz takih ali drugačnih osebnih razlogov ne bodo več vozili. Če bi ostali, bi
sedaj ne bilo tega oživljanja oddelka in meni ne bi bilo treba v kraj pod Bočem.

Pot v Poljčane je bila zgodba zase. Avta takrat še nisem imel, vozniškega
izpita tudi ne. Preostala mi je torej le vožnja z avtobusom. Direktno linijo s
Polskave do Poljčan sem imel ob 13. uri, nazaj ob 19. uri. Danes, ko je potrebno čez
pol ure učiti že na drugi lokaciji, se zdi takšna časovna možnost prevoza povsem
neuporabna in kamenodobna. Včasih, a na srečo redko, se je zgodilo, da
»poljčančana« ni bilo. Takrat se je pričelo samoreševanje iz primeža nepremikanja
in kombiniranje avtobusnih linij, najprej do Bistrice, potem čez Laporje ali
Makole. O zamudi nisem imel koga poklicati, mobilnih telefonov še ni bilo.
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Spominjam se vračanja v zimskih večerih in čakanja na avtobus v Poljčanah, ko je
bril sneg in je bilo izjemno hladno. Avtobus iz smeri Rogaške preko vijugaste in
strme Pečice je potem obvezno zamujal. Ko je vendarle prišel, je bilo na njem
božansko toplo. Cel sem se stopil, medtem pa sem bil deležen še radijskih novic
dneva in obveznega komentarja Iva Bajca o stanju na šahovnici v boju za naslov
svetovnega šahovskega prvaka − da o blagodejnem dremežu ne govorim. Dobil
sem torej mesečno vozovnico za nekoliko nenavadno relacijo in kupil sem si črno
aktovko za note in dnevnike. Ko sem nedavno bral literarizirano biografijo o
skladatelju Šostakoviču (Hrumenje časa),me je črn, nekoliko sključen lik z aktovko
v roki na naslovnici knjige nehote spomnil name iz tistih časov. A kakorkoli se mi
je aktovka za moja leta zdela nemodna, je bila pa nadvse praktična. Nek večer, ko
je bilo temno kot v rogu, se je vame ob vračanju domov zaletel hitro vozeči kolesar
brez luči in če si je ne bi postavil v bran, bi jo slabo odnesel. Slepo budalo, kakor
sem ga v trenutnem besu poimenoval, bi z njo še nabunkal, ne bi mi je bilo škoda.
Vsekakor pa sem od tistega trdega srečanja dalje začel odločno razmišljati o
nezgodnem zavarovanju.

V Poljčanah seveda ni bilo vse tako črno, pravzaprav je bilo naravnost
spodbudno. Že v prvi generaciji učenk harmonike sem dobil tri zlate, že nekoliko
starejše učenke, trojni M: Mojco, Mileno, Metko. Metka je danes ravnateljica vrtca
v Poljčanah, Milena učiteljica in folkloristka, Mojčina otroka pa sta bila nekaj
pozneje tudimoja zelo dobra učenca harmonike. Seveda sem bil v tistih prvih letih
kot edini učitelj glasbene šole v Poljčanah deklica oziroma deček za vse. Čeprav se
v spominu še tako trudim izbrskati kakšnega učenca klavirja, mi to ne uspe,
dvomim pa, da je šlo brez moje vloge. Da bi oddelek začel rasti, je bilo potrebno
uvesti skupinski pouk nauka o glasbi, ki sem ga poučeval kar nekaj let, s
pripravnico vred tja do tretjega razreda. Razredi seveda niso bili prav številčni,
zato je bilo delo prijetno in spremljanje napredovanja otrok zelo zanimivo.
Tovrstnega poučevanja so me razbremenili šele, ko se je nabralo dovolj ur za novo
učiteljico. Malo pred tem je učence klavirja prevzela Mihaela in tako so mi po
nekaj letih ostali le harmonikarji, ki jih je bilo iz leta v leto več. Sčasoma sem dobil
tudi svoj prvi avto. Zgodovinski jugo seveda ni bil nek prestiž, a cesta do Poljčan je
bila v tako slabem stanju, da sem se zaobljubil morebitnemu nakupu boljšega avta
v prihodnosti šele, ko bodo luknjasto in razorano cestno povezavo izboljšali.

V osnovni šoli, kjer je dogovorno gostovala glasbena šola, so me seveda zelo
lepo sprejeli. Učenci so kmalu začeli nastopati v okviru osnovnošolskih prireditev
in s tem smo pričeli glasbeno bogatiti njihove programe ob narazličnejših
dogodkih. Z učitelji in vodstvom osnovne šole smo bili dnevno v neposrednem
stiku in dogovarjanje, tudi kdaj v zadnjem hipu, ni bil noben problem. Pouk
skupinskega pouka je potekal v glasbeni učilnici, pouk harmonike pa v različnih,
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kajti tista, ki sem jo nekako vzel za svojo, ob prihodu včasih še ni bila prosta. To je
terjalo iskanje proste učilnice s pultom in harmoniko v rokah. Vsaj kabinet, v
katerem sem imel harmonike in notno literaturo, je bil stalen. V posebej prirejeni
omari, ki sem si jo uredil s številnimi prekati, sem imel po področjih zelo natančno
razporejeno literaturo. Ko sem mnogo pozneje, približno po treh desetletjih
poučevanja, končno dobil lastno učilnico na matični šoli, sem se odločil tudi to
knjižnico preseliti v nove, prostornejše omare, a tolikšne urejenosti in vedenja o
tem, kje imam kaj, mi nikoli več ni uspelo doseči.

Število učencev harmonike in klavirja se je z leti višalo in je bilo vselej do
neke mere v ravnovesju. Ponudba le z dvema možnostma je bila sicer navidezno
skromna, a je pomenila najmanjšo možno razpršenost najbolj nadarjenih učencev.
Prav ta je, z nekaterimi sovpadajočimi ugodnimi dejavniki, pričela ustvarjati,
upam si trditi, poljčanski fenomen na področju harmonike. Ko se je z
osamosvojitvijo šole tudi tu ponudba razširila še na druge inštrumente, sem se
zavedal, da je razcvet že doživel vrhunec. Učencev je bilo pri harmoniki
postopoma manj, manj tudi nadarjenih.

A razcvet se ni zgodil sampo sebi, najprej se je moral zgoditi v meni.Morda
sem prvo tekmovalno udeležbo z učenko Tanjo na Vrhniki moral nujno doživeti
kot opomin, da se je na takšne ravni treba pripraviti povsem drugače, kot sem si
kot zelen učitelj to predstavljal. Izkušnje zlasti tukaj pač veliko štejejo. Kamen neke
lastne rasti in prebujene želje po raziskovanju in učenju novega se je pričel valiti v
nekem izpitnem času, ko mi je profesor Slavko Magdić v Poljčanah kot predsednik
izpitne komisije »po skavtsko speljal« zelo nadarjenega učenca Tadeja v Maribor
med svoje učence. Besede v narekovajih seveda zgolj šaljivo slikajo najbolj
fantastičen manever, ki se je mogel zgoditi Tadeju kot učencu in meni kot učitelju.
Tadej je namreč še vedno ostal moj učenec, enkrat tedensko pa smo se dobivali na
urah v Mariboru. Da je bila zadeva tudi zame študij prve vrste, je Tadej klavirsko
harmoniko zamenjal za gumbno harmoniko s C-sistemom in melodijskimi basi.
Zahvaljujoč nesebični profesorjevi pripravljenosti, da lahko eno leto spremljam
njegov pouk s Tadejem, moram zapisati, da sem v tistem letu še enkrat in veliko
temeljiteje opravil s celotnim šolanjem harmonike, z vso metodiko in spoznal
ogromno nove literature. Postal sem boljši učitelj, veliko boljši. Od tu naprej sem
deloval v želji, da bi vedno več mojih učencev igralo »harmoniko prihodnosti«. S
prvim šolskim inštrumentom te vrste sem se lahko še bolj posvetil raziskovanju,
iskanju občutka igranja nanjo, kreiranju prstnih redov in iskanju izvirne
sodobnejše literature. Znova sem se ozrl tudi med klavirsko literaturo, ki sem je
imel na pretek, in sem jo začel s pridom uporabljati tudi pri pouku harmonike.
Imel sem srečo, ali pa sem bil v tem toliko prepričljiv, da so starši otrok sledili
mojemu navdušenju in usmerjanju na kakovostne in sodobnejše, čeravno ne
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poceni inštrumente. Ko pogledam fotografijo iz leta 2011, je na sliki kar enajst
učencev, ki so igrali na Piginijeve gumbne inštrumente z melodijskimi basi.

Rad sem prihajal v Poljčane, pod Boč in njegove barvite gozdove, v učilnice,
kjer so domovali moji mladi, med njimi nekateri zelo nadarjeni harmonikarji in s
tem izjemno uspešni tekmovalci, v »delavnico«, kjer sem se po večerih kdaj
»zaigral« in je čistilka že komaj čakala, da za menoj ugasne luči in zaklene vrata.
Rad sem se vračal in zdelo se mi je, da bi lahko tam tudi živel, bil tam doma. Ker
sem imel tam svoj mir in ustvarjalni nemir hkrati. Skozi delo, ki osrečuje, človek
začuti zlitost. Zlitost z okoljem, naravo, s soljudmi. Še najbolj pa z otroki, ki so nam
zaupani in jih vednoznova vabimona glasbenapopotovanja, ki se zdijoneskončno
dragocena. Zato se z izjemnim ponosom spominjam vsakogar od njih, še posebej
Marka, ki mi je prvi zaupal, da želi, kot jaz, postati učitelj harmonike, pa Vesne,
Tomaža, Katje, Jake, Kristijana, Nike, Alena, Nadje, Alje idr. Ne smem pozabiti
Jezernikovih, Benjamina in njegovih dveh bratcev, njihove mame in očeta, ki sta
jih leta vozila k pouku harmonike v Poljčane iz Hoč. Ker se jim je prav pod Bočem
vse ujelo v uresničitev najprimernejše življenjske filozofije tistega trenutka v želji
ponuditi otrokom najboljše; starši bodo že, bodo z njimi in delovni kot oni. Ker so
starši s svojo držo pomembni in so vzor tudi, ko gre za glasbeno šolanje.

