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Kot utrip srca
Glasbena šola Zagorje

Matjaž Švagan

župan Zagorja ob Savi

70 let je res lepa obletnica tako v življenju posameznika kot tudi v delovanju neke
ustanove. A Glasbena šola Zagorje ima, kot radi rečemo, vsaj še dvakrat toliko let
podlage, če se spomnimo daljnega leta 1871, ko je na topliški šoli shodil oddelek za
poučevanj glasbil. Tradicija, globoko vkoreninjena v glasbeno življenje zagorske doline,
botruje neverjetni ustvarjalni energiji generacij glasbenikov, pedagogov in učencev,
da se lahko v Zagorju ob Savi s ponosom pohvalimo, da imamo tudi v glasbenem
izobraževanju več, kot imajo veliki. Kako si sicer razlagati neverjetne uspehe mladih
glasbenikov in njihovih mentorjev povsod, kjerkoli se pojavijo? Kako si razlagati neizčrpen vir glasbenih talentov, ki že desetletja pomlajujejo naš odlični Pihalni orkester
SVEA, naše pevske zbore in druge glasbene zasedbe. In dolg bi bil spisek imen mladih,
ki so ali nadaljujejo šolanje na srednji glasbeni šoli ali akademiji, ki so si glasbo izbrali
ne le za poslanstvo ampak za življenjsko pot.
Vse to je naša glasbena šola, a ne le to. Tisto, kar skozi vse obdobje njenega delovanja
neizmerno cenimo, je vpetost v vse pore našega življenja na lokalni ravni. Koliko, včasih sramežljivih ali negotovih prvih nastopov pred občinstvom na najrazličnejših
prireditvah so doživeli naši najmlajši, koliko prepričljivih, samozavestnih briljiranj je
navduševalo obiskovalce, koliko ponosa je bilo v vseh teh nastopih. Vsi, ki jim je glasbena šola skozi desetletja privzgojila izjemno ljubezen do glasbe, so danes najzvestejši
obiskovalci prireditev povsod po zagorski dolini. Ker jim šola ni privzgojila le ljubezni,
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ampak tudi globoko spoštovanje do vseh, ki se skozi kulturo razdajajo za vse nas. Kdor
poje, ali če dodam, igra, zlo ne misli. Zato je v zagorski dolini toliko pozitivne energije,
toliko veselja do življenja, saj smo na nek način domala vsi povezani s poslanstvom
glasbene šole. Podpiramo jo in ji stojimo ob strani, in Glasbena šola Zagorje nam to
nenehno vrača na najlepši način. Bodimo ji hvaležni, za vse, kar nam daje, ker daje nam
tisto najžlahtnejše, kar premore.
Tako kot nenehno raste naša glasbena šola in mi z njo, tako se že leta ubada s hudim
pomanjkanjem prostora. Lepo, da je pretesna, saj to pomeni, da privablja vedno več
uka željnih otrok, a sčasoma jo je to začelo omejevati, čeprav pedagogi in ravnateljica
ne tarnajo in ne omejujejo programov. A njihova želja je razumljiva. Želijo si več prostora in s tem boljše razmere za delo, saj ne nazadnje delajo za vse nas. Zato menim,
da je 70-letnica prava priložnost, da Glasbeni šoli Zagorje tudi po tej plati obljubim
boljše čase, in da so rešitve za prostorsko stisko dozorele do te mere, da nobene obletnice več šola ne bo praznovala z mislijo: ''Saj je vse v redu, le prostora nam manjka''.
Glasbeni šoli Zagorje, ravnateljici in pedagogom, vsem učencem in učenkam želim
veselo in ponosno praznovanje obletnice. Naj vam bo biser v mozaiku vaših spominov
na čas, preživet v prelepem okolju Cankarjevega trga. In vedite, da smo vam občanke
in občani Zagorja ob Savi neskončno hvaležni za vse, kar nam dajete, in dajete nam
tisto najlepše.
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Metka Podpečan

ravnateljica Glasbene šole
Zagorje

Glasba je del našega življenja. Je kot utrip srca in kot zrak, ki ga dihamo. Z njo smo
povezani vsi; vsak jo lahko ustvarja in vsak jo lahko občuduje.
In ta povezanost je v Zagorju kot življenjska energija. Z njo premagujemo bolečino
in njej se predajamo tudi takrat, ko nas trenutki sreče ponesejo v neskončnost. Zato
ni naključje, da je pred 70 leti – kljub velikemu pomanjkanju vsega – v tej naši dolini
poštenih in delovnih ljudi svoj utrip začutila Glasbena šola Zagorje. Veliko lepega je
doživela v teh desetletjih. Bila je trdna opora na poti odraščanja veliko rodovom zagorskih otrok; bogatila je življenja številnim ljubiteljem glasbe, ki so tudi z njeno pomočjo
postajali in ostajali boljši ljudje. Prav tako je vzgojila številne odlične glasbenike, ki so se
za vse življenje zapisali tej prelepi muzi, ki te za vedno prevzame in nikoli ne razočara.
Čeprav je ustvarjanje in poustvarjanje glasbe včasih tudi težko delo, je končni dosežek,
kadar se mu v popolnosti predamo, lahko mojstrovina, ki osuplja in navdušuje tudi
glasbenika samega.
Danes smo upravičeno lahko ponosni na delo vseh generacij učiteljev, ravnateljev in
zaposlenih, ki so živeli z našo glasbeno šolo in za njo ter bogatili življenja mnogim
generacijam mladih, ki so iz nje odšli bogatejši za spoznanje, da je glasba nekaj, kar te
osvoji za vse življenje. Bodimo ponosni, da smo lahko del zgodovine šole, ki je svojo
odličnost izkazovala že od svojega samega začetka.
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Šola je v 70. letih preteklega stoletja prerasla v ustanovo, ki leto za letom v svoje programe vpisuje več otrok, vzgoji več odličnih glasbenikov ter navduši večje število obiskovalcev prireditev. Pri tem jim pomaga strokovno usposobljen kader, ki do svojega
poklica čuti veliko odgovornost in spoštovanje do vseh, ki jih vodi po poti znanja in
jim s svojim delom lepša življenja. Naša glasba je torej za vse in za vsakogar, preprosto
je del nas vseh. Skupaj smo prehodili resnično dolgo in lepo pot. Bodimo ponosni na
to in sanjajmo, kam vse lahko še pridemo.
Pravijo, da ne bomo spoznali prave vrednosti trenutka, dokler ta ne bo postal spomin.
Zato naj nas ob tem častitljivem jubileju ponese po reki spominov in naj nas ogrejejo
lepa doživetja, ki so nam bogatila življenja. Naj neminljivost glasbe v naša srca vtisne
nepozaben pečat. Ob tem pa se s hvaležnostjo poklonimo vsem tistim, ki so s svojim
delom in z ljubeznijo do glasbe pisali bogato zgodovino Glasbene šole Zagorje od
njenega začetka pa vse do današnjih dni.
Naj se naša lepa doživetja povežejo v melodijo preteklosti, ki ji sedanjost daje utrip in
prihodnost nudi neizčrpno bogastvo novih priložnosti.
William Shakespeare je zapisal: »Če je glasba hrana ljubezni, potem igraj dalje.«
Zato, draga naša šola, IGRAJ, PREPEVAJ IN PLEŠI …
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»Takrat je obstajala velika želja, zrasla iz ljubezni
in bogate glasbene tradicije v teh krajih. Bilo je po
vojni, ko je vsega manjkalo, le volje ne.«
Rudi Medved, 60 let živeti glasbo

Kot utrip srca
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Iz knjige 60 let živeti glasbo

Z leve
Staro poslopje današnje glasbene šole,
1950/51
Balerina Stanka Brezovar s soprogom
dirigentom Carlosom Kleiberjem

1946-1955
V Zagorju je glasbena šola začela delovati na željo staršev 15. septembra leta 1946,
tedaj še kot podružnica Glasbene šole Trbovlje. Po najbolj verjetnih podatkih je pouk
v najeti učilnici topliške osnovne šole obiskovalo 29 učencev. 17 jih je bilo vpisanih
na klavirski oddelek, na katerem je poučevala Emilija Bernetič, 10 na violinski, kjer
je učil Mirko Rus, in dva na citrarski oddelek s pedagoginjo Avgusto Ledinek. Zaradi
prostorske stiske in organizacije dela je pouk večkrat potekal kar na domovih. A je bil
uspešen, saj je nekaj začetnikov iz Zagorja 25. maja 1947 že prvič nastopilo na javnem
nastopu Glasbene šole Trbovlje, kjer so opravljali tudi zaključne izpite.
V šolskem leta 1947/48 se je šola preselila v Sokolski dom oziroma dom Partizana, v
knjižnico in malo dvorano. Tedaj že 37 vpisanih učencev je imelo več prostora za pouk,
manjkalo pa je učil. Število vpisanih je v naslednjih letih še naraščalo, pouk je potekal
tudi v zasebnih prostorih, uvedli so tudi nauk o glasbi. Na pobudo zagorskega rojaka
Slavka Korošca je Glasbena šola Zagorje v šolskem letu 1949/50 postala samostojna
pedagoška enota, on pa je – čeprav je učil flavto na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani,
honorarno prevzel tudi ravnateljstvo. Na šoli je sestavil prvi mladinski godalni orke-
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Iz knjige 60 let živeti glasbo

ster, v katerem je igralo 15 violinistov, 4 čelisti in kontrabasist. Poleg klavirja, violine in
citer so začeli poučevati trobila, klarinet, flavto, čelo, kontrabas, kitaro in harmoniko.
Učiteljski zbor so poleg ravnatelja Slavka Korošca, ki je učil flavto, kitaro in kontrabas,
sestavljali Štefan Regancin, učitelj klarineta, Miha Grošičar, učitelj čela, Srečko Godina,
učitelj trobil, Avgust Rus, učitelj harmonike, Ivan Kellner, učitelj citer, Rudi Grčar, učitelj
nauka o glasbi, ter učiteljici klavirja Emilija Bernetič in Januška Brzin.
Šola je v prostorih današnje stavbe začela delovati v šolskem letu 1950/51, in sicer v
zgornjem nadstropju, nad trgovino, skladiščem in dvorano Športnega društva Proletarec. Ko je bilo leto kasneje vanjo vpisanih že 84 učencev, se je okrepila z učiteljico
klavirja Leopoldino Dörfler iz Trbovelj in učiteljico nauka o glasbi Katico Lapajne iz Ljubljane. Republiški svet za prosveto je ukinil oddelek za t. i. ljudska glasbila, med katere
so sodili harmonika, kitara in citre. Ravnatelj Slavko Korošec je sestavil drugi orkester,
tokrat salonski, ki so ga sestavljali boljši učenci, učitelji in nekateri člani Rudniške godbe. Šolsko leto je zaznamovala tudi izvedba spevoigre Kresniček, ki so jo učenci izvedli
z vsemi elementi baletne predstave pod mentorstvom domačinke Stanke Brezovar,
članice ljubljanske opere in baleta. V šolskem letu 1953/54 je na čelo Glasbene šole
Zagorje stopil Avgust Rus. Ustanovil je mladinski pihalni orkester in z njim zagotavljal
podmladek Rudniški godbi, ta pa je šoli odstopila stara glasbila.
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Z leve
Sneguljčica 1961 – Slavi Peterlin in Marija Sedlar
Baletke na nastopu v Partizanu
Baletni oddelek Glasbene šole Zagorje, 1963/64

1956-1965
V Glasbeni šoli Zagorje se je šolalo v povprečju 100 učencev. Sodelovanje z Rudarsko
godbo je bilo vse tesnejše. Šola ji je zagotavljala podmladek, godba je šoli pomagala z
glasbili. Da bi omilili prostorsko stisko, so v Kisovcu ustanovili podružnico, a je število
učencev v hipu naraslo na 163. Učiteljskemu zboru sta se pridružili učiteljici klavirja
Heda Groznik in Metka Letnik. Orkester glasbene šole je sodeloval z dramsko skupino
Svoboda pri izvedbi spevoigre Radikalna kura, komorni ansambel je bil povabljen na
javni nastop Glasbene šole Trbovlje. Šola je dokupila nekaj glasbil in notnega gradiva.
Učenci so se tako vse bolj pogumno lotevali tudi pestrejših in zahtevnejših skladb. V
šolskem letu 1958/59 sta dve učiteljici klavirja nadomestila Lidija Škabar in Jernej Habjanič. Maja leta 1960 so učenci in učitelji sodelovali pri slovesnem odprtju zagorskega
delavskega doma. Z novim šolskim letom 1960/61 so v program glasbene šole vrnili
poučevanje ljudskih glasbil. Zagorjani so sodelovali na okrajnih revijah mladih glasbenikov v Radečah in Ljubljani. V drugem desetletju delovanja glasbene šole so učenci
igrali že v številnih zasedbah: godalnem kvartetu, klavirskem triu, harmonikarskem
orkestru, zabavnem kvintetu. Godalni kvartet je leta 1964 igral v pionirski oddaji RTV
Ljubljana, klavirski trio si je na srečanju mladih instrumentalistov v Ljubljani priigral
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nastop na republiški reviji. Število oddelkov je v šolskem letu 1965/66 naraslo na 12,
v njih se je učilo 105 učencev.
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Z leve
Franci Lipičnik z
oddelkom trobil, 1966/67
Učiteljica baleta Mary
Jurca ob prejetju
državnega odlikovanja
Šolski kolektiv v letu
1975/76

1966-1975
Šola se je tudi v nadaljevanju soočala z naglim povečevanjem vpisa in po drugi strani
s pomanjkanjem denarja. Po upokojitvi Avgusta Rusa je mesto ravnatelja prevzel Igor
Lavrič. Veliko zanimanje za ritmiko in balet je po priključitvi ritmično-baletnega odseka Svoboda Zagorje pripeljalo na šolo učiteljico Mary Jurca. Šolo je prizadela nova
državna politika financiranja osnovnega šolstva, zato je morala podražiti šolnino in
skrčiti skupinski pouk nauka o glasbi. Je pa ohranila godalni orkester, narodno skupino in klavirski trio ter ustanovila veliki plesni orkester Zagorje. Trud učiteljev je bil
poplačan z uspehom zagorskih učencev na republiški reviji glasbenih šol v Ljubljani.
Leta 1969 je občinska skupščina izenačila učitelje glasbene šole z drugimi pedagoškimi
delavci in ustrezno povišala letno dotacijo šoli. Po odhodu Igorja Lavriča sta vodenje
šole v šolskem letu 1969/70 prevzela Metka Gregl, učiteljica violine, harmonike in nauka o glasbi, ter Franci Lipičnik, učitelj trobil in harmonike. Vodila sta jo do 1. februarja
1971, ko je na mesto ravnatelja stopil Rihard Beuermann. Dejavnost glasbene šole je
naglo razgibal in jo tudi populariziral. Rojen je bil leta 1927 v Ljubljani. Poleg klasične
gimnazije je obiskoval državni konservatorij za violino, v Zagorje pa se je priselil leta
1959. Poučeval je glasbeni pouk na Osnovni šoli Toneta Okrogarja in vodil mladinski
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pevski zbor, ki je sčasoma prerasel v MPZ Vesna. Kot novi ravnatelj Glasbene šole
Zagorje je učiteljem povečal obseg dela, za učence 1. in 2. razreda pa uvedel obvezen
pouk teorije in solfeggia. Marca leta 1973 so Glasbeno šolo Zagorje vpisali v register
zavodov. Leto pozneje se je na podlagi referenduma združila z osnovnimi šolami in vrtcem v Vzgojno-izobraževalni zavod Zagorje. Število vpisanih je vsako leto naraščalo, v
šolskem letu 1971/72 jih je bilo 117, v šolskem letu 1975/76 pa že 168. Šola je imela v
tridesetih letih skupaj vpisanih okrog 1.500 učencev, vselej s približno enakim številom
dečkov in deklic. Na šoli je začel ponovno delovati mladinski pihalni orkester, ki ga je
vodil Franci Lipičnik. Na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in Mariboru se je v tridesetih
letih vpisalo 34 učencev, šest jih je delalo kot glasbeni učitelji v Zasavju, 28 jih je bilo
zaposlenih v različnih glasbenih ustanovah in zavodih, med drugim v simfoničnem
orkestru, ljubljanski in mariborski operi, orkestru RTV Ljubljana in RTV Zagreb, ali pa
so poučevali glasbo na osnovnih in glasbenih šolah po Sloveniji.
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Z leve
Baletna predstava Sneguljčica, 1979/80
Nastop ob otvoritvi prenovljene glasbene
šole

1976-1985
Učiteljski zbor se je v naslednjem desetletju prizadevno postavljal po robu slabim
gmotnim in prostorskim razmeram šole. Deloval je v sestavi: Metka Gregl Trop (violina), Franc Lipičnik (trobila, harmonika), Zdenka Krečan (violončelo, nauk o glasbi),
Franci Steban (nauk o glasbi, harmonika, klavir), Mojca Zupan (klavir, mala glasbena
šola), Jernej Ramšak (kitara), Slavi Gregl (klavir), Ivan Povše (klarinet, harmonika), Cilka
Bernetič (klavir), Mary Jurca (balet) in ravnatelj Rihard Beuermann, ki je poučeval tudi
nauk o glasbi. Zavod Republike Slovenije za šolstvo je Glasbeno šolo Zagorje ocenil
kot šolo, ki je v primerjavi z drugimi na širšem ljubljanskem območju dosegla enega
najboljših uspehov v zadnjih desetih letih. Število vpisanih je raslo, učenci so dosegali
lep uspeh, osip pa je bil izredno majhen. V šolskem letu 1979/80 je baletni oddelek
na oder postavil in uspešno izvedel zahtevno predstavo Sneguljčica, ki pa je bila tudi
zadnji večji projekt učiteljice Mary Jurca. Po njeni smrti leta 1981 je njeno delo nadaljevala Ema Zalezina, Srečko Smrekar pa je nadomestil Franca Lipičnika na oddelku trobil.
Na šoli so v tistem obdobju poučevali tudi Jožica Zupan (violina), Ivan Jerin (flavta,
blok flavta), Darko Bučevec (violončelo) in Dimitrij Beuermann (klarinet). V šolskem
letu 1981/82 je začel pod vodstvom Francija Stebana delovati mlajši mladinski pevski
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zbor. Leta 1983 je Grumovo plaketo prejela profesorica Slavica Gregl, vodja klavirskega
oddelka in korepetitorka, leta 1984 pa zborovodkinja in profesorica Danica Kovač, ki
je na začetku 70. let že poučevala na glasbeni šoli in se pozneje vrnila nanjo kot ravnateljica. Junija 1984 so začeli obnavljati dotrajano šolsko poslopje na Cankarjevem
trgu. Kljub slabemu vremenu in zapletom s pomanjkanjem gradbenega materiala so
jo otvorili 26. aprila 1985, tik pred praznovanjem 40-letnice delovanja šole.

17

Z leve
Proslavitev 40-letnice Glasbene
šole Zagorje (Simfonični orkester
z dirigentko Jožico Zupan)
"Polkarji" Glasbene šole Zagorje
ob novoletnih prireditvah
decembra 1986

1986-1996
Z velikim slavnostnim koncertom v zagorskem delavskem domu so 23. maja 1987 proslavili 40-letnico glasbene šole. V štirih desetletjih je bilo na šolo redno vpisanih 4.235
učencev, 965 jih je obiskovalo pouk glasbene in baletne pripravnice in malo glasbeno
šolo. 53 učencev je do takrat nadaljevalo glasbeno šolanje, 11 jih je končalo akademijo
za glasbo ali pedagoško akademijo, 10 se jih je zaposlilo na zasavskih glasbenih šolah,
28 pa v glasbenih ustanovah izven Zasavja. Kar 146 mladih godbenikov iz šole se je
zvrstilo tudi v domačem Delavskem pihalnem orkestru, katerega bi si brez pritoka
podmladka težko predstavljali. Rihard Beuermann je bil za svojo vsestransko prizadevnost večkrat nagrajen. Prejel je častno plaketo Mladinskega pevskega festivala Celje,
Gallusovo plaketo, srebrno odličje Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije,
plaketo dr. Slavka Gruma Občine Zagorje, kar trikrat zlato plaketo Republiške revije
mladinskih pevskih zborov, pa tudi odličje svobode z zlatim listom Zveze kulturnih
organizacij Slovenije. V Zagorju je pustil neizbrisen pečat kot ustanovitelj Mladinskega
pevskega zbora Vesna in kot pobudnik bienalne republiške revije mladinskih pevskih
zborov, ki deluje še danes. Leta 1985 je bil operiran na srcu, a je tudi po operaciji delal
enako zagnano. Njegova smrt septembra 1987 je zato glasbeno šolo hudo prizadela.
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Ravnateljevanje je oktobra prevzel njegov sin Dimitrij Beuermann, profesor klarineta,
ki je na šoli učil od leta 1981. Ko pa je dve leti pozneje odšel v tujino, je na mesto
ravnateljice sedla Danica Kovač. V letih 1971-1986 je na šoli pogodbeno poučevala
nauk o glasbi, kitaro in klavir, sicer pa je več kot 18 let poučevala glasbeno vzgojo na
OŠ Toneta Okrogarja, kjer je ustanovila tudi mlajši mladinski pevski zbor in Orffovo skupino. Za svoje delo je bila tudi nagrajena z zlato Gallusovo značko, občinskim
priznanjem, priznanjem OF, priznanjem krajevne skupnosti Jože Marn in Grumovo
plaketo za dolgoletno delo z otroškimi in mladinskimi vokalnimi in instrumentalnimi
ansambli. Spominu na preminulega Riharda Beuermanna se je šola posebej poklonila
maja 1988, ko se je v Zagorju odvila prva revija mladinskih pevskih zborov po njegovi
smrti, katere veliki utemeljitelj je bil. Na reviji so nastopili tudi domači zbori, in sicer
Otroški pevski zbor OŠ Toneta Okrogarja, ki ga je vodila njegova soproga Jožica Beuermann, na klavirju pa spremljala Mojca Zupan, ki je tisto leto prejela priznanje dr.
Slavka Gruma, Mlajši mladinski pevski zbor GŠ Zagorje pod vodstvom Francija Stebana ob klavirski spremljavi Slavice Gregl ter Mladinski pevski zbor Vesna pod vodstvom
Riharda Majcna. V šolskem letu 1988/1989 je bil ustanovljen tudi cicibanski zbor, ki je
kasneje prerasel v OPZ CiciDO z zborovodkinjo Mojco Zupan in korepetitorko Slavi
Gregl. V tistem obdobju so postali tudi Božično novoletni in Pomladanski koncerti
Glasbene šole Zagorje stalnica.
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Z leve
Ravnateljica Danica
Kovač na zaključnem
koncertu poletne šole,
julij 1992
Božično novoletni
koncert, MPO Viva z
dirigentom Dragom
Peterlinom, december
1993