S selitvijo iz osnovne šole zaključujem to zgodbo, kajti glasbena šola je v
lastnih prostorih zaživela kot zrela šola v malem, delujoča v neprimerno boljših
pogojih. Harmonika je danes le eden od številnih inštrumentov v ponudbi, nič več
»privilegiran«. Tako je tudi prav. Čas pred tem pa se vendarle zdi kot pravljica, ki
je vseskozi stremela k srečnemu koncu in se je tako tudi končala. Tisti, ki smo bili
njeni pričevalci, še vedno radi prihajamo v Poljčane. Z enako ljubeznijo. Če bi bilo
drugače, bi prenehali opravljati svoje poslanstvo in sploh ne bi bili več to, kar v
resnici smo.

Ob vsem tem pa me fascinira dejstvo, kako se sprva navidezno mračna
usoda postopoma spreminja iz sence v sonce, v zlato sonce, in v prečudovito
življenjsko izkušnjo, v pot, na kateri sem srečal še drugega najboljšega učitelja in
številne krasne sodelavke, brez katerih ne bi bilo celovitosti te zgodbe: Mihaelo,
Marijo, Karmen, Renato, Ano, Danijelo, Tadejo ... Dogaja se v pravljicah. In v
življenju tistih, ki tovrstno usodo sprejmemo kot sopotnico.

»V Poljčane boš šel.«
Bi. Še enkrat.

Peter Skrbiš
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DISLOCIRANI ODDELEK OPLOTNICA
V dolini na jugovzhodnem delu pohorskega pogorja leži Oplotnica. Naselje
šteje manj kot tisoč štiristo prebivalcev in je središče ene manjših občin v
Sloveniji. In ta kraj je že zelo dolgo povezan z Glasbeno šolo Slovenska
Bistrica. V vsem času njenega obstoja je namreč svoje dejavnosti opravljala
tudi na lokacijah v okoliških krajih. Tako je pouk od šolskega leta 1977/78
med drugim potekal na Zgornji Ložnici in v Oplotnici. Skozi leta je vpis na
Zgornji Ložnici zamiral in tako je ostala dejavnost glasbene šole
neprekinjena samo še v Oplotnici. Z reorganizacijo Srednje glasbene in
baletne šole Maribor je bil leta 1997 dislocirani oddelek glasbene šole v
Oplotnici uradno ustanovljen. V vseh letih delovanja se je s kakovostnim ter
v ožji in širši okolici prepoznavnim delom številčno širil, tako da v tem
šolskem letu šteje že 71 učencev.

Pouk je sprva potekal v prostorih Osnovne šole Pohorskega bataljona, ki je
prijazno odstopila prostore za izvajanje popoldanskega pouka in izvajanje
razrednih ter javnih nastopov v njihovi avli. Stiska s prostorom je kljub odličnemu
sodelovanju z osnovno šolo botrovala iskanju novih prostorov. Rešitev se je našla
leta 2010, ko je Občina Oplotnica s pomočjo evropskih sredstev zaključila obnovo
Graščine in je v mesecu oktobru sledila svečana otvoritev.

Graščina Oplotnica, ki je zagotovo eden večjih zakladov majhnega
naselja pod Pohorjem, je bila v času štajerskih vojvod v uporabi kot upravna
stavba. Prvotna stavba se ni ohranila, današnja pa izhaja iz zgodnjega
sedemnajstega stoletja. V obnovljeni zgradbi ima svoje prostore občina, del
stavbe je namenjen prireditvam, v prvem nadstropju sta urejeni manjša
muzejska soba ter kapela, v drugem nadstropju pa je občina glasbeni šoli
predala v uporabo štiri lepe učilnice. Z različnimi kulturnimi in
protokolarnimi dogodki, na katerih sodeluje tudi glasbena šola, je Graščina
postala majhen kulturni center.

Trenutno se v Oplotnici poučujejo violina, flavta, klavir, kitara, trobila,
petje in harmonika, deluje pa tudi Orffova skupina Orffolini. Nauk o glasbi
poteka v večji učilnici, ki je namenjena tudi za razredne in javne nastope.
Zaradi premajhnega prostora za publiko, ki ga ta večnamenska učilnica nudi,
je s šolskim letom 2017/18 glasbena šola za božični in zaključni koncert dobila
v uporabo večnamensko dvorano Rudija Žnidariča. V njej od meseca maja
2019 kraljuje tudi nova pridobitev − klavir, ki ga je kupila Občina Oplotnica.
Odlično sodelovanje občine in glasbene šole se kaže tudi v sodelovanju naših
učencev na izvenšolskih prireditvah ter z različnimi kulturnimi društvi,
njihovi nastopi pa so vedno zaželeni tudi na občinskih prireditvah.
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Kot odraz odličnega sodelovanja je Glasbeni šoli Slovenska Bistrica v
šolskem letu 2018/19 na Slavnostni akademiji ob občinskem prazniku občina
podelila spominsko priznanje za 70 let njenega delovanja.

Simona Vodušek
vodja dislociranega oddelka Oplotnica

PEDAGOGI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Mojca Čepin (kitara)
• Katja Drevenšek (prečna flavta)
• Timi Krajnc (kitara)
• Valter Kukovič (trobenta, rog, evfonij)
• Katjuša Majcenič (violina)
• Kristina Marjanović (glasbena pripravnica, nauk o glasbi, Orffova

skupina Orffolini)
• Jože Pongračič (harmonika)
• Petra Turk Rupreht (petje)
• Simona Vodušek (klavir)

TEHNIČNO OSEBJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Ida Gosnik (čistilka)

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI KADER
Ob osamosvojitvi Glasbene šole Slovenska Bistrica sva se zaposlenim v zavodu
pridružili tajnica Olga Strmšek in računovodkinja Magda Lorber. V kolektiv
sva se hitro vključili, novo delovno okolje pa je predstavljalo velik izziv.

Spomnim se začetne zagnanosti in navdušenja. S takratnim ravnateljem
Ignacem Pančičem nam je z veliko odrekanja uspelo v mesecu dni urediti in
pripraviti dokumentacijo: evidence in akte, skratka vse, kar je bilo potrebno za
nemoten začetek samostojnega delovanja šole.

Tudi danes je pod vodstvom ravnateljice Radmile Bikić Magdić in
pomočnice ravnateljice Barbare Škof pestro. Na šoli so zaživeli različni projekti, ki
jih uresničujemo skupaj z zaposlenimi. V zadnjih letih se je kolektiv pomladil, kar
je v kolektiv ob izkušenosti starejših zaposlenih prineslo raznolike ideje in nov
utrip.

Poleg vsakodnevnega dela se v administrativnem sektorju pogosto
izobražujeva, saj morava slediti nenehnim zakonodajnim spremembam in novim
zahtevah po dodatnih evidencah. Trudiva se, da sva pogosto na razpolago
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zaposlenim, učencem in njihovim staršem. Z veseljem pomagava tudi pri
organizaciji in priskočiva na pomoč pri prireditvah, ki jih prireja naša šola. Pri
dogodkih pa sodelujejo tudi zaposleni v tehničnem sektorju: Alexsander Kuhar,
Ida Gosnik, Vida Kunstek in Vinka Kunstek, ki skrbijo tudi za prijetno in urejeno
delovno okolje na šoli.

Ko na šoli izzvenijo različne prireditve in koncerti naših otrok in učiteljev,
sem vedno znova ponosna, da sem del zgodbe Glasbene šole Slovenska Bistrica.

Sem ljubiteljica umetnosti in hvaležna, da se mi je ob delu izpolnila tudi
moja velika želja po večji povezanosti z glasbo.

Magda Lorber
računovodkinja in nekdanja učenka Glasbene šole Slovenska Bistrica

TEHNIČNO OSEBJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Ida Gosnik (čistilka)
• Danilo Janžič (hišnik)
• Alexander Kuhar (hišnik do oktobra 2019)
• Vida Kunstek (čistilka)
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• Vinka Kunstek (čistilka)
• Magda Lorber (računovodkinja)
• Olga Strmšek (tajnica VIZ)

BALETNA ŠOLA
Balet je bil v Slovenski Bistrici prisoten že takoj po drugi svetovni vojni. Leta
1946 so namreč potekali Veseli večeri (Bistriški večeri), na katerih je poleg
dramske sekcije, simfoničnega orkestra, pevskega zbora, tamburašev in
humoristov sodelovala tudi baletna sekcija. Istega leta je celo gostovala v
Radovljici. V petdesetih letih je baletna sekcija delovala za potrebe operet.
Tako je z orkestrom glasbene šole leta 1953 sodelovala v Goldonijevem
Lažniku, dve leti pozneje pa v Sneguljčici.

Oddelek za balet je v Slovenski Bistrici začel delovati leta 1980. Prvi njegovi
nastopi so bili v Domu kulture, današnjem Slomškovem domu ter tudi v
Slovenskem narodnem gledališču Maribor (v nadaljevanju SNG Maribor). Na
odru slednjega je prvič nastopil leta 1981, v naslednjih dveh letih sta sledila še dva
nastopa. Leta 1985 je baletni oddelek v Slovenski Bistrici štel že 35 učencev, ki so
obiskovali skupine od baletne pripravnice do vključno 4. razreda. Žal je bil zaradi
finančnih in kadrovskih težav še isto leto ukinjen, znova pa je zaživel leta 1992.
Danes oddelek za balet s svojimi odmevnimi produkcijami v SNG Maribor
predstavlja pomemben del umetniškega ustvarjanja Glasbene šole Slovenska
Bistrica.