V šolskem letu 1989/90 so zaradi težkih gospodarskih razmer, ki so prizadele tudi šolstvo, povišali šolnine in prepolovili sredstva za investicijsko vzdrževanje. Kljub temu so
uspešno izpeljali šolski program. Na takratnem zadnjem zveznem tekmovanju učencev in študentov s slovensko udeležbo v Hercegovem je vse bolj uspešni flavtist Matej
Zupan ponovno prejel prvo nagrado. Franci Steban je prejel plaketo dr. Slavka Gruma,
Jožica Zupan pa leto prej. Spričo reorganizacije družbenih dejavnosti v samostojni
državi Sloveniji je bila Glasbena šola Zagorje kot javni zavod 15. januarja 1992 vpisana
v register organizacijskih enot.
Marca 1992 je na tekmovanju mladih glasbenikov v Celju uspešno nastopil violinist
Klemen Benko. Pohvale so želi tudi mlajši mladinski pevski zbor, ki je na 21. mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v Celju ob svoji 15-letnici prejel zlato plaketo, in
učenke baleta, ki so se začele spogledovati tudi s sodobnejšimi oblikami plesa. Njihova
učiteljica Vojka Kokošinek, ki je v tistem obdobju prejela Grumovo plaketo, je marca
1994 na oder zagorskega delavskega doma postavila Ples snežink na glasbo Čajkovskega in Cvetlični valček iz baleta Hrestač.
Nekdanji učenci glasbene šole so se z ambicioznimi načrti priključili pedagoški ekipi,
in sicer Metka Razboršek (Podpečan), Nataša Burger, Matej Zupan in Drago Peterlin.
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Po nekajletnem premoru je Drago Peterlin na šoli spet ustanovil mladinski pihalni
orkester. V njem je bilo sprva 25 učencev pihal, trobil in tolkal. Pozneje se je okrepil v
pravo pihalno godbo s pokroviteljem, po katerem si je nadel ime Viva, predsednikom
upravnega odbora Vladimirjem Kojnikom in prenovljeno programsko zasnovo. Orkester je več let uspešno nastopal doma in v tujini.
24. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije v Ljubljani je bilo za zagorsko glasbeno
šolo eno najbolj uspešnih do tedaj. Iz razreda Mateja Zupana je zlato plaketo osvojil
flavtist Marko Zupan, bronasto pa flavtistka Tanja Repe. Iz razreda Nataše Burger je
bronasto plaketo osvojila Anja Brglez, klarinetist Gregor Troha pa je pod mentorstvom
Marjana Grošlja osvojil srebrno plaketo. Vse štiri tekmovalce je na klavirju spremljala
Slavica Gregl. Takrat že avtorica učbenika za klavir »99 + 1 najskladbic«, ki je doživel
ponatis. Grumovo plaketo je februarja 1995 prejel Dimitrij Beuermann.
Uvod v jubilejno leto praznovanja 50-letnice Glasbene šole Zagorje je bil Božično
novoletni koncert. Glasbena šola Zagorje se je spričo številnih oddelkov, komornih
skupin in orkestrov, v katerih se je šolalo dobrih 200 učencev, na pragu svoje 50-letnice
ponovno soočala s hudo prostorsko stisko. Ob kulturnem prazniku je flavtist Matej
Zupan prejel plaketo dr. Slavka Gruma. Maja se je na pobudo aktiva učiteljev flavte
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Z leve
Kolektiv v šol. letu 1995/96: F.
Steban, M. Grošelj, M. Zupan,
D. Kovač, J. Zupan, S. Gregl, N.
Burger, K. Peterlin, D. Golob,
M. Podpečan, N. Kukovica, J.
Ramšak, D. Peterlin, A. Knap,
M. Zupan, S. Hudolin in D.
Zupan (odsotna V. Podlogar
in I. Pepelnjak)
Nastop ob 50-letnici Glasbene
šole Zagorje, komorna skupina
flavt in kvartet trobent, maj
1996

glasbenih šol Zasavja odvil Dan mladih flavtistov Slovenije, na katerem je sodelovalo
130 flavtistov iz večine slovenskih glasbenih šol. Vrhunec slovesnosti ob 50. rojstnem
dnevu pa je bil 23. maja. V zagorskem delavskem domu se je najprej odvil peturni
glasbeni maraton »Z glasbo je dan lepši«. Naslednji dan, 24. maja, pa je bil na vrsti
slavnostni koncert. Enega večjih glasbenih dogodkov v dotedanji zgodovini Glasbene
šole Zagorje so naznanile slavnostne fanfare. Ob jubileju je izšla tudi obširna brošura, v
kateri je tedanji direktor Delavskega doma Zagorje Nande Razboršek popisal življenjsko pot šole in jo dopolnil z veliko dragocenimi podatki o kulturnem utripu v Zagorju
in o ljudeh, ki so ga ustvarjali. Brošura je nastala v sodelovanju s tedanjo ravnateljico
glasbene šole Danico Kovač. V jubilejnem letu je bilo v šolo vpisanih 220 učencev.
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Z leve
OPZ CiciDO z zborovodkinjo
Mojco Zupan poje v pozdrav
predsedniku Milanu Kučanu,
maj 1997
Baletna pravljica Trnuljčica z
Aleno Medič in Ano Hrastelj,
december 1997

1996-2006
Šola je po petdesetih letih ponovno pokala po šivih. Na njej je delovalo vse več skupin,
te pa so se po sklepu Zveze kulturnih organizacij Zagorje preoblikovale v društva.
Mladinski pihalni orkester Viva pod vodstvom Draga Peterlina je izdal svojo prvo zgoščenko Po jutru se dan pozna. Svojo odličnost je potrdil v italijanski Riva del Gardi,
kjer je 23. marca 1997 pometel s konkurenco. Zmagal je v svoji kategoriji in prejel še
posebno nagrado za največje število točk. Uspehi pa so se samo še nadaljevali, tako
doma kot na gostovanjih. Tudi druge zasedbe glasbene šole so veliko nastopale. Na
Mladi pesmi v Bohinju je nastopila komorna vokalna skupina Srebrni zvončki pod
vodstvom Francija Stebana, najmlajši pevci in glasbeniki so se predstavili vrtcu, baletke
pa so pod vodstvom Vojke Kokošinek navdušile z glasbeno baletno pravljico Trnuljčica, pri kateri je kostumografijo in sceno zasnoval akademski slikar Nikolaj Beer. Baletni
oddelek je decembra 1999 na oder postavil tudi Čudežno prodajalno lutk, v kateri so
v glavnih vlogah plesale Urška Gruden, Nina Rome, Alena Medič in Ana Hrastelj. Ana
Hrastelj je bila prva učenka baletne šole v Zagorju, ki je šolanje nadaljevala na Srednji
baletni šoli v Ljubljani. Alena Medič ji je sledila in pozneje postala uspešna baletna
plesalka in koreografinja.
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Tudi tekmovanja so postajala za glasbeno šolo vse bolj zanimiva, a tudi naporna.
Učenci, ki so se želeli pomeriti z najboljšimi, so morali po novem načinu izbiranja
najprej skozi sito regijskih tekmovanj. Leta 1998 so se na državno tekmovanje mladih
glasbenikov uvrstile flavtistke Tanja Repe, Anja Brglez, Barbara Brkovič in Ina Prašnikar
ter klarinetist Miha Jahn. Tanja Repe, ki se je flavto učila četrto leto v razredu Mateja
Zupana, je prejela zlato plaketo in prvo nagrado. Tekmovalce sta na klavirju spremljali
Slavi Gregl in Urška Vidic. Leto pozneje so slavili trobentača Matic Bovhan in Rok
Zmajšek ter tubist Andrej Kovač pod mentorstvom Draga Peterlina.
Februarja 1998 sta plaketo dr. Slavka Gruma prejela Mladinski pevski zbor Juventus
pod vodstvom zborovodje Francija Stebana, in Drago Peterlin. V Zagorju so po več
kot petnajstletnem premoru obudili občinsko revijo otroških in mladinskih pevskih
zborov. Na republiški reviji pa je mladinski pevski zbor Juventus prejel srebrno plaketo,
zborovodja Franci Steban pa posebno priznanje za najboljšo izvedbo nagrajene skladbe, ki jo je zboru posvetila Nana Forte z naslovom Jadro. Med otroškimi zbori je posebno priznanje prejel OPZ CiciDO pod vodstvom Mojce Zupan. Ob 10-letnici zbora
so se mladi pevci z Mojco Zupan predstavili na samostojnem koncertu v delavskem
domu in posneli zgoščenko Male pesmice Blaža Rojka. Po Pomladanskem koncertu pa
se je odvilo drugo srečanje flavtistov Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 400 učencev
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Z leve
MPO Viva – gostovanje v
Chicagu v Ameriki, generalka
v hotelu Hilton, december
1999
Čudežna prodajalna lutk,
plesalke Nina Rome, Alena
Medič, Urška Gruden in Ana
Hrastelj z mentorico Vojko
Podlogar, april 1999

flavte, učiteljev in profesionalnih glasbenikov iz Slovenije in tujine.
Po številnih gostovanjih je mladinski pihalni orkester Viva 19. decembra 1998 izvedel koncert, na katerem so gostovali člani vokalne skupine Izvir pod vodstvom Toma
Brezovarja, harmonikar Zoran Zorko in kitarist Bor Zuljan. Leto pozneje je orkester
osvojil zlato priznanje na tekmovanju pihalnih orkestrov v Ostravi na Češkem, decembra pa se s solisti: kitaristom Borom Zuljanom, flavtistom Matejem Zupanom in klarinetistom Jožetom Kotarjem odpravili v Ameriko. Bil je namreč povabljen na festival
The Midwest Clinic v Chicago, na katerem je zaradi izjemnih priporočil in strokovnih
kriterijev nastopil kot edina neameriška skupina. Mladinski pihalni orkester Viva je
februarja 2000 prejel tudi občinsko plaketo dr. Slavka Gruma.
Maj 2000 je bil ponovno ovenčan z zborovskimi uspehi domačih pevcev. Na 17. Republiški reviji otroških in mladinskih pevskih zborov je MPZ Juventus osvojil srebrno
priznanje, OPZ CiciDO pa zlato priznanje in še posebni priznanji za najbolj prepričljiv
nastop in izvedbo Habetove priredbe slovenske ljudske pesmi Petelinček je na goro
šel. Zborovodkinja Mojca Zupan je februarja 2001 za svoje delo na področju kulture
prejela plaketo dr. Slavka Gruma. V šolskem letu 2000/01 so na šoli ponovno uvedli
pouk violončela, ki ga je poučeval Darko Bučevec, in prvič v zgodovini šole tudi pouk
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oboe, ki jo je učila Metka Podpečan. Drago Peterlin je na šoli ustanovil otroški pihalni
orkester, z mladinskim pa proslavil 10-letnico delovanja. Njegovi učenci so se uspešno
udeleževali tekmovanj. Na 31. državnem tekmovanju mladih glasbenikov je trobentar Matic Bovhan prejel zlato plaketo. Mednarodno srečanje flavtistov je v Zagorje
privabljalo številne obiskovalce in svetovno znane flavtiste. Na 4. srečanju je posebno
pozornost pritegnila predstavitev prazgodovinske piščali. V šolskem letu 2002/03 je
bilo v šolo vpisanih 268 učencev. Poučevanje tolkal je prevzel Dejan Tabor. Uspešno
in glasbeno razgibano šolsko leto so učitelji in nekdanji učenci šole kronali s skupnim
nastopom na osmem festivalu Valvasorjevi večeri na Medijskem gradu. Že naslednje
leto so učenci ponovno blesteli na tekmovanju. Klarinetist Boštjan Škoberne je prejel
zlato plaketo na državnem tekmovanju, Eva Vrtačnik srebrno in še posebno nagrado
za najbolje izvedeno obvezno skladbo, Mateja Drnovšek in Vita Benko pa bronasti
plaketi. Odličja je še naprej osvajal tudi OPZ CiciDO, ki je na 19. Republiški reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju osvojil zlato priznanje s pohvalo ter še
posebni priznanji za najboljši zbor na tekmovanju in za najbolj prepričljivo izvedbo
ljudske pesmi Sveti Janez Nepomuk. Zborovodkinja Mojca Zupan je po nastopu poudarila: »Dobro se zavedam, da k uspešnemu nastopu otroškega zbora v veliki meri
pripomore pianist.« Otroški pevski zbor CiciDO se lahko zahvali kar dvema odličnima
korepetitorkama: Slavici Gregl in od leta 2002 Urški Vidic.
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Mesto ravnateljice je
septembra 2004 zasedla Metka
Podpečan

Ko se je ravnateljici Danici Kovač iztekal mandat, se je na razpis edina prijavila Metka
Podpečan, profesorica oboe z nazivom svetovalka, večletna učiteljica kljunaste flavte,
flavte in oboe na šoli. Ravnateljevanje s petletnim mandatom je prevzela 1. septembra 2004. Tudi ona je vrata glasbene šole na široko odprla in nadaljevala sodelovanje
z lokalno in širšo skupnostjo. Tako ni minila skoraj nobena prireditev, na kateri ne bi
igrale zasedbe ali posamezniki glasbene šole. Na 200-letnici podjetja IGM sta igrala
Pihalni orkester Viva in šolski godalni orkester. Godbeniki so s koncertom pred delavskim domom pozdravili prihod predsednika države dr. Janeza Drnovška, godalni orkester pa se je v veliki dvorani predstavil skupaj z gostujočo violinistko Anjo Bukovec.
Orkester Viva je dal praznični ton tudi slovesnosti ob 130-letnici župnijske cerkve v
Zagorju, ob njem so nastopili še oboistka Eva Vrtačnik in kvartet flavt v zasedbi Andreja Grčar, Veronika Razboršek, Tanja Jarc in Barbara Miklič. Prednovoletne prireditve
za najmlajše so postale nepogrešljive. Glasbena šola Zagorje je s svojimi matinejami
privabljala v dvorano osnovnošolce in otroke zagorskih vrtcev. Za starejšo publiko sta
Magični večer zabavne, revijske in domače glasbe v izvedbi pihalnega orkestra Viva
pripravila dirigent Drago Peterlin in predsednik Vladimir Kojnik, ki se je po koncertu
po letih vodenja poslovil. Želja ponovno nastopiti skupaj z violinistko Anjo Bukovec se
je zagorskim godalcem izpolnila na Božično novoletnem koncertu. Poleg nje so prišli
voščit praznike tudi nekdanji učenci, ki nadaljujejo šolanje na srednji glasbeni šoli ali
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Eva Vrtačnik,
oboistka