ZAČETEK ODDELKA ZA BALET V SLOVENSKI BISTRICI
Spomini na začetek baletnega izobraževanja segajo v osemdeseta leta
prejšnjega stoletja. V okviru Srednje glasbene in baletne šole Maribor je Iko
Otrin ustanovil oddelek v Slovenski Bistrici, z željo, da baletna umetnost
postane dostopna tudi otrokomv manjših mestih. Zame je to bil poseben izziv,
saj so pogoji in organizacija dela bili šele v povojih in je bilo potrebne veliko
osebne angažiranosti za dosego zastavljenih ciljev. K sreči je bil kolektiv
učiteljev na glasbeni šoli pripravljen sodelovati. Zelo hitro je nastala prijetna
delovna klima, kjer so se poglabljala ne le strokovna znanja, temveč tudi
medsebojni odnosi.

Predvsem se z veseljem spominjam korepetitorja Draga Jazbeca, s katerim
sem načrtovala ure, znotraj njih podajala še nepreverjene plesne vsebine, pri
katerih je bila pomoč korepetitorja nujna. Drago je v trenutku ustvaril glasbene
slike medveda, čebel, rožic v baletnem vrtcu in pa spremljavo za klasični trening
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pri starejših učencih. Sodelovanje sem nadaljevala s korepetitorjem Petrom
Skrbišem, ki je v letih, ki so sledila, nadaljeval svoje pedagoško delo na Zgornji
Polskavi.

Prijetno je bilo sodelovati s takratnim ravnateljem Milanom Mlakarjem,
glasbenima kolegoma Ignacem Pančičem in Miranom Stergulcem. Pogoji za balet
so bili seveda skromni. Imeli smo baletni drog, klavir in dvorano, ki je bila
prehodna. K sreči ni manjkalo dobre volje, ne pri približno tridesetih učencih in
tudi ne pri njihovih starših − balet se je udomačil na bistriškem področju. Med
prvimi učenkami (spomnim se še Melanije, Bože, Nine, Sanje … ) je bila tudi
Matea Brečko.Matea se je odpravila na Srednjo glasbeno in baletno šolo v Maribor
in po vrnitvi v Slovensko Bistrico nadaljevala pot širjenja baletne umetnosti v
svojem kraju, tako uspešno, da je šola pod njenim vodstvom dosegla preko sto
vpisanih učencev.

Ko se je šola preselila v nove prostore, sem delo pedagogov spremljala le
posredno, preko prireditev, produkcij in notic v časopisih. Vsakokrat sem bila
vesela novih uspehov in po tihem mislila, da sem tudi sama položila kamenček
baletnega šolanja v Slovenski Bistrici.

Olivera Ilić

ODDELEK PLESNE PRIPRAVNICE IN BALETA DANES
Ko me je ravnateljica prosila, da napišem poročilo o delovanju baletnega
oddelka, so se moje misli zavrtele nazaj na začetek moje kariere in ponovnega
delovanja baletnega oddelka v Slovenski Bistrici.

Začetki segajo v leto 1992, ko sem se kot mlada študentka ekonomije s
svojim nečakom sprehajala po bistriškem gradu. Tam je v tistem času delovala
glasbena šola in ni naključje, da sem srečala Ignaca Pančiča, vodjo oddelka
glasbene šole Slovenska Bistrica. Dogovorila sva se, da se na koncu šolskega leta
pogovoriva o ponovnem zagonu baletnega oddelka. Po končanem šolanju na
Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru sem balet že močno pogrešala,
predvsem pa sem si ga želela poučevati.

V septembru sem šla po šolah in rekrutirala mlade bodoče plesalce. Začeli
smo z dvema pripravnicama in enim 1. razredom. Pouk smo imeli v telovadnici
Osnovne šole Minke Namestnik Sonje. Leto pozneje sem poučevala kar na dveh
lokacijah, in sicer v telovadnici Osnovne šole Minke Namestnik Sonje in v
telovadnici stare osnovne šole. Seveda brez drogov, ustreznih tal in zgolj s
kasetofonom. Leto pozneje sem že dobila korepetitorja. Prav smešno, če danes
pomislim, kako sem na pouku predvajala glasbo iz kaset, ki si jih moral vrteti
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naprej in nazaj, da si našel ustrezno glasbo. To ni bilo tako kot danes, ko se nova
skladba takoj preklopi na naslednjo, temveč je trajalo in s srečo si morda našel
začetek. Kljub temu je z voljo, vztrajnostjo in delom baletni oddelek iz leta v leto
pridobival vedno več novih otrok.

Izboljševali so se tudi pogoji dela. Bilo je kar nekaj selitev. Sprva smo
delovali v prostorih, kjer imamo pouk tudi danes, vendar sem bila ločena od
ostalih, ki so izvajali pouk v bistriškem gradu. Ko se je leta 1999 glasbena šola
preselila v novo zgradbo, je bilamoja baletna učilnica zdajšnja koncertna dvorana.
Glasbena šola je rasla, odpirali so se novi oddelki, zato se je znova pojavila
prostorska stiska. Oddelek za balet se je znova selil v šolskem letu 2009/10, v
telovadnico Osnovne šole Minke Namestnik Sonje, in tam ostal do decembra
2011, ko smo končnodobili baletnodvorano, v kateri smo še danes, z vso potrebno
opremo za kakovostno izvajanje pouka.

V tem času se je spreminjal sistem delovanja baletnih šol po Sloveniji. Leta
2003 se je zgodila prenova učnega programa za balet in uvedba devetletke. Le
mariborska in ljubljanska šola sta ohranili število ur po starem sistemu, od 3. razreda
baleta štirikrat na teden, 5. in 6. razred pa petkrat na teden po 90 minut. Ostalim
šolam, ki nismo iz centrov, pa so se ure prepolovile. Sprememba je prinesla, da
imamo v prvi triadi plesne pripravnice 1, 2 in 3 pouk dvakrat tedensko po 45 minut,
1. in 2. razred imata pouk dvakrat tedensko po 60 minut, od 3. do 6. razreda pouk
baleta poteka dvakrat tedensko po 90minut. Pouk s korepetitorjem imajo učenci na
višji stopni, to je v 5. in 6. razredu, medtem ko smo prej imeli klavirsko spremljavo v
vseh razredih. Učenci dobijo v 5. in 6. razredu še uro nauka o glasbi.

Prva generacija po spremembi je balet imela še trikrat na teden. Iz te
generacije je Nika Zalokar uspešno opravila sprejemne izpite na Konservatoriju za
glasbo in balet Maribor in kot druga Bistričanka (prva Matea Brečko) končala
baletno gimnazijo. Zelo prodorna sta tudi plesalca Tjaša Hameršek in Jan Tapiwa
Chapo, ki sta našla svoje plesno mesto v moderni plesni tehniki.

Z učenci vsako leto pripravimo javni nastop, t. i. produkcijo. Prva leta smo
imeli nastope v Slomškovemdomu za otroke iz vrtcev in osnovne šole ter za starše
nastopajočih mladih baletnikov. Spominjam se prvih let teh nastopov, ko so bili
otroci, nevajeni baletnih predstav, nemirni in so vmes celo vzklikali. A vsako leto
se je njihovo zanimanje povečevalo in odzivi so bili vedno bolj navdušujoči.
Kultura spremljanja in gledanja predstave se je povečevala. Zdaj se z veseljem
odzovejo in v največji pozornosti spremljajo predstavo, ko jih povabimo na našo
baletno predstavo v SNGMaribor.

Nekaj let smo k sodelovanju vabili dijake takratne Srednje baletne šole, da
so popestrili program. Leta 1997 sva z Ignacem Pančičem prepričala Ika Otrina,
takratnega vodjo mariborske baletne šole, da je tudi dislocirani oddelek Slovenska
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Bistrica sodeloval na baletni produkciji mariborske baletne šole na velikem odru
SNG-ja. Učenci so tako dobili priložnost začutiti pravi oder in doživeti popolnoma
novo izkušnjo ter biti del nečesa velikega in pomembnega. Sodelovanje s tujimi
koreografi pri postavitvi koreografije pa je preseglo vse meje mogočega. Zaradi
povečanega vpisa se je baletni oddelek nenehno širil.

Po osamosvojitvi leta 2010 je baletni oddelek znova ostal brez pravega
prostora za nastope. Morali smo se znajti, saj v Slovenski Bistrici žal še vedno
nimamo primerne dvorane, ki bi lahko nadomestila gledališče, kamor balet sodi.
Povezali smo se z Mestnim gledališčem Ptuj in z Zasebno glasbeno šolo v
samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju, kjer sem leto prej tudi poučevala, in skupaj
z njimi pripravili produkcijo. Vsa naslednja leta smo imeli samostojno produkcijo
v Stari dvorani SNGMaribor.

Kot samostojna oblikovalka in kreatorka ideje, koreografinja, scenografinja,
kostumografinja in pedagoginja sem se odločila, da so naše produkcije usmerjene
k vrednotam s sporočili, iz katerih se lahko vsi nekaj naučimo. Vsaka produkcija je
sestavljena iz dveh delov. V prvem, tematskem, pokažemo več baletne tehnike,
medtem ko v drugempripravimo zgodbo. Tako so nastale predstave Očistimo svet,
Čarovnik Janoprav, Spremenimo svet, Princi na potepu, Zemlja pleše, Skrivnostni
pragozd, Dekličine sanje. Na te letne produkcije so vabljeni tudi nekdanji učenci, ki
z veseljem zaplešejo z nami. V šolskem letu 2017/18 je oddelek za balet vodila
Manca Raušl Kodrič in z otroki pripravila predstavo Mali princ.

Z učenci smo sodelovali tudi na številnih revijah baletnih šol Slovenije, od
Sežane, Bleda, Zagorja, Portoroža, Lendave do Velenja. Sodelovali smo tudi na
tekmovanjih Temsig in Tutu.