Svojo glasbeno pot sem pričela s sedmimi
leti, ko so me starši vpisali v Glasbeno
šolo Zagorje. Najprej sem se začela učiti
kljunasto flavto pri prof. Metki Podpečan, ki me je nato navdušila za oboo.
Spomnim se prve ure pri oboi. Kako sem
bila vesela, ko se mi je oglasil prvi ton.
Pohitela sem domov, da sem to pokazala
še svojim domačim. Kakšno leto kasneje
sem že vedela, kaj želim početi po končani osnovni šoli. Vpisala sem se na Srednjo
glasbeno in baletno šolo v Ljubljani,
kjer sem nadaljevala tako z oboo, kot s
kljunasto flavto. V letošnjem letu pa sem
zaključila magistrski študij oboe na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V prihodnje
želim oditi še na študij in izpopolnjevanje
v tujino.

nasmejali, ko smo se že tolikokrat v istem
dnevu srečali na šoli.
V času mojega šolanja na Glasbeni šoli
Zagorje sem nastopala na številnih koncertih, raznoraznih prireditvah ter se udeležila tudi tekmovanj. Za vse te priložnosti
in podporo sem še posebej hvaležna prof.
Metki Podpečan, saj sem z nastopi pridobila ogromno izkušenj, ki ti pomagajo, da
se spopadeš s tremo. Da ostane le tista
pozitivna in na odru lahko uživaš.

Vsako pot pomembno zaznamuje ravno
začetek in tako je bilo tudi pri meni.
Vedno se rada spominjam, kako sem z
veseljem obiskovala ure kljunaste flavte in
oboe, prepevala v otroškem zboru CiciDO, igrala v različnih komornih zasedbah
in pihalnem orkestru ter tako preživela
večino popoldnevov v glasbeni šoli.
Včasih smo se z učitelji le spogledali in
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Z leve
Mednarodno tekmovanje
AUREA v Zagrebu, flavtistka
Klara Veteršek in korepetitorka
Urška Vidic, maj 2005
Grumovo plaketo za dosežke
na kulturnem področju je za
l. 2005 dobila Nataša Burger, v
kulturnem programu je sodeloval
tudi baletni oddelek Glasbene
šole Zagorje s predstavo Hrestač,
februar 2006

glasbeni akademiji. Gosta sta bila flavtist Marko Zupan in pianistka Polona Troha. To
je bil večer glasbe in pesmi, v katerem so zbori CiciDO, Juventus in Vesna ter godalni orkester ob izjemnih solističnih vložkih gostov dobesedno začarali občinstvo. Na
državno tekmovanje mladih glasbenikov se je prvič uvrstil harmonikar David Novak,
ki je obiskoval drugi razred pri Ivici Obrul in je v naslednjih letih dosegel še izvrstne
tekmovalne rezultate. Tokrat je bil srebrn. Zlato plaketo si je priigral rogist Kristijan
Kovač iz razreda Draga Peterlina. Na mednarodnem tekmovanju »Flauta Aurea« v
Zagrebu se je zgodil dotedanji največji solistični uspeh v zgodovini šole. Klara Veteršek
je v konkurenci 47 flavtistov osvojila 5. mesto in s tem nagrado mesta Zagreb. Za svoje
uspešno delo je Metka Podpečan prejela plaketo dr. Slavka Gruma.
V šolskem letu 2005/06 je Glasbena šola Zagorje praznovala 60-letnico. Že september
je prinesel darilo, ko je harmonikar David Novak na mednarodnem tekmovanju Fisa
… Armonie a Trieste na Opčinah pri Trstu osvojil absolutno 1. mesto in zlato plaketo
v svoji kategoriji. Uspeh je ponovil na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v
Moravskih Toplicah. Uspešni so bili tudi pihalci v Požarevcu. Flavtistka Maruša Grošelj
iz razreda Nataše Burger in oboistka Eva Vrtačnik iz razreda Metke Podpečan sta osvojili prvo nagrado in prvo mesto. Na 20. Reviji otroških in mladinskih zborov v Zagorju
sta zlato priznanje s pohvalo osvojila OPZ CiciDO in MPZ Juventus. Celotno paleto
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svoje ustvarjalnosti pa je šola predstavila decembra. Najprej je baletni oddelek pod
mentorstvom Vojke Kokošinek premierno izvedel predstavo Hrestač. Sledil je koncert
z naslovom Kuža pazi in še kaj, tokrat posvečen skladatelju Janezu Bitencu in namenjen mlajši publiki. Pester in zanimiv je bil tradicionalni koncert pihalnega orkestra
Viva in Božično novoletni koncert, na katerem so se predstavili pevski zbori, godalni
orkester, instrumentalne skupine in solisti. Nadaljevalo se je tudi podeljevanje plaket
dr. Slavka Gruma, ki jo je za svoje predano poučevanje, kronano s številnimi tekmovalnimi uspehi prejela profesorica flavte Nataša Burger. Marca je kar sedem učencev
opravilo sprejemni preizkus znanja na srednji glasbeni šoli. V čast visokemu jubileju je
šola poleg tradicionalnih nastopov organizirala in izvedla več tematskih koncertov in
prireditev. Osrednja slovesnost je bila 12. maja v Delavskem domu Zagorje. Program
za veliki koncert so oblikovali nekdanji in tedanji učenci šole. Na njem so predstavili
tudi monografijo 60 let živeti glasbo avtorja Rudija Medveda. Knjigi je bila priložena
zgoščenka z avdioposnetki solistov, komornih skupin, otroškega zbora in pihalnega
orkestra. Šola je v novo desetletje zakoračila z novim logotipom, ki ga je oblikoval
Simon Sernec, in svežo energijo. Ravnateljica Metka Podpečan je ob tem dejala: »Naj
se lepa doživetja vseh generacij, ki so živele in delovale v Glasbeni šoli Zagorje, združijo
v harmoničnost in nam s pomočjo neminljivosti glasbe lepšajo življenje.«
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Z leve
V glasbeni šoli se tudi zabavamo – izlet
Cicidojčkov v Styrassic Park v Avstrijo,
september 2006
Božično novoletni koncert, december
2006

2006-2007
V šolskem letu 2006/07 se je v stavbi na Cankarjevem trgu in delno baletni hiši v Naselju Srečka Kosovela tedensko izmenjalo tudi do petsto nadobudnih glasbenikov,
pevcev in plesalcev. Med njimi jih je bilo 189 vpisanih k individualnem pouku, 147 k
predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravnici ter baletu, okrog 170 pa jih je
sodelovalo še v različnih skupinah, kot so zbori in orkestri.
Na šoli so redno poučevali Nataša Burger (flavta), Tito Corona (klarinet), Slavi Gregl
(klavir), Vojka Kokošinek (balet in plesna pripravnica), Ivica Obrul (harmonika), Drago
Peterlin (trobila), Ina Prašnikar (flavta, kljunasta flavta), Jernej Ramšak (kitara), Katarina Skrinjar in Franci Steban (nauk o glasbi), Aleš Stopinšek (saksofon), Dejan Tabor
(tolkala), Gregor Troha (klarinet), Urška Vidic (klavir), Mojca Zupan (klavir, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica) in Katja Žekar (violina, viola). S polovičnim
delovnim časom pa še Klemen Benko (violina, viola), Marjan Grošelj (klarinet), Tanja
Repe (flavta) in Joža Zupan (violina).
Zakon o glasbenih šolah je na novo določil pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene
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in plesne pripravnice ter individualni pouk za učence od prvega do četrtega razreda.
Na šoli je delovalo 13 oddelkov, program pa je bil še obširnejši kot leto prej. Pripravili so 96 različnih prireditev in se na njih predstavili z več kot 700 glasbenimi točkami. Poleg številnih nastopov, ki so jih pripravili v dvorani glasbene šole, so sodelovali
na dobrodelnih koncertih, se udeležili inštrumentalne revije zasavskih glasbenih šol
v Litiji, območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov, revije simfoničnih in
pihalnih orkestrov zasavskih glasbenih šol v Hrastniku in zasavske plesne revije. Šola
je popestrila dneve tudi stanovalcem Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski na
Izlakah. Najprej so jim nastop pripravili pevci otroškega pevskega zbora CiciDO pod
vodstvom Mojce Zupan v sodelovanju z OŠ Ivana Skvarče ter krajevnimi skupnostmi Franc Farčnik, Rudnik-Toplice in Čemšenik. Stanovalce pa so obiskale tudi učenke
baletnega oddelka pod mentorstvom Vojke Kokošinek in jim odplesale odlomke iz
baletne predstave Hrestač. Sicer pa so baletke vso jesen intenzivno vadile za nastop v
okviru Božično novoletnega koncerta. Ta je bil zadnjo soboto pred božičnimi prazniki,
na njem pa so nastopile skupaj z gostujočim baletnim oddelkom Srednje glasbene in
baletne šole Ljubljana. Ob njih so se na koncertu predstavili tudi pevci OPZ CiciDO
pod vodstvom Mojce Zupan, MPZ Vesna, ki ga je vodil Rihard Majcen, in MPZ Juventus z zborovodjo Francijem Stebanom.
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Baletni večer v
Delavskem domu
Zagorje, maj 2007

Pihalni orkester Viva je izdal zgoščenko s plesno obarvano glasbo in jo predstavil na
svojem novoletnem koncertu in v televizijski oddaji Na zdravje. Viva je bila tudi prva in
najbolj želena glasbena izbira tisto leto v občini, pa naj je šlo za gospodarsko, politično
ali kulturno srečanje. Člani orkestra pa niso navduševali samo domače, temveč tudi
tuje občinstvo. Med drugim so se v nemškem Eddelbachu udeležili srečanja pihalnih
orkestrov.
Harmonikar David Novak iz razreda Ivice Obrul je na mednarodnem tekmovanju v
Opčinah pri Trstu ponovno osvojil zlato plaketo in 1. mesto v svoji kategoriji. Svojo
odličnost je dokazal tudi na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pulju in v
Moravskih Toplicah. Ne čudi torej, da so tega nadarjenega učenca harmonike povabili
v radijsko oddajo Veseli tobogan, ki jo je pripravil in predvajal Radio Slovenija. Učenci
šole so bili uspešni tudi na 10. regijskem tekmovanju. Šest se jih je uvrstilo na državno,
s katerega je klarinetist Boštjan Škoberne prinesel zlato plaketo, flavtistke Anja Podpečan, Tanja Komučar, Klara Veteršek in Klara Šafner na kljunasti flavti srebrno, pianistka
Saša Peterlin pa priznanje. Tudi trobilci in pihalci so bili odlični. Blaž Herman iz razreda Draga Peterlina je z zlato plaketo blestel na mednarodnem tekmovanju trobilcev
VUČKO FEST v Beogradu. Anja Podpečan in Tanja Komučar iz razreda Nataše Burger
pa sta iz Požarevca prinesli domov prvo oziroma drugo nagrado.
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Anja Podpečan,

študentka flavte na Hochschule für Musik
Detmold v Nemčiji
Na Glasbeno šolo Zagorje sem se vpisala
v šolskem letu 1999/2000, ko sem začela
obiskovati pouk skupinske kljunaste flavte,
medtem ko sem začela prečno flavto igrati
tri leta pozneje. Menda je šlo na sprejemnih preizkusih za las, ker sem pela, sicer
zelo lepo, ampak tako tiho, da me skoraj
niso slišali. Glasbeno šolo sem zelo rada
obiskovala. Ker sem poleg pouka flavte
in klavirja obiskovala še različne komorne
zasedbe in orkestre, sem v njej preživela
skoraj več časa kot doma. A flavta ni bila
moja prva izbira. Skoraj bi lahko rekla,
da je bila na skrajnem koncu mojih želja.
Želela sem igrati harfo, kitaro, violino,
saksofon in klavir. Doma so mi predlagali
flavto, pri čemer je – danes pravim, na
srečo – tudi ostalo. Moja učiteljica, Nataša
Burger, je bila super in ne preveč stroga,
čeprav nisem vedno najbolj pridno vadila.
Na prvo tekmovanje sem se prijavila z
enajstimi leti. Takrat še nisem povsem
razumela, kako to poteka, zato me ni bilo
strah, pa tudi vadila nisem kaj več kot
običajno. Na prvem tekmovanju mi je iz
flavte padel zadnji del. Prepričana sem

bila, da se mi kaj hujšega od tega ne more
zgoditi. In sem nadaljevala s tekmovanji, na katerih sem dosegala zelo dobre
rezultate. Starejša kot sem postajala, bolj
sem si želela zmagati, zato pa je tudi trema
postajala večja.
Danes je moja največja želja ta, da opravim
avdicijo v enem od boljših orkestrov in
se uveljavim kot solistka. Prepričana sem,
da mi je Glasbena šola Zagorje za takšne
načrte dala dovolj močno osnovo. Po
njej sem se vpisala in uspešno končala
Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Trenutno študiram na Hochschule
für Musik Detmold v Nemčiji pri prof.
Janosu Balintu. Kljub temu, da večino časa
preživim v Nemčiji, še vedno rada igram v
orkestru flavt Glasbene šole Zagorje, ko se
vrnem domov. Na orkester sem se namreč
skozi leta navezala in sem ponosna članica
prvotne zasedbe.
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Z leve
Uspeh v Moravskih
Toplicah, David
Novak z učiteljico
Ivico Obrul, maj 2007
Cici koncert, maj
2007
Pomladanski koncert,
april 2007

»Občutki ob uspehih učencev na tekmovanjih,« je povedala Nataša Burger, »so prav
gotovo enkratni. Učitelji dobimo nekakšno potrditev, da delamo dobro. Od vsakega
tekmovanja se tudi kaj naučimo, dobimo nove ideje, poslušamo komentarje strokovnjakov, kaj naj poskušamo še izboljšati, skratka se neprestano učimo. Če bi učenci vedeli, kako trepetamo z njimi, tudi na oder ne bi šli. Sama poskušam seveda delovati na
njih mirno, takšna je tudi moja narava. Pred nastopi jim namenim kakšno spodbudno
besedo, prav veliko pa ne vrtam vanje, ker menim, da to ni dobro.«
Učenci so v tem šolskem letu skupaj osvojili 12 zlatih, 6 srebrnih in 1 bronasto plaketo
ter 2 priznanji. Ravnateljica je v šolsko kroniko zapisala: »To je 21 nagrad na regijskih,
državnih in mednarodnih tekmovanjih. 11,11 odstotka nagrajenih učencev od 189
vpisanih v individualni program je zelo veliko in na to smo ponosni.«
Najuspešnejši učenci na tekmovanjih so se 13. aprila predstavili na Pomladanskem
koncertu v zagorskem delavskem domu. Najmlajši pa na zdaj že uveljavljenem in pričakovanem Cici koncertu. Tokrat je šola k sodelovanju povabila lutkovno skupino OŠ
Ivana Skvarče, ki sta jo vodili učiteljici Katja Peterlin in Petra Rome. Marsikateremu nastopajočemu so lutke pomagale premagovati tremo na odru. Skoraj brez nje pa so bili
mladi pevci OPZ CiciDO, ki so pokazali svoje znanje na seminarju Zavoda za šolstvo
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RS v Rogaški Slatini, na katerem je predavala tudi njihova zborovodkinja Mojca Zupan.
Pianistka Brigita Razboršek iz razreda Urške Vidic in klarinetist Boštjan Škoberne iz
razreda Marjana Grošlja sta uspešno opravila sprejemni preizkus za srednjo glasbeno
šolo. Uspešni so bili tudi mlajši učenci, saj so vsi napredovali v višji razred. Pa ne zato,
ker je šola tisto leto urnik govorilnih ur objavila v svoji publikaciji in na oglasni deski.
Se je pa zaradi tega med letom opazno povečal obisk staršev na govorilnih urah.
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2007-2008
Instrumentalni pouk, komorna dejavnost, vaje godalnega in pihalnega orkestra ter
pevskih zborov so se odvijale v stavbi glasbene šole, baletni oddelek, ki se mu je delno
pridružil tudi pouk flavte, pa v stavbi baletne šole. Prostorsko stisko je šola reševala
s prilagajanjem urnikov, poučevanjem ob večernih urah in ob sobotah ter z najemanjem prostorov na OŠ dr. Slavka Gruma. Tam je redno izvajala pouk enega oddelka
kljunaste flavte, po potrebi pa so tam vadile tudi učenke baletnega oddelka. Da postaja prostorska stiska vse hujša, je vodstvo šole sproti opozarjalo svojo ustanoviteljico Občino Zagorje. Šoli je primanjkovalo tudi sredstev za delo. Občina jim je sicer
zagotovila toliko denarja, kot ga je predlagalo Ministrstvo za šolstvo in šport, a dano
izhodišče že nekaj let ni več sledilo dejanskim stroškom in rasti cen.
A kot bi finančne in prostorske težave ne bile dovolj, se je tisto jesen razbesnela tudi
narava. Večji del Slovenije je prizadelo neurje in prizaneslo ni niti Zagorju. Poplave
so močno poškodovale prometno infrastrukturo in nekatere stavbe, med njimi tudi
vzhodno steno glasbene šole, da je ta ogrožala varnost in so jo morali z lastnimi sredstvi urgentno sanirati.
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Z leve
Klic dobrote v
organizaciji slovenske
Karitas, OPZ CiciDO z
zborovodkinjo Mojco
Zupan, november 2007
Božično novoletni
koncert s Slovenskim
oktetom in OPZ CiciDO,
december 2007

So pa bili šolski prostori dobro opremljeni s pripomočki in glasbili, ki so jih učitelji
potrebovali za izvajanje pouka. Šola je od Občine Zagorje v dar prejela težko pričakovani koncertni klavir. Učenci so nastopili ob slavnostnem prevzemu, OPZ CiciDO pa
ob 60-letnici skladatelja Tomaža Habeta in na dobrodelnem koncertu Klic dobrote
v organizaciji Slovenske Karitas. Na klic šole, da težko pokrije stroške dvorane v delavskem domu, pa se je odzvala Občina Zagorje in jo decembra delno razbremenila
plačila najemnine. Koncerti so si namreč na gosto sledili. Na vrsti je bila prednovoletna
prireditev za najmlajše z naslovom Zvezdica zaspanka, ki jo je šola izvedla z lutkovno skupino OŠ Ivana Skvarče pod okriljem društva prijateljev mladine. Za odraslo
občinstvo je poskrbel Božično novoletni koncert. Na prihajajoče praznike so ga lepo
pripravili godalni orkester, trio violin, komorni orkester flavt in pevci, med njimi tudi
gostujoči Slovenski oktet, ki ga je na klavirju spremljala Urška Vidic. Prav tako je v dvorani delavskega doma svoj tradicionalni novoletni koncert pripravil mladinski pihalni
orkester Viva pod vodstvom Draga Peterlina, ki mu je po novem predsedoval Branko
Repe. Tisto leto je orkester z mednarodnega tekmovanja velikih pihalnih orkestrov v
Ostravi prinesel zlato plaketo. Njegov novoletni koncert je bil deseti zapovrstjo, a žal
tudi zadnji. Uspešni pihalci so 13. junija 2008 nastopili še na Mlinšah, nato pa jeseni
2008 prenehali delovati kot MPO Viva. Drago Peterlin, ki je orkester ustanovil in vodil
od vsega začetka, je ob tem povedal: »Prva vaja, ki šteje tudi za uradni nastanek MPO
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Baletna predstava
Snežna kraljica, marec
2008

Viva, je bila v soboto, 8. februarja, 1992. Leta delovanja orkestra so bila zame najlepša
leta, ki so neponovljiva. Zgodilo se je, da smo bili pravi ljudje v pravem trenutku na pravem mestu.« Po 16-ih letih se je orkester zopet preoblikoval v šolski mladinski orkester.
Tudi to šolsko leto je šola štela priznanja in plakete. Bilo je kar dvanajst zlatih, od tega
šest absolutnih prvih mest. In od teh jih je kar pet osvojil harmonikar David Novak iz
razreda Ivice Obrul. Osvojil je zlato priznanje in veliko nagrado Avsenik na 2. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Begunjah v kategoriji kromatična harmonika,
zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov, zlato plaketo in absolutno prvo mesto na državnem ter dve zlati plaketi na mednarodnem tekmovanju v
Moravskih Toplicah v kategorijah klasična in zabavna glasba. S svojimi uspehi je David
Novak postal tisto leto najuspešnejši učenec v zgodovini šole šteto po tekmovalnih
zmagah. Njegova profesorica Ivica Obrul je o njem kasneje povedala: »Skupaj sva se
veselila uspeha, saj sva za vsakega zelo trdo delala. Prav tako sva včasih tudi skupaj
jokala, se jezila, jaz povzdigovala glas, on pa vse mirno in tiho prenašal. Imela pa sva
to skupno lastnost, da nikoli nisva bila povsem zadovoljna. In to naju je vodilo vedno
više. Seveda pa je bil zame izziv dobiti takšnega učenca v razred že takoj na začetku
svoje učiteljske poti. A vesela sem, da je najino delo obrodilo odlične rezultate in se
njegova glasbena pot uspešno nadaljuje.«
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David Novak,

študent harmonike na Akademiji za glasbo Ljubljana
Ko sem leta 2003 vstopil v prvi razred
osnovne šole, sem začel obiskovati tudi
glasbeno šolo. Najprej sem želel igrati
kitaro, vendar sem si iznenada, le nekaj
dni pred vpisom premislil in se odločil
za harmoniko. Harmonika mi je bila od
nekdaj zelo všeč in rad sem jo poslušal.
Nanjo igra tudi moj oče in me je na nek
način tudi on navdušil zanjo. Ko jo je igral,
sem ga rad opazoval in tu pa tam pritisnil
kakšno tipko.
Na obdobje šolanja v zagorski glasbeni
šoli imam zelo lepe spomine. Moja prva
učiteljica Ivica Obrul je bila stroga, ampak
zelo prijazna in me je ogromno naučila.
Znala me je spodbujati na prave načine,
mi pomagala po vseh svojih močeh in mi
namenila tudi veliko dodatnega časa za
vajo. Brez nje mi ne bi uspelo doseči to,
kar mi je. Imel sem možnost veliko nastopati in se udeleževati številnih tekmovanj,
na katerih sem že zelo zgodaj pridobival
izkušnje. Pogosto smo igrali tudi v različnih komornih zasedbah, predvsem pa je
bilo vzdušje na šoli sproščeno, zato sem
rad zahajal vanjo.