Vsako leto sodelujemo tudi na Božično-novoletnem koncertu glasbene šole
ter se z veseljem odzovemo na povabila raznih ustanov in pokažemo, kaj znamo.

Ob končanju baletne šole učenci postanejo bogatejši. Disciplina, vztrajnost,
delavnost, skupinski duh, skrb za zdravje, estetika so vrednote, ki jih skozi vse
šolanje bogatijo in spremljajo v življenju. Učenci dobijo osnove za katerokoli
plesno tehniko, ki jo lahko nadgradijo in ob tem uživajo. Znajo biti gledalci in
kritični opazovalci kulture in življenja.

Matea Brečko
vodja Oddelka za balet

PEDAGOGINJI V ŠOLSKEM LETU 2019/20
• Matea Brečko (plesna pripravnica, balet)
• Neja Skrbiš (korepeticije baleta)
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Nagrade in priznanja

STROKOVNI DELAVCI

Priznanje Frana Gerbiča: Andrej Šmon
Na slovesni podelitvi v prostorih Kulturnega doma v Cerknici v aprilu
2018 se z Andrejem Šmonom, prejemnikom Gerbičevega priznanja, prvič
v zgodovini podeljevanja tovrstnih nagrad in priznanj omeni tudi
Glasbena šola Slovenska Bistrica. Priznanje za izjemne uspehe na
področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja
sodi med najvišje stanovske nagrade na področju glasbenega šolstva v
Republiki Sloveniji.

Andrej Šmon je kot učitelj klarineta in saksofona na Glasbeni šoli Slovenska
Bistrica zaposlen že od leta 1985. Svoje delo od samega začetka opravlja zelo
predano, strokovno in z velikim občutkom za glasbeno umetnost, pri učencih pa
nenehno razvija in krepi ljubezen do glasbe. Zato ni naključje, da so njegovi učenci
zelo uspešni na tekmovanjih doma in v tujini, mnogo jih je nadaljevalo šolanje na
srednji stopnji, danes pa so uspešni pedagogi in orkestrski glasbeniki. V
obrazložitvi podeljenega priznanja je bila ob izjemnem pedagoškem delu
izpostavljena tudi njegova vloga inštrumentalista, saj je kot solist ali član komornih
zasedb in orkestrov sodeloval v najrazličnejših sestavih, v njih pa se je sprehajal
skozi praktično vse zvrsti glasbe − od zabavne, džeza do narodnozabavne glasbe.
Večplastnost njegovega glasbenega delovanja izpričuje čudovito širino, odprtost in
nenehno glasbeno angažiranost. Prejeto priznanje je izjemna čast, ki jo z
nagrajencem iskreno delimo vsi zaposleni v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica.

Listina dr. Roman Klasinc:
• Ignac Pančič (1999)
• Bojana Rojko (2004)
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Gerbičevi nagrajenci 2018 s člani odbora za podelitev nagrad in priznanj.

Članek o prejemnikuGerbičevega priznanja Andreju Šmonu, objavljen v Večerovi prilogi Štajer'c (19. april 2018).



193

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

UČENCI

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2018/2019

Mednarodno tekmovanje trobilcev in pihalcev »Woodwind& Brass«, Varaždin

1. Soboški festival mladih glasbenikov, Murska Sobota

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet B Andrej Šmon Mateja Pleteršek 1. nagrada
Enja Golob saksofon D Andrej Šmon Mateja Pleteršek 2. nagrada
Filip Kalan trobenta A Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Mia Pečovnik trobenta B Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Miha Pirc evfonij C Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Jan Prelog evfonij A Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Jaka Šarman trobenta A Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Mihael Topolovec trobenta A Jernej Senegačnik ml. Petra Turk Rupreht 1. nagrada

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Eva Golob klavir 5. Petra Turk Rupreht / zlato priznanje
Eva Skale klavir 5. Petra Turk Rupreht / zlato priznanje

8. Klavirsko tekmovanje »Ivan Rijavec«, Rogaška Slatina

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Eva Skale klavir mladi pianisti a Petra Turk Rupreht / 1. nagrada
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4. srečanje kitaristov Pomurja, Štajerske in Koroške »Guitarrero«, Maribor

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Val Vešligaj tolkala 4. komorna igra s kitaro Bruno Domiter / perspektivni duo

8. Mednarodno citrarsko tekmovanje »Ernst Volkmann-Preis«, München

10. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Hana Hren citre 2. Irena Anžič / priznanje
Veronika Onič citre 4. Irena Anžič / priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Tinkara Čurin flavta 3. Bojana Rojko Tadeja Pančič 1. nagrada
Eva Golob klavir 7. Petra Turk Rupreht / 2. nagrada
Larisa Mesarič flavta 5. Katja Drevenšek / 1. nagrada
Ela Skale klavir 7. Petra Turk Rupreht Barbara Škof 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«, Krško

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Urška Košak kitara 2. Mojca Čepin / bronasto priznanje

3. Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike »Oskar Rieding«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Izak Mlakar violina 2. Tanja Hojnik Časek Simona Vodušek srebrna plaketa
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9. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Maja Figek klavir 2. Tadeja Pančič / srebrna nagrada
Julija Gosnik klavir 4. Simona Vodušek / bronasta nagrada

22. Predtekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek napreduje na temsig
Tinkara Čurin flavta 1. a Bojana Rojko Tadeja Pančič napreduje na temsig
Enja Golob saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek napreduje na temsig
Maksimiljan Gril saksofon 1. a Matjaž Lorenci Mateja Pleteršek napreduje na temsig
Maša Jerot flavta 1. c Katja Drevenšek Barbara Škof ne napreduje na temsig
Larisa Mesarič flavta 1. b Katja Drevenšek Barbara Škof napreduje na temsig
Ian Pirc saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek napreduje na temsig
Nuša Pliberšek petje 1. a Petra Turk Rupreht Neja Skrbiš ne napreduje na temsig
Valentina Pučnik klarinet 1. a Andrej Šmon Simona Vodušek ne napreduje na temsig
Julija Švab petje 1. a Petra Turk Rupreht Neja Skrbiš napreduje na temsig
Tinkara Topolovec klarinet 1. a Andrej Šmon Simona Vodušek napreduje na temsig

Mednarodno tekmovanje solfeggia »IMMCC«, Maribor

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Erik Červek Roškarič solfeggio 4. b Kristina Marjanović / zlato priznanje
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48. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlata plaketa
Tinkara Čurin flavta 1. a Bojana Rojko Tadeja Pančič srebrna plaketa
Enja Golob saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek 2. nagrada, zlata plaketa
Maksimiljan Gril saksofon 1. a Matjaž Lorenci Mateja Pleteršek bronasta plaketa
Larisa Mesarič flavta 1. b Katja Drevenšek Barbara Škof 2. nagrada, zlata plaketa
Ian Pirc saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek srebrna plaketa
Julija Švab petje 1. a Petra Turk Rupreht Neja Skrbiš srebrna plaketa
Tinkara Topolovec klarinet 1. a Andrej Šmon Simona Vodušek srebrna plaketa

44. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Vita Dizdarevič harmonika a 1 Jože Pongračič / 2. nagrada
Alja Polanec harmonika c 2 Jože Pongračič / 2. nagrada
Harmonikarski orkester / b Radmila Bikić Magdić / Kup grada Pule,

1. nagrada

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet predkategorija Andrej Šmon Mateja Pleteršek 2. nagrada
Enja Golob saksofon 2. Zmago Tkavc Mateja Pleteršek 1. nagrada
Ian Pirc saksofon 1. Zmago Tkavc Mateja Pleteršek 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2017/2018

Mednarodno tekmovanje pihalcev, Požarevac
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9. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Nuša Pliberšek petje pop-jazz 10. Petra Turk Rupreht / 1. nagrada
Ana Pučnik klavir 8. Barbara Škof / 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje pianistov »Memorial Jurica Murai«, Varaždin

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Eva Golob klavir b Petra Turk Rupreht / priznanje
Ela Skale klavir b Petra Turk Rupreht / priznanje

8. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Tjaša Brglez klavir 7. Simona Vodušek / bronasta nagrada (ni točkovanja)

Mednarodno tekmovanje Treviso, Italija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Saša Knez violina 1. C Katjuša Majcenič Mateja Pleteršek priznanje

21. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat

Hana Hren citre 1. b Irena Anžič /
napreduje na temsig, posebno
priznanje za najboljšo
izvedbo slovenskega avtorja

Mai Rumež violončelo 1. a Petra Neuvirt Mateja Pleteršek ne napreduje na temsig
Pihalni trio komorne skupine

s pihali
1. a Andrej Šmon / napreduje na temsig
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47. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Erik Červek
Roškarič

solfeggio 1. c Kristina Marjanović / srebrna plaketa

Hana Hren citre 1. b Irena Anžič /
zlata plaketa, posebno
priznanje za najboljšo
izvedbo obvezne skladbe

Pihalni trio komorne
skupine s pihali

1. a Andrej Šmon / srebrna plaketa

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Zoja Golob violina b Katjuša Majcenič Mateja Pleteršek srebrno priznanje
Hana Hren citre b Franja Kočnik / zlato priznanje
Ema Victoria Wherry violina a Katjuša Majcenič Mateja Pleteršek srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2016/2017

Mednarodno tekmovanje »Svirel«

8. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Tjaša Brglez klavir 8. Simona Vodušek / 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje pihalcev »Woodwind & Brass«, Varaždin

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Filip Frešer evfonij c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 3. nagrada
Nik Mihelak evfonij b Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 2. nagrada
Miha Pirc evfonij a Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
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Mednarodno tekmovanje pihalcev »Davorin Jenko«, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet junior 1 Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje, 3. nagrada
Miha Špec klarinet a Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje, laureat