Spomnim se, da sem imel pred prvim tekmovanjem zelo močno tremo. Star sem bil komaj
devet let in čeprav sem že prej nastopal, me je
bilo strah. Z vsakim nadaljnjim nastopom je
bilo treme manj, a še vedno veliko. Predvsem
sta ji botrovala zavedanje, da moraš v enem
poskusu pokazati vse, kar si se naučil v določenem času, in želja po zmagi. Nikoli se nisem
želel zadovoljiti z drugim mestom. Pa moram
priznati, da mi je kar uspevalo. Vedno se mi
je uspelo zbrati in pokazati, kolikor se je dalo.
Kakšno leto nazaj sem se treme skoraj popolnoma znebil, ker sem se naučil ta občutek
preusmeriti drugam, tako se sedaj pri igranju
veliko lažje in prej sprostim.
Trenutno sem študent Akademije za glasbo
v Ljubljani pri prof. Borutu Zagoranskemu. V
Glasbeno šolo Zagorje se še vedno rad vrnem
in tudi sodelujem v harmonikarskem orkestru.
V prihodnje želim najprej uspešno končati
študij, ga mogoče nadaljevati v tujini, kasneje
pa se zaposliti kot profesor, najraje v srednji
glasbeni šoli. Vsekakor bi rad še vedno igral
kot solist z orkestri, saj je bila to moja največja
želja in do sedaj tudi moja najlepša izkušnja, v
kateri sem res neizmerno užival.
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Z leve
7. festival flavtistov, maj 2008
MPO Viva – Ostrava na Češkem,
skupinska fotografija

Na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov so bili uspešni tudi trobilci Maks Kogovšek, Matic Golob, Blaž Herman ter tolkalca Lovro Bašelj in Luka Jahn, ki so osvojili
zlato priznanje, tolkalec Luka Železnik pa srebrno. Na državnem tekmovanju je Matic
Golob osvojil srebrno, Lovro Baš in Luka Jahn bronasto plaketo, Maks Kogovšek in
Blaž Herman pa priznanje.
Vojka Kokošinek je v marcu s svojim baletnim oddelkom na oder postavila predstavo
Snežna kraljica, ki je doživela tri ponovitve. Odvil se je sedmi festival flavtistov, mladi
glasbeniki pa so se udeležili tudi vrste revij, plesnih, orkestrskih, kot tudi 21. revije
otroških in mladinskih pevskih zborov. Na njej je OPZ CiciDO pod vodstvom Mojce
Zupan in z Urško Vidic pri klavirju osvojil zlato priznanje z odliko in bil nagrajen kot
najboljši zbor revije.
Na Pomladanskem koncertu je občinstvo lahko prisluhnilo med letom nagrajenim
učencem. Zaigrali so jim člani otroškega pihalnega orkestra pod vodstvom Draga Peterlina, komorni orkester flavt, godalni orkester, trio violin, med solisti pa se je predstavil tudi David Novak.
Glasbena šola je vse več javnih nastopov prirejala v svoji dvorani, ki so jo starši in drugi
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obiskovalci običajno napolnili do zadnjega kotička. Devet javnih nastopov je bilo tisto
leto v njej in deset koncertov, na katerih so se predstavili številni solisti in bivši učenci
šole. V mesecih, ko so bile zunaj temperature visoke, je bilo v dvorani prijetneje, saj jo
je šola tisto leto opremila s klimatsko napravo.
Ko se temperature začno dvigovati, nastopi čas počitnic, tik pred njimi pa Cici koncert. Tokrat se je odvijal v pravljični deželi, v družbi Sneguljčice in sedmih palčkov. V
pravljične junake se je na odru prelevil celotni šolski kolektiv, ki je malim nadobudnim
glasbenikom in občinstvu pričaral glasbeno pravljico, na katero so mnogi še med počitnicami z veseljem pomislili.
Tradicija vpisovanja učencev na srednjo stopnjo se je nadaljevala tudi to šolsko leto.
Sprejemni preizkus sta uspešno opravila Nives Šebjan in Matic Kuder.
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2008-2009
Na šoli je bilo v šolskem letu 2008/09 redno zaposlenih 20 delavcev, od tega 15 učiteljev, učitelj klarineta Tito Corona pa se je 1. oktobra upokojil. Poučevali so v dveh stavbah z desetimi učilnicami, manjšo dvorano za interne nastope in vaje ter v neustrezni
baletni dvorani z garderobo. Zaradi prostorske stiske je šola uredila zasilna prostora v
kleti, a je poleti eno od kletnih učilnic zaradi previsoke vlage morala predelati v prezračevalni prostor. Vlaga je začela vse bolj ogrožati trdnost temeljev in s tem tudi varnost
objekta. Vodstvo šole je Občini Zagorje predlagalo adaptacijo objekta in širitev, pri
čemer bi odkupila stavbo v neposredni bližini. Za takšno investicijo se Občina Zagorje ni odločila, je pa šoli zagotovila dodatna sredstva za zamenjavo oken v prvem in
drugem nadstropju ter obnovo dveh učilnic. Da bi lažje pokrivala materialne stroške,
je šola povišala šolnino na 25 evrov. Število vpisanih učencev se zaradi tega ni znižalo.
Individualni pouk je obiskovalo 189 učencev, skupinskega 100. Čeprav primerov skoraj
ni bilo, pa je bila šola pripravljena šolnino tudi znižati ali jo celo polno subvencionirati
na željo staršev, ki je zaradi težkih socialnih razmer ne bi bili zmožni plačevati. Seveda
s soglasjem sveta zavoda, ki ga je v tistem obdobju vodila Amalija Kuder.
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Z leve
David Novak je v Italiji, na enem
najzahtevnejših harmonikarskih
tekmovanj, osvojil drugo mesto,
oktober 2008
Novoletni nastop v dvorani PGD
Zagorje – mesto, oboistka Klara
Šafner in violončelistka Tina Baloh,
december 2008
Božično novoletni koncert,
december 2008

Od septembra 2008 do junija 2009 je šola izvedla 97 prireditev s skupaj več kot 800
točkami glasbenega programa. Nacionalni predmetnik predpisuje en nastop na učenca v šolskem letu, učenci zagorske šole pa so v povprečju izvedli vsaj štiri. Septembra in
oktobra so se v dvorani glasbene šole predstavili pianisti, študenti Akademije za glasbo
v Ljubljani, Tilen Draksler, Tjaša Šketako in bivša učenka klavirja na GŠ Zagorje Polona
Troha. David Novak iz razreda Ivice Obrul se je pripravljal na enega najzahtevnejših
harmonikarskih tekmovanj v Evropi, ki je potekalo od 14. do 19. oktobra v italijanskem
mestu Castelfidardo. Osvojil je odlično drugo mesto. Predstava baletnega oddelka
Snežna kraljica, ki je prejšnje šolsko leto požela velik odziv, je 22. novembra navdušila
tudi obiskovalce dvorane na Mlinšah. V zadnjem mesecu leta so Anja Podpečan, Klara
Veteršek in Nika Pavlič iz razreda Nataše Burger na mednarodnem tekmovanju flavtistov v Trstu osvojile šesto, tretje in osmo mesto, Urška Udovč iz razreda Ine Tratnik
pa dvajseto. Na tradicionalnem, že 26. Božično novoletnem koncertu Glasbene šole
Zagorje, so v dvorani zagorskega delavskega doma občinstvu za praznike voščili pevski
zbori, orkester, baletni oddelek in instrumentalne skupine. Pripravili so lepo glasbeno
slovo staremu in dobrodošlico novemu letu.
Tisto šolsko leto šola prvič v desetih letih ni sodelovala na regijskem in državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije. So se pa zato njeni učenci udeleže-
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vali drugih tekmovanj. David Novak in Eva Balent sta se pod mentorstvom Ivice Obrul
udeležila 3. mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik v
Begunjah. Eva Balent je osvojila srebrno priznanje, David Novak pa zlato priznanje
in prvo mesto. Pet 1. nagrad so učenci prinesli tudi s 6. mednarodnega tekmovanja
Davorin Jenko v Beogradu, in sicer Klara Veteršek in Nika Pavlič (flavta), Maks Kogovšek (trobenta), Jernej Rotar (rog) in Luka Zupan (tenor tuba), ki je v svoji kategoriji
dosegel maksimalno število točk, pa tudi eno 2. nagrado, ki jo je osvojila Urška Udovč
(flavta). Njihovi mentorji Nataša Burger, Ina Tratnik in Drago Peterlin so bili na svoje
varovance zasluženo ponosni. Aprila je zagorsko zasedbo pot vodila v Požarevac na
6. mednarodno tekmovanje pihalcev. Anja Podpečan in Nika Pavlič iz razreda Nataše
Burger sta prejeli 1. nagrado, Urška Udovč iz razreda Ine Tratnik 3., Klara Veteršek
iz razreda Nataše Burger pa priznanje. Nastopajoče sta na klavirju spremljali Polona
Troha in Urška Vidic. Osvajanje najboljših mest na različnih domačih in mednarodnih
tekmovanjih je postajalo za zagorsko glasbeno šolo stalnica. Tako kot so bili stalnica
koncerti, med njimi tudi tisti za najmlajše. Tisto leto je Cici koncert vseboval dvajset
točk programa in se je odvijal v duhu in kostumografiji Kekčeve dežele.
Med številnimi skupinami, ki so delovale na glasbeni šoli, je bila zadnja leta vse bolj
uspešna skupina mladih pevcev, ki jih je pred dvajsetimi leti v zbor sestavila učiteljica

46

Z leve
6. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v
Beogradu, Jernej Rotar, Luka Zupan in Maks
Kogovšek ter korepetitorka Urška Vidic in
učitelj Drago Peterlin, marec 2009
6. mednarodno tekmovanje pihalcev v
Požarevcu, korepetitorka Polona Troha,
oboistka Eva Vrtačnik in flavtistka Anja
Podpečan, april 2009

klavirja in zborovodkinja Mojca Zupan. To je bil seveda otroški pevski zbor CiciDO,
ki je s svojimi nastopi žel aplavze in številne nagrade. Svojo dvajsetletnico je obeležil
16. maja s slovesnim koncertom v zagorskem delavskem domu. Na klavirju jih je spremljala Urška Vidic. Ob obletnici je izšla brošura Pojemo že 20 let, v kateri so o zboru
spregovorili tudi slovenski skladatelji otroških skladb Tomaž Habe, Jakob Jež, Blaž Rojko in Nana Forte. Zbor je pripravil čudovit glasbeni večer s šestnajstimi skladbami.
Med drugim je zapel tudi slovensko ljudsko Sveti Janez Nepomuk, z izvedbo katere
so mladi pevci že večkrat prej očarali strokovno in laično javnost.
Ob jubilejnem 20. rojstnem dnevu so v OPZ CiciDO prepevali: Robert Baš, Špela Brinovec, Urška Brkovič, Lana Cestnik, Nika Cirar, Patricija Cirar, Eva Deželak, Ana Dimic
Benko, Domen Drnovšek, Andraž Gorišek, Lara Hribar, Luka Jahn, Lea Jazbec, Hana
Kerin, Tjaša Konrad, Tinkara Kovač, Zala Kovač, Julija Krautberger, Adrijana Lazar, Polona Majdič, Kristian Medved, Simona Mišič, Nina Naprudnik, Petra Očkon, Žanina
Ostrožnik, Ines Pavlič, Marko Peterlin, Mel Pirc, Kaja Pistotnik, Aljaž Podpečan, Nika
Potočnik, Klara Razboršek, Tjaša Sijamhodžič, Lina Ševerkar, Eva Škorja, Tea Turnšek,
Filip Veteršek, Gašper Vidic, Samo Vidic, Ana Vrtačnik, Brina Zajc, Pika Zakonšek, Barbara Zorko, Luka Zupan, Nina Žekar in Žana Žerko.
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Z leve
Cici koncert – Kekčeva dežela
z botro Pehto, junij 2009
20-letnica OPZ CiciDO v
Delavskem domu Zagorje, maj
2009
Baletna predstava Trnuljčica,
maj 2009

Otroške skladbice so teden dni pozneje v dvorani zagorskega delavskega doma zamenjali takti Čajkovskega. V celovečerni predstavi Trnuljčica so se predstavile učenke
baletnega oddelka pod vodstvom Vojke Kokošinek. V glavnih vlogah so plesale: Nastja
Kurež, Neva Ihanec, Nada Ihanec, Špela Pikl, Maruša Ostanek, Daša Dolenc in Laura
Meterc. Na Valvazorjevih večerih, ki so se odvijali 19. junija, sta tisto poletje nastopila
uspešna učenca glasbene šole, flavtistka Anja Podpečan in harmonikar David Novak.
Skupni koncert sta v istem letu izvedla tudi v Polhovem Gradcu.
Ko se je šolsko leto izteklo, je ravnateljica Metka Podpečan v šolsko poročilo zapisala:
»... veseli me, da je Glasbena šola Zagorje v petih letih ohranila ugled in prepoznavnost,
ki so jo gradili in oblikovali moji predhodniki (predvsem Danica Kovač). Veseli me,
da šola s svojim delovanjem in pojavljanjem aktivno oblikuje ter soustvarja kulturno
dogajanje v občini in zunaj nje. To dokazujejo številne prireditve, ki jih je iz leta v leto
več. Vedno več pa je tudi vidnih uvrstitev na državnih in mednarodnih tekmovanjih
mladih glasbenikov. Zato se na koncu iskreno zahvaljujem vsem …«
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Z leve
Mladinski pevski zbor pod
vodstvom Klemna Benka
Božično novoletni koncert,
Mladinski pihalni orkester z
dirigentom Dragom Peterlinom
in sopranistka Katarina Perger,
december 2009

2009-2010
Število vpisanih učencev pri individualnem pouku je v šolskem letu 2009/10 ponovno
naraslo, tokrat na 193. Na šoli je delovalo 14 skupin, in sicer godalni orkester, ki ga
je vodil Klemen Benko, mlajši godalni orkester, ki ga je vodila Katja Žekar, mladinski
pihalni orkester pod vodstvom Draga Peterlina, orkester flavt z vodjo Natašo Burger
in najbolj množično zasedbo, s kar 42 člani, otroški pevski zbor CiciDO Mojce Zupan,
skupinska kljunasta flavta s petimi učenci, ki jih je vodila ravnateljica Metka Podpečan, komorne skupine flavt, harmonik in kitar, v katerih je sodelovalo 17 učencev, in
mladinski pevski zbor, ki ga je v tem šolskem letu prevzel Klemen Benko. »V tistih letih
je na področju mladinskega petja v Zagorju nastala velika praznina,« je čez nekaj let
povedal Klemen Benko. »Praktično čez noč smo sestavili odlično ekipo mladih pevk in
pevcev, s katerimi smo predelali širok glasbeni izbor. Od klasične zborovske literature
do ljudskih skladb ter sodobnih umetnih in zabavnih skladb. Predvsem pripadnost
mladih pevcev je bila v začetku mojega vodenja zbora neverjetna.«
Orkester flavt pod vodstvom Nataše Burger se je 9. oktobra predstavil s samostojnim
koncertom na festivalu komorne glasbe Valvasorjevi večeri. Godalni orkester pod
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vodstvom Klemna Benka pa 3. decembra v domači župnijski cerkvi na Miklavževem
večeru. Oba orkestra, pa tudi mladinski pihalni pod vodstvom Draga Peterlina so skupaj s pevci nastopili na Božično novoletnem koncertu. Zboru CiciDO se je pri skladbi
Kako sem vesel pridružila solistka Katja Repe, samostojno pa je zapela sopranistka
Katarina Perger. Občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano, je bilo navdušeno tudi nad božičnimi melodijami flavt in trobil ter Silvestrskim poljubom, ki so ga
ob spremljavi godalnega orkestra odpeli pevci mladinskega zbora, oba pod vodstvom
Klemna Benka.
Novo leto je učencem na tekmovanjih prineslo pozitivno mnenje komisije, dve bronasti, šest srebrnih in kar 13 zlatih plaket s štirimi absolutnimi zmagami. Prvih šest zlatih
priznanj so s 13. regijskega tekmovanja mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja prinesli flavtistki Klara Veteršek in Nika Pavlič, saksofonist Timotej Jerman, Nika
Centrih in Hana Železnik na kljunasti flavti ter oboistka Klara Šafner. Flavtistki Sarah
Petek in Brina Zajc sta osvojili srebrno priznanje. Prvi so jim čestitali mentorji Nataša
Burger, Tanja Repe, Metka Podpečan in Gregor Troha. Nika Centrih je zlato plaketo in
prvo mesto osvojila tudi na 39. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije. Na tem tekmovanju so Timotej Jerman, Nika Pavlič in Klara Šafner prejeli srebrno plaketo, Klara
Veteršek in Hana Železnik pa bronasto. Klara Šafner, Filip Veteršek (tenor tuba) in Jer-
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Nagrajenci 13. regijskega
tekmovanja mladih glasbenikov
okolice Ljubljane in Zasavja s
korepetitorko Polono Troha in
ravnateljico Metko Podpečan
(Hana Železnik, Nika Centrih,
Klara Šafner, Timotej Jerman,
Nika Pavlič, Klara Veteršek),
februar 2010

nej Rotar (rog) so s 7. mednarodnega tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu prinesli
1. nagrado in večkratna prva mesta, 2. nagrado pa Maks Kogovšek (trobenta). Nika
Pavlič in Timotej Jerman sta osvojila 1. nagrado tudi na 7. mednarodnem tekmovanju
pihalcev v Požarevcu, kjer je s 1. nagrado in absolutnim prvim mestom uspeh slavila
Klara Šafner iz razreda Metke Podpečan. Učiteljica Katja Žekar pa je z violinistko Metko Udovč tekmovalno ledino zaorala na 27. mednarodnem tekmovanju violinistov v
Gorici. Učenka je na tekmovanju pridobila pozitivno mnenje komisije.
Z izvedbo, s kakršno so prepričali strogo žirijo, so se tekmovalci predstavili tudi domačemu občinstvu na Pomladanskem koncertu. Na njem so nastopili tudi mlajši godalni
orkester pod vodstvom Katje Žekar, godalni orkester pod vodstvom Klemna Benka,
pihalni orkester Draga Peterlina in komorna skupina tolkal pod mentorstvom Dejana
Taborja.
Zagorje je 1. in 2. maja gostilo 8. festival flavtistov, ki so se ga udeležili mladi, ki ambiciozno stopajo v svet glasbe, in priznani umetniki iz različnih držav. Osnovni cilj
tega festivala pod umetniškim vodstvom Mateja Zupana je ostajal nespremenjen:
mlajšim flavtistom predstaviti “končni cilj” učenja instrumenta in možnost prisluhniti
predvsem vrhunskim glasbenikom. V dveh dneh so v stekleni in koncertni dvorani
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Klara Šafner,

študentka oboe na univerzi za glasbo v Gradcu
V zagorski glasbeni šoli sem v šolskem
letu 2001/02 začela najprej obiskovati
pripravnico, otroški zbor CiciDO, eno leto
pozneje pa že kljunasto flavto. Že od samega začetka je bilo vedno pestro in med
nastopi ni bilo nikoli dolgčas.
Pri enajstih letih sem se udeležila prvega
tekmovanja, in to je bilo leto, ko me je
glasba prvič popolnoma posrkala vase. Naučila sem se nekaj najpomembnejših lekcij
svojega glasbenega življenja. Najprej trdo
delo, nato pa uživanje na odru, ko del sebe
in svojih idej izraziš z glasbo. In ja, tudi
to, da je trema pač … trema. Po takem
pestrem letu sem se – da mi slučajno ne
bi postalo dolgčas – začela učiti še enega
inštrumenta – oboe. Še zdaj ne vem, kako
sem prišla do te izbire. Srečno naključje? Z
oboo sva namreč idealna kombinacija. Nič
boljšega ni na tem svetu od inštrumenta,
s katerim pride kup težav. Ko jih premagaš
in imaš pred sabo le še čudovit zvok in
izjemen program, se vse poplača. Seveda, če redno vadiš, kar pa včasih nisem.
Ampak v glasbeni šoli sem se zato naučila
tudi pomena discipline in potrpežljivosti,
čeprav sem najbrž nemalokrat staršem in

profesorjem povzročala sive lase.
V spominu so mi najbolj ostale izkušnje s
tekmovanj. Vsi tekmovalci s svojimi učitelji smo se povezali, držali pesti drug za
drugega, se spodbujali pred nastopi. To se
bile neverjetne dogodivščine. Bili smo kot
neka zelo, zelo posebna družina, glasbena
šola pa naš drugi dom. Podpora, ki smo
jo imeli, je vredna več od zlata. Glasba
me je nato peljala naprej v Ljubljano, na
Konservatorij za glasbo in balet, zdaj pa
sem že drugo leto v Gradcu, kjer študiram
pri profesorici Emmi Black. Če bi mi kdo
10 let nazaj povedal, po koliko različnih
poteh me bo peljala glasba, si najbrž sploh
ne bi znala predstavljati. Cel roman bi
lahko napolnila z dogodivščinami zadnjih
štirinajstih let, in ta bi se začel takole:
»Nekoč, pred davnimi časi, je prag
Glasbene šole Zagorje prestopila ena zelo
zgovorna deklica …«
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Z leve
8. festival flavtistov, nastop Orkestra flavt
Glasbene šole Zagorje pod vodstvom
Nataše Burger, maj 2010
CiciDO v Državnem zboru, februar 2010
Baletni večer, maj 2010

Delavskega doma Zagorje nastopili vrhunski solisti, pa tudi Orkester flavt Glasbene
šole Zagorje ob Savi pod vodstvom Nataše Burger. Orkester je na festivalu premierno odigral skladbe Nane Forte, Blaža Puciharja in Igorja Podpečana. Istega meseca je
glasbena šola proslavila 25-letnico ustvarjanja Vojke Kokošinek. Baletni oddelek je pripravil samostojno predstavo Don Kihot, ob jubileju pa je izšla brošura Balet – lepota
duha in telesa. »Komur se da delati in ima željo po plesu, ima v Zagorju to možnost,«
je za zbornik povedala Vojka Kokošinek. »In vedno se najdejo dekleta, ki imajo to željo
v sebi in so zelo motivirana in pridna.« Profesorica Alenka Tomc pa je ob čestitkah
poudarila, da Vojka Kokošinek s svojo trmasto ljubeznijo do baleta uspešno ohranja
tradicijo, kakršno klasični balet žanje v Zasavju in Zagorju.
12. junija je bila dvorana domačega delavskega doma ponovno polna. Starši učencev
najnižjih razredov in pripravnic, njihovi sorodniki in mnogi drugi, so prišli občudovat
prve glasbene korake nadobudnih deklic in dečkov na Cici koncertu. Otroški glasbeni
in plesni nastopi so bili tako kot vsako leto simpatično izpeljani in so mlade glasbenike
pospremili na zaslužene počitnice. Teh so se veselile tudi flavtistka Klara Veteršek,
oboistka Klara Šafner in violinistka Metka Udovč. Uspešno so namreč opravile sprejemni preizkus za vpis na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer bodo šolanje
nadaljevale jeseni.
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2010-2011
Po skoraj štiridesetih letih dela se je upokojil Jernej Ramšak, učitelj kitare. Nadomestil
ga je Jure Jahn. Na delovno mesto učitelja nauka o glasbi se je zaposlila Tadeja Osredkar.
Jernej Ramšak je skupaj z upokojenima Slavi Gregl in Jožo Zupan še sodeloval s šolo,
nekaj ur tedensko je na šoli poučevala tudi študentka violončela Maša Tomc.
S 193 učenci individualnega pouka in 131 učenci skupinskega je šola veliko prostorsko
stisko še naprej reševala s prilagajanjem urnikov in dvakrat tedensko izposojo treh
učilnic v OŠ dr. Slavka Gruma, kjer je poučevala violino, harmoniko in kljunasto flavto.
Zaposleni so poudarili, da jih prostorska stiska sili poučevati v za pouk neprimernem
času (zvečer ali ob sobotah), zaradi nje pa ne morejo polno uresničevati svojih idej in
uvajati novih metod poučevanja. V kratkem bi potrebovali tudi dolgo želeni vibrafon
in timpane za oddelek tolkal, koncertno harmoniko za učence nižjih letnikov, ki so se
začeli predstavljati na tekmovanjih, in nekaj trobil ter pihal. Kljub težavam je na šoli
delovalo 12 skupin. Največ članov, 44, je štel OPZ CiciDO, 42 članov orkester flavt
in 32 članov mladinski pevski zbor. Šola pa je podrla še en rekord – pripravila je 102
prireditvi z več kot 1073 točkami programa. Ker znaša to v povprečju več kot pet točk
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Z leve
Zasedba altovskih in basovskih prečnih
in kljunastih flavt na 1. samostojnem
koncertu orkestra flavt Glasbene šole
Zagorje, oktober 2009
Božično novoletni koncert, OPZ
CiciDO z zborovodkinjo Mojco Zupan,
december 2010
14. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja
2011 (harmonikarica Eva Balent in
hornist Luka Zupan), februar 2011