7. Mednarodno citrarsko tekmovanje »Nachwuchsförderpreis«, München

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Chiarra Gregorc Planinc citre II. Franja Kočnik / 1. nagrada

posebna nagrada
Hana Hren citre III. Franja Kočnik / 1. nagrada

20. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Leon Brečko tolkala 1. a Bruno Domiter Barbara Škof srebrno priznanje
Maj Vehovar tolkala 1. a Bruno Domiter Barbara Škof srebrno priznanje

46. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Celan trobenta 1. a Jernej Senegačnik ml. Petra Turk Rupreht bronasta plaketa
Filip Kalan trobenta 1. a Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlata plaketa
Anže Keršič trobenta 1. a Jernej Senegačnik ml. Petra Turk Rupreht srebrna plaketa
Nik Mihelak evfonij 1. b Valter Kukovič Petra Turk Rupreht bronasta plaketa
Tilen Mitrovič trobenta 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht bronasta plaketa
Miha Pirc evfonij 1. a Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlata plaketa
Andraž Tkavc tolkala 1. a Bruno Domiter Barbara Škof srebrna plaketa
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7. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Tjaša Brglez klavir 5. Simona Vodušek / srebrna nagrada
Eva Golob klavir 3. Petra Turk Rupreht / zlata nagrada
Ana Pučnik klavir 6. Barbara Škof / priznanje
Ela Skale klavir 3. Petra Turk Rupreht / bronasta nagrada

7. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lara Košak flavta 7. Bojana Rojko Barbara Škof 1. nagrada
Samo Krajnc klavir 6. Natalia Demiyanenko / 3. nagrada
Hana Pišek flavta 7. Bojana Rojko Barbara Škof 2. nagrada
Ana Pučnik klavir 7. Barbara Škof / 2. nagrada
Ana Špec flavta 8. Bojana Rojko Barbara Škof 1. nagrada

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Chiarra Gregorc Planinc citre 1. b Franja Kočnik / zlato priznanje
Kyan Gregorc Planinc kitara 1. a Matjaž Stošić / srebrno priznanje
Hana Hren citre 1. b Franja Kočnik / srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2015/2016

Mednarodno tekmovanje »Svirel«
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Mednarodno tekmovanje pihalcev »Woodwind & Brass«, Varaždin

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Aljaž Čuček klarinet 1. a Andrej Šmon Mateja Pleteršek 2. nagrada
Enja Golob saksofon 2. b Zmago Tkavc Mateja Pleteršek 1. nagrada
Ian Pirc saksofon 1. a Zmago Tkavc Mateja Pleteršek 1. nagrada
Miha Špec klarinet 2. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Dnevi Kitare«, Krško

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Kyan Gregorc kitara 1. b Matjaž Stošić / zlato priznanje
Lana Žvižaj kitara 1. b Kristina Marjanović / srebrno priznanje

Klavirsko tekmovanje »Ivan Rijavec«, Rogaška Slatina

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Katinka Ferlež klavir začetniki Mateja Pleteršek / 3. nagrada
Samo Krajnc klavir mali pianisti Natalia Demiyanenko / 2. nagrada

6. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Pučnik klavir 1. c Barbara Škof / 2. nagrada

Harmonikarsko tekmovanje »Ivan Rijavec«, Idrija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Andrej Časek Hojnik harmonika mali harmonikarji Peter Skrbiš / 1. nagrada
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41. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Domen Krajnc harmonika c 2 Peter Skrbiš / 2. nagrada

19. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Hana Pišek flavta 1. c Bojana Rojko Barbara Škof srebrno priznanje

45. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Enja Golob saksofon 1. b Zmago Tkavc Mateja Pleteršek zlata plaketa
Lara Košak flavta 1. c Bojana Rojko Barbara Škof bronasta plaketa
Ian Pirc saksofon 1. a Zmago Tkavc Mateja Pleteršek srebrna plaketa
Ana Špec flavta 1. c Bojana Rojko Barbara Škof bronasta plaketa
Miha Špec klarinet 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek srebrna plaketa

Baletno tekmovanje »Tutu«, Lendava

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jerneja Brumec balet rumena a Matea Brečko / 6. mesto
Veronika Ivačič balet rumena a Matea Brečko / 7. mesto
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lana Žvižaj kitara 1. Kristina Marjanović / zlato priznanje

11. Srečanje harmonikarjev, Beltinci

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Andrej Časek Hojnik harmonika a Peter Skrbiš / 1. nagrada
Domen Krajnc harmonika c Peter Skrbiš / 3. nagrada

40. Srečanje harmonikarjev, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Andrej Časek Hojnik harmonika a 2 Peter Skrbiš / 1. nagrada
Domen Krajnc harmonika c 2 Peter Skrbiš / 1. nagrada

6. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Filip Kokol klavir IX. Tatjana Gaberšek / 2. nagrada
Lara Kolar klavir IX. Petra Turk Rupreht / 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2014/2015

Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«, Krško

5. Tekmovanje mladinskih godb

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester / a Jernej Senegačnik ml. / zlata plaketa
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Mednarodno tekmovanje pihalcev »Stevan Mokranjac«, Požarevac

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Enja Golob saksofon predkategorija Zmago Tkavc Barbara Škof 1. nagrada
Ian Pirc saksofon predkategorija Zmago Tkavc Barbara Škof 1. nagrada
Zala Rojs saksofon II. Matjaž Lorenci Barbara Škof 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Enrico Mercatali«, Gorizia

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lana Žvižaj kitara 1. Kristina Marjanović / srebrna medalja

Mednarodno tekmovanje pihalcev »Davorin Jenko«, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Maša Jerot flavta junior b Franja Gomaz Jamnik Simona Repnik 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Paolo Spincich«, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Brence klavir b Tadeja Pančič / 4. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Svirel«, Dobrovo

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Hana Hren citre a Franja Kočnik / zlato priznanje
Sara Vogrinec citre b Franja Kočnik / bronasto priznanje
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Mednarodno tekmovanje »Saxistra-Sequoia«, Fažana

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Zala Rojs saksofon / Matjaž Lorenci Tadeja Pančič 9. mesto

5. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lara Kolar klavir 8. Petra Turk Rupreht / priznanje
Tina Smogavc klavir 6. Petra Turk Rupreht / priznanje

44. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Saša Knez violina 1. a Katjuša Majcenič Mateja Pleteršek srebrno priznanje
Filip Kokol solffegio 1. c Robert I. Glunec, Tadeja Pančič / srebrno priznanje

12. Regijsko tekmovanje slovenskih baletnih plesalcev »Baltek«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Veronika Ivačič balet 1. a Matea Brečko / srebrno priznanje
Špela Jerič balet 1. a Matea Brečko / bronasto priznanje
Timea Kodrič Mlakar balet 1. a Matea Brečko / srebrno priznanje
Jan Tapiwa Chapo balet 1. b Matea Brečko / srebrno priznanje
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18. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Saša Knez violina 1. a Katjuša Majcenič Mateja Pleteršek zlato priznanje
Filip Kokol solffegio 1. c Robert I. Glunec, Tadeja Pančič / zlato priznanje
Maja Korošec violina 1. a Katjuša Majcenič Simona Repnik srebrno priznanje
Aneja Lončarič violina 1. a Tanja Hojnik Časek Simona Repnik srebrno priznanje
Gaja Oblonšek violina 1. a Katjuša Majcenič Simona Repnik srebrno priznanje
Vita Robar violina 1. a Tanja Hojnik Časek Mateja Pleteršek srebrno priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Andrej Časek Hojnik harmonika a Peter Skrbiš / zlato priznanje
Domen Krajnc harmonika c Peter Skrbiš / zlato priznanje
Nika Pušič citre c Irena Anžič / bronasto priznanje
Ditka Založnik citre d Irena Anžič / srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2013/2014

Mednarodno tekmovanje »Svirel«, Štanjel

Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«, Krško

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Brglez kitara 2. Kristina Marjanović / bronasto priznanje

Mednarodno glasbeno tekmovanje, Italija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Harmonikarski orkester / e 1 Radmila Bikić Magdić / prva nagrada
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Mednarodno tekmovanje mladih violinistov, pianistov
in komornih skupin »Tartini«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Maša Frešer klavir b 2 Mateja Pleteršek / 3. nagrada

3. Mednarodno tekmovanje za pianiste »Ivan Rijavec«, Sp. Idrija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Maša Frešer klavir mali pianisti Mateja Pleteršek / 1. nagrada

5. Mednarodno internetno glasbeno tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Maša Frešer klavir VI. Mateja Pleteršek / 1. nagrada

4. Mednarodno koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Pučnik klavir 3. Barbara Škof / srebrna nagrada

Mednarodno tekmovanje, Požarevac

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Andrej Bek saksofon 2. Matjaž Lorenci Mateja Pleteršek 2. nagrada
Enja Golob saksofon predkategorija Zmago Tkavc Mateja Pleteršek 1. nagrada
Tilen Požgan klarinet 2. Andrej Šmon Mateja Pleteršek 3. nagrada
Zala Rojs saksofon 2. Matjaž Lorenci Tadeja Pančič 1. nagrada
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18. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Brence,
Tisa Stegne

klavir štiriročno
ta duo

1. b Tadeja Pančič / bronasta plaketa

Andrej Časek Hojnik harmonika 1. a Peter Skrbiš / bronasta plaketa
Timotej Gril harmonika 1. c Peter Skrbiš / bronasta plaketa
Jure Jozič evfonij 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht srebrna plaketa
Domen Krajnc harmonika 1. b Peter Skrbiš / bronasta plaketa

17. Regijsko tekmovanje »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Brence,
Tisa Stegne

klavir štiriročno
ta duo

1. b Tadeja Pančič / zlato priznanje

Andrej Časek Hojnik harmonika 1. a Peter Skrbiš /

zlato priznanje,
posebno priznanje
za najbolj
obetavnega
tekmovalca v
najnižji kategoriji

Timotej Gril harmonika 1. c Peter Skrbiš / zlato priznanje
Jure Jozič evfonij 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlato priznanje
Domen Krajnc harmonika 1. b Peter Skrbiš / zlato priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ditka Založnik citre c Irena Anžič / srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2012/2013

Mednarodno tekmovanje »Svirel«, Štanjel
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4. Mednarodno tekmovanje mladih kitaristov »Porečki tirando«, Poreč

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Brglez kitara 1. Kristina Marjanović / 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«, Krško

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Brglez kitara 2. Kristina Marjanović / zlato priznanje

9. Mednarodno srečanje harmonikarjev

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika c Peter Skrbiš / 1. nagrada

8. Mednarodno tekmovanje »Ars Nova International«, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Neli Koren flavta b Franja Gomaz Jamnik Tadeja Mlakar 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje za harmonikarje »Ivan Rijavec«, Sp. Idrija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pika Drstvenšek harmonika začetniki Radmila Bikić Magdić / 1. nagrada
Domen Krajnc harmonika mali harmonikarji Radmila Bikić Magdić / 1. nagrada
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42. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Katarina Auer flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof bronasta plaketa
David Brečko, Jure Jozič,
Luka Haložan, Klavdijo
Kukovič

trobilni
kvartet 1. Valter Kukovič / bronasta plaketa

Vesna Godec saksofon 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek bronasta plaketa
Hana Pišek flavta 1. a Bojana Rojko Barbara Škof srebrna plaketa
Tilen Požgan klarinet 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek srebrna plaketa
Zala Rojs saksofon 1. b Matjaž Lorenci Tadeja Mlakar srebrna plaketa
Vita Žolek flavta 1. a Franja Gomaz Jamnik Tadeja Mlakar bronasta plaketa

16. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Katarina Auer flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof zlato priznanje
David Brečko, Jure Jozič, trobilni
Luka Haložan, Klavdijo
Kukovič

kvartet 1. Valter Kukovič / zlato priznanje

Vesna Godec saksofon 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje
Neli Koren flavta 1. c Franja Gomaz Jamnik Tadeja Mlakar srebrno priznanje
Hana Pišek flavta 1. a Bojana Rojko Barbara Škof zlato priznanje
Tilen Požgan klarinet 1. b Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje
Neli Prosenak klavir 1. a Barbara Škof / bronasto

priznanje
Lara Pulko klavir 1. a Barbara Škof / bronasto

priznanje
Zala Rojs saksofon 1. b Matjaž Lorenci Tadeja Mlakar zlato priznanje
Vita Žolek flavta 1. a Franja Gomaz Jamnik Tadeja Mlakar zlato priznanje
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ditka Založnik citre II. Irena Anžič / 1. nagrada (ni točkovanja)

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2011/2012

5. Mednarodno citrarsko tekmovanje »Nachwuchsförderpreis«, München

3. Mednarodno tekmovanje mladih kitaristov »Porečki tirando«, Poreč

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Brglez kitara 1. Kristina Marjanović / 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare«, Krško

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Brglez kitara 1. Kristina Marjanović / zlato priznanje

37. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pika Drstvenšek harmonika solisti – kategorija baby Radmila Bikić Magdić / 1. nagrada

8. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Beltinci

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika c Peter Skrbiš / 2. nagrada
Domen Krajnc harmonika a Radmila Bikić Magdić / 2. nagrada
Harmonikarski orkester orkestri c Radmila Bikić Magdić / 2. nagrada
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9. Mednarodno harmonikarsko tekmovanje
»Fis…Armonie« za soliste, komorne skupine in orkestre, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Domen Krajnc harmonika a Radmila Bikić Magdić / 2. nagrada

Koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Brence klavir 3. Tadeja Pančič / bronasta nagrada

3. Mednarodno Internetno Glasbeno Tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Kristina Presker klavir / Barbara Škof / 2. nagrada

Mednarodno tekmovanje za pianiste »Ivan Rijavec«, Sp. Idrija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Kristina Presker klavir / Barbara Škof / 3. nagrada

41. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Klara Hudournik citre 1. c Irena Anžič / priznanje
Melanja Kropec citre 1. b Irena Anžič / priznanje
Nika Pušič citre 1. a Irena Anžič / srebrna plaketa

Ditka Založnik citre 1. b Irena Anžič /
zlata plaketa, 2. nagrada, posebno
priznanje za najbolj obetavno
tekmovalko v najnižji kategoriji
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15. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Živa Gril violina 1. a Tanja Hojnik Časek Mateja Pleteršek bronasto priznanje
Klara Hudournik citre 1. c Irena Anžič / zlato priznanje
Melanja Kropec citre 1. b Irena Anžič / zlato priznanje
Urban Prah violina 1. b Tanja Hojnik Časek Mateja Pleteršek bronasto priznanje

Nika Pušič citre 1. a Irena Anžič /
zlato priznanje, posebno
priznanje za najboljšo
izvedbo skladbe
slovenskega avtorja

Ditka Založnik citre 1. b Irena Anžič /
zlato priznanje, posebno
priznanje za najboljšo
izvedbo obvezne skladbe

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Timotej Gril harmonika a 2 Radmila Bikić Magdić / 1. nagrada, zlato priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2010/2011

36. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

8. Mednarodno harmonikarsko tekmovanje
»Fis…Armonie« za soliste, komorne skupine in orkestre, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika b Peter Skrbiš / 1. nagrada
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6. Mednarodno tekmovanje »Ars Nova«, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Kristina Presker klavir b Barbara Škof / 4. nagrada

8. Mednarodno tekmovanje »Davorin Jenko«, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
David Brečko trobenta V. Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 2. nagrada
Neli Koren flavta b Franja Gomaz Jamnik Tadeja Pančič 1. nagrada

40. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. b Peter Skrbiš / srebrna plaketa
Timotej Gril harmonika 1. a Radmila Bikić Magdić / srebrna plaketa
Jure Jozič evfonij 1. b Valter Kukovič Barbara Škof srebrna plaketa
Domen Krajnc harmonika 1. a Radmila Bikić Magdić / bronasta plaketa
Klavdijo Kukovič trobenta 1. b Valter Kukovič Barbara Škof bronasta plaketa

12. Državno tekmovanje slovenskih citrarjev −
komorne skupine s citrami, Idrija

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Katarina Auer, Ditka
Založnik

citre, flavta 2. d Irena Anžič,
Bojana Rojko

/ zlato priznanje

Klara Hudournik, Melanja
Kropec, Ditka Založnik

citrarski trio 3. b Irena Anžič / zlato priznanje
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14. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. b Peter Skrbiš / zlato priznanje
Timotej Gril harmonika 1. a Radmila Bikić Magdić / zlato priznanje
Jure Jozič evfonij 1. b Valter Kukovič Barbara Škof zlato priznanje
Domen Krajnc harmonika 1. a Radmila Bikić Magdić / zlato priznanje
Katarina Kučič harmonika 1. c Radmila Bikić Magdić / srebrno priznanje
Klavdijo Kukovič trobenta 1. b Valter Kukovič Barbara Škof zlato priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lovro Sadek bariton / Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlato priznanje, 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2009/2010

Mednarodno tekmovanje trobilnih inštrumentov, Beograd

Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov, Požarevac

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Petra Brglez klarinet II. Andrej Šmon Mateja Pleteršek 1. nagrada
Živa Skrbiš flavta II. Bojana Rojko Barbara Škof 3. nagrada

7. Mednarodno harmonikarsko tekmovanje
»Fis…Armonie« za soliste, komorne skupine in orkestre, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika a Peter Skrbiš / 1. nagrada
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11. Državno tekmovanje – finalno državno tekmovanje – citre solo

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ditka Založnik citre 1. b Irena Anžič / srebrno priznanje

11. Državno tekmovanje – regijsko tekmovanje
za področje vzhodne Slovenije − citre solo

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Matevž Hernja citre 2. Irena Anžič / bronasto priznanje
Klara Hudournik citre 2. Irena Anžič / srebrno priznanje
Nives Ivačič citre 3. Irena Anžič / bronasto priznanje
Melanie Jozić citre 1. b Irena Anžič / srebrno priznanje
Melanja Kropec citre 1. b Irena Anžič / srebrno priznanje
Nika Pušič citre 1. a Irena Anžič / srebrno priznanje
Ditka Založnik citre 1. b Irena Anžič / zlato priznanje

5. International music competition Trieste »Premio Paolo Spincich«, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lucija Ana Kovačič klavir a Barbara Škof / 4. nagrada
Kristina Presker klavir b Barbara Škof / 3. nagrada
Valentina Težak klavir b Tadeja Mlakar / priznanje
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13. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja
učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Vesna Godec saksofon 1. a Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje
Eva Horvat saksofon 1. a Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje
Neli Koren flavta 1. a Franja Gomaz Tadeja Mlakar srebrno priznanje
Zala Rojs saksofon 1. a Matjaž Lorenci Tadeja Mlakar srebrno priznanje

Mednarodno tekmovanje »Davorin Jenko«, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jure Jozič pozavna predkategorija Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada
Neli Koren flavta predkategorija Franja Gomaz Tadeja Mlakar 2. nagrada
Klavdijo Kukovič trobenta predkategorija Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada

39. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Vesna Godec saksofon 1. a Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlata plaketa
Eva Horvat saksofon 1. a Andrej Šmon Mateja Pleteršek srebrna plaketa

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Živa Skrbiš flavta 1. c Bojana Rojko Barbara Škof 3. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2008/2009

6. Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov, Požarevac
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5. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Moravske Toplice

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika a klas. gl. Peter Skrbiš / 1. nagrada

7. Mednarodno tekmovanje »Fis…Armonie«, Trst

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika b Peter Skrbiš / 1. nagrada

6. Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov, Požarevac

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Petra Brglez klarinet 2. Andrej Šmon Mateja Pleteršek 1. nagrada

Mednarodno tekmovanje trobil, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lovro Sadek tuba 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht 1. nagrada

38. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. a Peter Skrbiš / srebrna plaketa
Lovro Sadek tuba 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlata plaketa
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12. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. a Peter Skrbiš / zlato priznanje
Klavdijo Kukovič trobenta 1. b Valter Kukovič Barbara Škof srebrno

priznanje
Lovro Sadek tuba 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlato priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika a klas. gl. Peter Skrbiš / 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2007/2008

4. Mednarodno srečanje harmonikarjev, Moravske Toplice

37. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. a Peter Skrbiš / srebrna plaketa
Lovro Sadek tuba 1. c Valter Kukovič Petra Turk Rupreht zlata plaketa, 3. nagrada

10. Državno citrarsko tekmovanje komornih skupin

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Melanie Jozič, Ditka Založnik citre (duo) 1. a Irena Anžič / bronasta plaketa

11. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika 1. a Peter Skrbiš / zlato priznanje
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9. Državno tekmovanje slovenskih citrarjev – regijsko tekmovanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Manja Golob citre 3. Helena Hartman / srebrno priznanje
Nives Ivačič citre 2. Helena Hartman / bronasto priznanje

10. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lenart Gregorič saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek zlato priznanje
Živa Skrbiš flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof zlato priznanje
Špela Šurbek klavir 1. b Tadeja Mlakar / priznanje

33. Mednarodno tekmovanje Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Alen Barbirič harmonika a2 Peter Skrbiš / 1. nagrada

2. Mednarodno tekmovanje mladih saksofonistov »Saxistra«, Koper

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lenart Gregorič saksofon 2. s Andrej Šmon Mateja Pleteršek 9. mesto

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Lenart Gregorič saksofon 1. c Andrej Šmon Mateja Pleteršek srebrna plaketa
Živa Skrbiš flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof srebrna plaketa

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2006/2007

36. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Anja Kolarič violina 1. b Vesna Čobal Mateja Pleteršek srebrna nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2005/2006

35. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Nadja Knez harmonika b Peter Skrbiš / 2. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2004/2005

Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

8. Državno tekmovanje slovenskih citrarjev v disciplini komorne skupine

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Ana Fric, Manja Golob citrarski duet 2. a Helena Letnar / srebrno priznanje

34. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Nadja Knez harmonika 1. b Peter Skrbiš / bronasta plaketa
Uroš Kraševac trobenta 1. b Valter Kukovič Mateja Pleteršek pohvala
Lovro Sadek tuba 1. b Valter Kukovič Mateja Pleteršek bronasta plaketa
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Rebeka Mlakar flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof zlata plaketa, 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2003/2004

33. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Rebeka Mlakar flavta 1. b Bojana Rojko Barbara Škof zlato priznanje

7. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Manja Golob citre 2. Helena Hartman / bronasto priznanje

7. Državno tekmovanje slovenskih citrarjev v disciplini citre solo

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Manja Golob citre 2. Helena Hartman / zlato priznanje

Regijsko tekmovanje slovenskih citrarjev v disciplini citre solo

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Anja Kolarič violina a Vesna Čobal Mateja Pleteršek 3. nagrada

8. Concorso internazionale »Pre giovani stromentalisti«, Italija
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Nadja Knez harmonika a Peter Skrbiš / II. nagrada
Uroš Polanec harmonika c Andreja Žel / 1. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2002/2003

Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

32. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Sabina Cveček kitara 1. b Matjaž Stošić / bronasta plaketa
Sausan Hussein violina 1. c Vesna Čobal Marjana Vajngerl srebrna plaketa
Anja Kolarič violina 1. a Vesna Čobal Marjana Vajngerl srebrna plaketa
Gea Pantner Volfand violina 1. b Vesna Čobal Marjana Vajngerl bronasta plaketa

6. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Sabina Cveček kitara 1. b Matjaž Stošić / zlato priznanje
Sausan Hussein violina 1. c Vesna Čobal Marjana Vajngerl zlato priznanje
Anja Kolarič violina 1. a Vesna Čobal Marjana Vajngerl zlato priznanje
Gea Pantner Volfand violina 1. b Vesna Čobal Marjana Vajngerl zlato priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester zabavni program Janez Kopše / 1. mesto

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2001/2002

9. Tekmovanje godb slovenije v zabavnem programu za pokal Ormoža 2002
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31. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jaka Babulč harmonika 1. c Peter Skrbiš / srebrna plaketa
Nadja Knez harmonika 1. a Peter Skrbiš / zlata plaketa, 1. nagrada
Uroš Polanec harmonika 1. b Andreja Žel / zlata plaketa
Anja Ramot harmonika 1. c Andreja Žel / bronasta plaketa

5. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jaka Babulč harmonika 1. c Peter Skrbiš / zlato priznanje
Nadja Knez harmonika 1. a Peter Skrbiš / zlato priznanje
Kristijan Krajnc harmonika 1. c Peter Skrbiš / srebrno priznanje
Uroš Polanec harmonika 1. b Andreja Žel / zlato priznanje
Jože Pongračič harmonika 1. b Peter Skrbiš / srebrno priznanje
Anja Ramot harmonika 1. c Andreja Žel / zlato priznanje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Blaž Mijovič saksofon 1. c Andrej Šmon Franja Kmetec III. nagrada, srebrna plaketa
Petruška Mlakar flavta 1. b Bojana Rojko Marjana Vajngerl II. nagrada, zlata plaketa
Kaja Smogavec klarinet 1. b Andrej Šmon Franja Kmetec II. nagrada, zlata plaketa

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 2000/2001

30. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«
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29. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Uroš Polanec harmonika b Andreja Žel / 3. nagrada
Anja Ramot harmonika 1. c Andreja Žel / 3. nagrada

5. Tekmovanje godb slovenije v zabavnem programu za pokal Ormož

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester zabavni program Janez Kopše / 1. mesto

7. Tekmovanje godb slovenije v zabavnem programu za pokal Ormoža 2000

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester zabavni program Janez Kopše / 1. mesto

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Franja Gomaz (flavta),
Blaž Mijovič (saksofon),
Matej Müller (klarinet)

pihalni trio / Andrej Šmon / bronasto priznanje

Gea Pantner Volfand violina 1. a Vesna Čobal Marjana Vajngerl bronasta plaketa

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1999/2000

29. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije »TEMSIG«
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Marko Bračič harmonika 1. b Peter Skrbiš / I. nagrada, zlata plaketa
Kristijan Krajnc harmonika 1. a Peter Skrbiš / II. nagrada, srebrna plaketa

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1998/1999

28. Slovensko tekmovanje mladih glasbenikov

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Franja Gomaz flavta 1. b Bojana Rojko Marjana Vajngerl zlato priznanje
Matej Müller klarinet 2. Andrej Šmon Franja Kmetec srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1997/1998

27. Slovensko tekmovanje mladih glasbenikov

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Marko Bračič harmonika c Peter Skrbiš / III. nagrada

28. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, Pula

5. Festival godb slovenije v zabavnem programu za »pokal Ormoža '98«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester zabavni program Janez Kopše / 1. mesto
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Sara Dvoršak klavir 1. a Marijan Pači / priznanje
Jure Gujt klavir 1. a Marijan Pači / pohvala

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1996/1997

Mednarodno tekmovanje dr. Roman Klasinc

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Martin Belič flavta 1. c Bojana Rojko Marjana Vajgerl III. nagrada
Katarina Vabel kitara 1. b Matjaž Stošić / II. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1994/1995

24. Slovensko tekmovanje mladih glasbenikov

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jakob Felzer klarinet 1. c Andrej Šmon Franja Kmetec II. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1990/1991

Republiško tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije

4. Festival godb slovenije v zabavnem programu za »pokal Ormoža 97«

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Pihalni orkester zabavni program Janez Kopše / 1. mesto

Republiško tekmovanje učencev in študentov glasbe

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Tanja Ocvirk harmonika 1. Peter Skrbiš / pohvala
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jakob Felzer, Evgen Likl, Zmago Tkavc klarinet (trio) 1. Andrej Šmon / I. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1989/1990

Republiško tekmovanje učencev in študentov glasbe, Titovo Velenje

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jakob Felzer, Evgen Likl, Zmago Tkavc klarinet (trio) 1. Andrej Šmon / II. nagrada

Zvezno tekmovanje jugoslavije, Beograd

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Franja Gomaz flavta 1. b Bojana Rojko Marjana Vajngerl zlato priznanje
Blaž Mijovič saksofon 1. Andrej Šmon Franja Kmetec II. nagrada, zlato priznanje
Matej Müller klarinet 2. Andrej Šmon Franja Kmetec srebrno priznanje

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1988/1989

Državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jakob Felzer klarinet 1. Andrej Šmon Franja Kmetec II. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1987/1988

Republiško tekmovanje učencev in študentov glasbe

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jakob Felzer klarinet 1. c Andrej Šmon Franja Kmetec II. nagrada

Republiško tekmovanje učencev in študentov glasbe
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Boštjan Jazbec trobenta 2. Janez Kopše Tatjana Dvoršak III. nagrada
Sergej Mlakar klarinet 1. Dalibor Bernatovič Tatjana Dvoršak I. – I. nagrada
Damir Tkavc trobenta 1. Janez Kopše Tatjana Dvoršak I. – I. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1984/1985

XIV. tekmovanje učencev in študentov glasbe
Socialistčne Republike Slovenije, Trbovlje (Skopje)

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Peter Kruder klarinet 1. Dalibor Bernatovič Tatjana Dvoršak 1. mesto
Sergej Mlakar klarinet 1. Dalibor Bernatovič Tatjana Dvoršak 2. mesto

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1983/1984

Radijsko tekmovanje RTV

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jelka Kurnik harmonika a Ignac Pančič / II. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1982/1983

Susreti harmonikarskih orkestra i solista, Pula

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Jelka Kurnik harmonika b Ignac Pančič / II. nagrada

Susreti harmonikarskih orkestra i solista, Pula
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učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Boštjan Jazbec trobenta 1. Janez Kopše Tatjana Dvoršak II. nagrada
Peter Kruder klarinet 2. Dalibor Bernatovič Tatjana Dvoršak II. nagrada
Matjaž Lorenci klarinet 3. Vitomir Prel Marija Serajnik III. nagrada
Damir Tkavc trobenta 1. Janez Kopše Tatjana Dvoršak II. nagrada

XII. Tekmovanjeučencev in študentov glasbeSocialistčne Republike Slovenije,
Kranj, Kamnik, Škofja Loka (Hercegnovi)

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Matjaž Lorenci klarinet 1. Vitomir Prel Marija Serajnik I. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1980/1981

X. Tekmovanje učencev in študentov glasbe Socialistčne republike Slovenije,
Maribor (Sarajevo)

učenec/-ka disciplina kategorija učitelj/-ica korepetitor/-ka rezultat
Rudi Cehtl trobenta 1. Ivan Rožič ni podatka II. nagrada

Glasbena tekmovanja učencev: šolsko leto 1976/1977

VI. Ljubljana
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Učenci, sprejeti na umetniške gimnazije od leta 2010
• Alen Barbirič, harmonika
• Tjaša Brglez, klavir
• Filip Frešer, evfonij
• Vesna Godec, saksofon
• Enja Golob, saksofon
• Maša Jerot, flavta
• Jure Jozič, evfonij
• Filip Kokol, klavir
• Lara Košak, flavta
• Anže Krajnc, trobenta
• Klavdijo Kukovič, glasbeni stavek
• Matic Lorbek, harmonika
• Tilen Mitrović, trobenta
• Alja Polanec, klavir
• Kristina Presker, klavir
• Ana Pučnik, klavir
• Zala Rojs, saksofon
• Lovro Sadek, evfonij
• Ana Špec, flavta
• Miha Špec, klarinet
• Valentina Težak, klavir
• Maj Vehovar, jazz tolkala
• Alja Vižintin, harmonika in glasbeni stavek
• Ditka Založnik, citre







234

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

SEZNAM ZAPOSLENIH OD USTANOVITVE 1949
DO SEPTEMBRA 2019

Zaposleni 1949−1974

Zaposleni od leta 1974 do septembra 2019

ime in priimek predmet
Jelka Ambrož (Žolnir) klavir
Viktor Bajde trobila
Jože Detiček pihala
Jožica Detiček klavir
Marija Goričan klavir
Franc Krajnc violina, nauk o glasbi, klarinet, harmonika
Vlasta Kunej klavir
Josipina Omerzu klavir
Alojz Potokar trobila, harmonika
Milica Ralca (Šmid) klavir, kitara
Ivan Ravnjak trobila
Oskar Štakul, v. d. ravnatelj violina, viola, godalni orkester, nauk o glasbi
Martin Ulaga klavir, harmonij
Doroteja Vernik violina, nauk o glasbi

ime in priimek predmet
Vasko Atanasovski flavta
Dejan Berden klavir
Ladislav Berglez klarinet, saksofon
Igor Berlak trobila
Dalibor Bernatovič klarinet, pihalni orkester
Vlasta Bezjak klavir
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Vanja Bizjak violina
Marko Bračič harmonika
Renata Brumec klavir, nauk o glasbi
Judita Caf klavir
Nada Cajnko klavir
Katja Česnik nauk o glasbi
Vesna Čobal (Marta) violina
Jasmina Dobaj nauk o glasbi
Barbara Fanedl (Kolbl) violina
Milan Feguš trobila
Damir Fenrich tolkala
Zlatka Fras violina
Gregor Frešer nauk o glasbi
Saška Gerželj (Donaldson) klavir
Robert Ivan Glunec klavir, nauk o glasbi, solfeggio
Dušan Godec trobila
Marjan Golob trobila
Franja Gomaz (Jamnik) flavta, kljunasta flavta
Smiljan Greif trobila
Helena Hartman citre
Karmen Hlade harmonika
Živa Horvat korepetitorka baleta
Špela Huzjak violina
Milica Ilić klavir
Olivera Ilić balet
Danilo Janžič hišnik
Irena Grmek (Jošt) klavir
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Franja Kmetec klavir, nauk o glasbi
Franja Kočnik citre
Ernest Kokot nauk o glasbi
Katja Kolarič balet
Albert Kolbl pozavna
Janez Kopše trobila, pihalni orkester
Jože Kotnik kitara
Marjan Kovačič violončelo, tuba
Tomi Kozar nauk o glasbi
Anže Krajnc trobila
Franc Krajnc flavta
Katarina Kraševac klavir
Robert Krček tolkala
Marjan Kresnik harmonika
Milan Križan harmonika
Peter Kruder pihala
Lidija Krupljan klavir
Vlasta Kunej klavir
Karmen Leskovar korepetitorka baleta
Monika Magdovski klavir
Mihaela Matis balet
Milan Mlakar vodja dislociranega oddelka, nauk o glasbi
Borut Mori harmonika
Jasna Mulej balet
Petra Neuvirt violončelo
Barbara Novak klavir
Bojana Novak nauk o glasbi
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Michael Orešar kitara
Marjan Pači klavir
Ignac Pančič vodja dislociranega oddelka,

v. d. ravnatelja, harmonika
Nastja Pančič klavir, nauk o glasbi
Ljubica Perovič klavir, nauk o glasbi
Valter Petrič klarinet
Aleš Pevec klavir
Mihaela Pihler klavir
Urška Pintarič flavta
Mateja Pirc harmonika
Maša Poljanec klavir
Mira Prel flavta, nauk o glasbi
Vito Prel klarinet, saksofon
Nežka Prosenjak tolkala
Janja Pušič klavir
Manca Raušl balet
Urška Roškar (Imenšek) korepetitorka baleta
Ivan Rožič trobila
Zdravko Rumpf kitara
Zvonka Sajko Plohl korepetitorka baleta
Milena Sever klavir
Valter Skok harmonika
Ana Smej klavir, nauk o glasbi
Tomaž Sok nauk o glasbi
Gregor Stermecki korepetitor baleta
Ema Šertel korepetitorka baleta
Milena Šmid kitara
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Metka Šmon citre, klavir
Martina Tišler čistilka
Tadeja Tišler Cvirn čistilka
Vesna Torič klavir
Marjana Vajngerl klavir
Boštjan Vavh tolkala
Karmen Zidar Kos citre
Andreja Žel harmonika
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DOGODKI OB 70-LETNICI GLASBENE ŠOLE
SLOVENSKA BISTRICA

Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

Glasbene šole

petek, 12. 3. 2019 ob 19. uri
Slavnostna akademĳa ob občinskem prazniku
Viteška dvorana Gradu Slovenska Bistrica

70 let
Slovenska Bistrica
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Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

Baletna produkcija, 1. 4. 2019, Stara dvorana SNG Maribor
Baletne etude na glasbo Bojana Adamiča

Sanje majhne deklice

70 let
Slovenska Bistrica
Glasbene šole
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Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

četrtek, 23. 5. 2019 ob 18. uri
Zaključni koncert glasbene

pripravnice in učencev
Viteška dvorana

Gradu Slovenska Bistrica

sreda, 29. 5. 2019 ob 18. uri
Zaključni koncert orkestrov
in pevskega zbora
Notranje dvorišče
Gradu Slovenska Bistrica
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Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

Glasbene šole

petek, 24. 5. 2019 ob 18. uri
Slavnostna akademĳa ob občinskem prazniku

Kulturni turistični center Oplotnica,
Dvorana Rudĳa Žnidariča

70 let
Slovenska Bistrica



243

70 let Glasbene šole Slovenska Bistrica

Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

70 let
Slovenska Bistrica
Glasbene šole

petek, 31. 5. 2019 ob 18. uri
Slavnostna akademĳa ob občinskem prazniku

Dom športa in kulture Poljčane
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Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

70 let
Slovenska Bistrica
Glasbene šole

četrtek, 26. 9. 2019, ob 19. uri
NEKOČ IN DANES

Koncert nekdanjih učencev
Viteška dvorana Gradu Slovenska Bistrica
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Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica

t 02 818 11 09
w www.glasbena-sb.si

e tajnistvo@glasbena-sb.si

70 let
Slovenska Bistrica
Glasbene šole

četrtek, 10. 10. 2019, ob 19. uri
KONCERT UČITELJEV

Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec
in Glasbene šole Slovenska Bistrica

Viteška dvorana Gradu Slovenska Bistrica





Viri:

• Brošura 60 let Pihalnega orkestra Impol Slovenska Bistrica (december 1985)
• Diplomska naloga Urške Smole: Thalia pod bistriškim soncem med leti

1945 in 1985. Oris kulturnega življenja in gledališkega dela dramske
skupine Delavskega prosvetnega društva Svoboda v Slovenski Bistrici

• Diplomska naloga Vesne Kolar: Nižja glasbena šola v Slovenski Bistrici.
Zgodovina in glasbeni razvoj učencev

• Osebni arhiv Aleksa Štakula
• Ustni vir Aleks Štakul
• Ustni vir Meta Pristovnik
• Pokrajinski muzej Maribor
• Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
• Arhiv Glasbene šole Slovenska Bistrica
• Ustni vir Majda Stepanič
• Ustni vir Ignac Pančič
• Osebni arhiv Ignaca Pančiča
• Ustni vir Anton Justinek
• Ustni vir Bogomir Grum
• Brošura Pihalna godba DPD Svoboda (75 let)
• Osebni arhiv Olge Tkavc
• Arhiv Foto Brbre
• Arhiv Foto Čerič
• Arhiv Nina Verdnika
• Kronika Glasbene šole Slovenska Bistrica (2013−2019)
• Tednik Panorama (2013−2019)
• Arhiv Konservatorija za glasbo in balet Maribor
• Brošura 50 let SGBŠMaribor. Dislocirani oddelek Glasbena in baletna šola

Slovenska Bistrica, 1999
• Ustni vir Nada Mlakar
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