programa na vsakega učenca, ne čudi, da so z nastopi začeli takoj, ko je steklo novo
šolsko leto. Otvoritev slikarske razstave, prireditev ob krajevnem prazniku Kotredeža,
sprejem prvošolcev, izbor kmetice leta, dnevi odprtih vrat kulturnih ustanov, dobrodelni koncert ob materinskem dnevu … to je le nekaj prireditev, na katerih učenci
glasbene šole niso manjkali.
Ivica Obrul je na mednarodno tekmovanje harmonikarjev FISA … ARMONIE v Trst
pospremila obetavno učenko Evo Balent, ki je osvojila 2. nagrado. Harmonikar David
Novak, ki je v tem letu zaključeval šolanje v njenem razredu, pa se je predstavil na
samostojnem koncertu. Na Božično novoletnem koncertu, 23. decembra, so oder zagorske koncertne dvorane praznično obarvali godalni orkester, orkester flavt, otroški
in mladinski pevski zbor, komorna skupina tolkal, zaplesale so tudi učenke baletnega
oddelka, kot gostje pa so nastopili pevci Zagorskega okteta z umetniško vodjo Urško
M. Luzar. Mojca Zupan je prejela Gallusovo plaketo Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti.
Februarja so se najbolj prizadevni učenci s svojimi mentorji udeležili 14. regijskega
tekmovanja mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja. Sedem jih je tekmovalo
in prav vsi so osvojili zlato priznanje in s tem vstopnico na državno tekmovanje. Eva
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Balent (harmonika) je bila absolutna zmagovalka svoje kategorije. Za najobetavnejšega mladega tolkalca je bil prepoznan Peter Jeretina, ki je bil v svoji kategoriji tudi
absolutni zmagovalec. Absolutni zmagovalec v svoji kategoriji je bil tudi tolkalec Jernej Drnovšek. Zlato priznanje so prejeli še tolkalec Luka Jahn, trobilci Lovro Novak
in Luka Zupan, ki je bil tudi absolutni zmagovalec svoje kategorije, in Jernej Rotar.
Mentorja Dejan Tabor in Drago Peterlin sta bila nadvse zadovoljna s svojimi varovanci,
z njimi pa se je veselila tudi korepetitorka Urška Vidic. Uspehe so tekmovalci potrdili
na državnem tekmovanju, kjer je bila konkurenca seveda veliko večja. Jernej Rotar je
osvojil zlato plaketo, srebrno so prejeli Peter Jeretina, Luka Jahn, Lovro Novak in Luka
Zupan, bronasto pa Jernej Drnovšek in Eva Balent. Kazalo pa je, da veselja še ne bo
konec. Učenci iz razreda Draga Peterlina so blesteli na 8. mednarodnem tekmovanju
Davorin Jenko v Beogradu. Lovro Novak in Luka Zupan sta osvojila 1. nagrado, prvo
mesto in lavreat, Jernej Rotar pa 1. nagrado. Drago Peterlin, ki si kot profesor na šoli že
od leta 1989 prizadeva za predano, vztrajno in natančno delo z otroki, je bil upravičeno zadovoljen. Sicer pa so njegovi učenci na vseh regijskih tekmovanjih od leta 1993
osvojili zlato priznanje in se uvrstili na državnega. Od leta 2007, ko jih vodi tudi na
mednarodna tekmovanja v Beograd, pa osvajajo zlato tudi tam. Flavtistka Nika Pavlič
iz razreda Nataše Burger si je z odličnim nastopom na 8. mednarodnem tekmovanju
pihalcev v Požarevcu prislužila 1. nagrado in lavreat, 3. nagrado pa na mednarodnem
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Z leve
8. mednarodno tekmovanje Davorin
Jenko v Beogradu (prvonagrajena Lovro
Novak in Luka Zupan z učiteljem Dragom
Peterlinom, korepetitorko Urško Vidic in
ravnateljico Metko Podpečan, marec 2011
8. mednarodno tekmovanje pihalcev
v Požarevcu (nagrajena Nika Pavlič z
učiteljico Natašo Burger), april 2011

tekmovanju Petar Konjevič v Beogradu. Ivica Obrul je z Evo Balent in Luno Kajin slavila
osvojeno 1. nagrado na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pulju.
Čestitke ob uspehih Glasbene šole Zagorje so prihajale skozi vse šolsko leto in to zasluženo. Poleg mladih glasbenikov se je odlično izkazal OPZ CiciDO. Na 4. regijskem
tekmovanju otroških in mladinskih zborov osrednje Slovenije, Dolenjske, Posavja in
Bele krajine je prejel zlato priznanje z odliko in kar štiri posebna priznanja: posebno
priznanje za najboljši zbor, posebno priznanje zborovodkinji Mojci Zupan za najboljšo
izvedbo slovenske ljudske pesmi in posebno priznanje za najboljšo izbiro sporeda ter
posebno priznanje Urški Vidic za najboljšega korepetitorja na tekmovanju. »Otroški
zbor CiciDO sem začela spremljati na klavirju, ko so v njem prepevali tudi moji trije sinovi, s korepeticijami pa nadaljevala tudi, ko so odšli,« je Urška Vidic kasneje povedala.
»Otroci vnesejo v pesem veliko preprostosti in otroške igrivosti. Pri samem izdelovanju pesmi so zelo odprti in dojemljivi. Sicer pa me korepetiranje zbora spremlja že od
šolanja na nižji glasbeni šoli. Sodelovala sem z več pevskimi skupinami in tudi pevci, s
katerimi smo se vedno dobro ujeli. Biti pianistka mi je v veselje. Lepo je igrati individualno, še lepše v dvoje, posebno zadovoljstvo pa je igrati skupaj z dobrimi glasbeniki in
skupinami ter poustvarjati glasbo, ki je neizčrpna.« OPZ CiciDO je bil februarja 2011
nagrajen s plaketo dr. Slavka Gruma.
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Z leve
Cici koncert, Mali
godalni orkester z
dirigentko Katjo Žekar
in kitaristka Nives
Meterc, junij 2011
Pomladanski koncert,
Harmonikarski
orkester, hornist Jernej
Rotar in korepetitorka
Urška Vidic, maj 2011

Tekmovalni uspehi so se tisto leto neizčrpno stopnjevali. V šolski kroniki je s poudarjenimi črkami zapisano: »Skupaj 35 nagrad in priznanj, od tega: tri bronaste, pet srebrnih
in 15 zlatih plaket. Poleg tega pa še pet posebnih nagrad; bili smo kar sedemkrat absolutni zmagovalci v posameznih kategorijah. To je do danes največji uspeh Glasbene
šole Zagorje v vsej njeni zgodovini.«
Ta uspeh je navdal staro šolsko stavbo s takšnim ponosom, da si je nadela novo oblačilo. Občina Zagorje je namreč v pomladnih mesecih na šoli obnovila fasado in drenažo
temeljev. Projekt v okviru prenove Cankarjevega trga je bil financiran iz evropskih
sredstev. Šola pa je z denarjem za investicijsko vzdrževanje delno sanirala učilnico harmonike in hodnik v pritličju. »Vsa obnovitvena dela, na katera smo vrsto let opozarjali
odgovorne, so bila več kot nujna in zato smo toliko bolj veseli, da so se le izvedla,« je
ob tem dejala ravnateljica, a tudi opozorila, da je prostorska stiska na šoli tako huda,
da že nekaj let ne morejo več organizirati pouka tako, kot bi bilo po predpisih nujno.
Vseeno jim je skrbi uspelo premagovati z glasbo in pripeljati program po načrtovanih
tirnicah do konca šolskega leta.
Čeprav je običajno Pomladanski koncert tisti, na katerem se predstavijo učenci z najboljšimi tekmovalnimi uvrstitvami, je bil tokrat tak tudi Cici koncert za najmlajše. Na
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tekmovanjih se je namreč začela kaliti nova, najmlajša generacija učencev, med katerimi je bil marsikateri nastopajoči komaj kaj višji od svojega inštrumenta. Ker pa štejeta
predvsem talent in marljivo delo, to ni bila ovira, da ne bi s tekmovanj tudi najmlajši
začeli prinašati odličja.
S tem v mislih je Glasbena šola Zagorje optimistično zrla v prihodnost in proslavila
uspešno opravljen sprejemni preizkus flavtistke Nike Pavlič na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, ter harmonikarja Davida Novaka na Konservatoriju za glasbo
in balet v Mariboru.
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Božično novoletni koncert,
december 2011

2011-2012
Pomanjkanje finančnih sredstev je botrovalo skromnim letnim nakupom osnovnih
sredstev in šolskega inventarja. V šolskem letu 2011/12 jih je bilo kar za dve tretjini
manj kot leto prej. Ponovno pa je naraslo število vpisanih učencev. 197 jih je obiskovalo individualni pouk, ki je potekal v devetih oddelkih, 114 pa skupinskega. Tudi učni
uspeh, ki je bil na šoli v zadnjih desetletjih izjemno visok, se je še poviševal.
Med poletnimi počitnicami se je upokojila učiteljica klavirja, predšolske glasbene
vzgoje in glasbene pripravnice ter zborovodkinja Mojca Zupan. Njeno delo sta prevzeli učiteljica klavirja Polona Troha in učiteljica nauka o glasbi Tadeja Osredkar, ki
je prevzela tudi vodenje otroškega pevskega zbora CiciDO. »S prevzemom zbora po
tako uspešnih letih z zborovodkinjo Mojco Zupan sem si obula precej velike čevlje,«
je dejala Tadeja Osredkar. »Bila sem hvaležna ravnateljici in seveda tudi Mojci, da sta
verjeli vame in mi zaupali tako odgovorno delo, a hkrati malo nesigurna, ali bom nalogi
kos. Vsekakor mi ne bi uspelo brez Mojčine dobre volje in mnogih nasvetov, Urškinih
ostrih ušes na korepeticijah in ravnateljičinih organizacijskih usmeritev ter spodbudnih besed.«
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Mojca Zupan,

učiteljica in zborovodkinja v pokoju
Povabilo, da kot učiteljica in zborovodkinja
napišem kratek sestavek, me je vzpodbudilo k
razmišljanju o letih, ki sem jih preživela na naši
šoli. Zapisala bom le nekaj utrinkov.
Na Glasbeni šoli Zagorje sem pričela učiti v
šolskem letu 1977/78. Šoli sem ostala zvesta vso
delovno dobo. Ker sem se tu dobro počutila,
med otroki in kolegi. Pričela sem kot učiteljica
klavirja in predšolske vzgoje pod direktorsko
roko Riharda Beuermanna, sledili so mu Dimitrij
Beuermann, Danica Kovač in od leta 2004 Metka
Podpečan. V šolskem letu 1988/89 sem zbrala
otroke v otroški pevski zbor CiciDO, ki mi je
postal in ostal kot jagoda na torti, za posladek,
vse do moje upokojitve. Uspehov, ki so sledili
na nastopih in tekmovanjih, sta bili »krivi« tudi
odlični pianistki Slavica Gregl in Urška Vidic.

kljal po odru delavskega doma. Moja zadnja vloga
je bila babica v Rdeči kapici. Mislim, da se je lovec
Gregor, ki me je rešil iz volkovega trebuha, pošteno
namučil, ko je zaplesal z menoj v naročju ... Ne
bom pozabila tudi trenutkov, ko smo s CiciDOjem
nastopali z ljudsko Eno rož'co ljubim. Sredi pesmi
sem zagledala pod klavirjem tri kolegice, Ivico, Ino
in Tanjo, oblečene v palčke, z rožami v rokah in s
sijočimi pogledi. Ležale so na trebuhu in se zibale
v ritmu pesmi. Ganjena sem pesem oddirigirala do
konca …
Vse se lahko naredi, če imajo ljudje voljo in so pripravljeni sodelovati. In tega na šoli ne manjka. To
čutijo tudi učenci. Piramida sodelovanja učinkovito
deluje.
Verjemite ali ne, na naši šoli je prijetno biti tudi
upokojenka. Povabilo na kavico v pisarno je menda dosmrtno, pravi Metka. Rada srečam bivše sodelavce in sodelavke ter z njimi poklepetam. Tudi
kakšnega objemčka sem deležna. Vesela sem vseh
uspehov, ki jih dosegajo kolegi s svojimi učenci.
Ob spremljanju koncertov podoživljam trenutke,
ko sem sama sodelovala na podobnih nastopih in
takrat začutim okus po jagodi ...

K dobremu počutju pri delu z otroki je vsekakor
doprineslo prijetno in prijateljsko vzdušje med
kolegi v zbornici ter z ravnateljico Metko, ki zna
odlično krmariti našo glasbeno barko. Nikoli
nisem zaman trkala na vrata za sodelovanje
ali pomoč. Kar nekaj let sva z Metko in učitelji
ustvarjali Cici koncerte in na njih tudi nastopali
v različnih vlogah. Rada se spomnim naše prve
Glasbeni šoli Zagorje ob 70. rojstnem dnevu poigre za najmlajše z naslovom Kuža Pazi, ko nam je
jem: »Vse najboljše za te!«
Nataša posodila svojega živega psička, ki je ska-
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Tudi v tem šolskem letu je šola izvedla okrog sto prireditev in svojim učencem zagotovila možnosti pridobivanja koncertne prakse, ki je nujno potrebna za kakovosten
razvoj mladega glasbenika. Tovrstna priprava koristi tistim, ki bodo nadaljevali študij
glasbe, kot ostalim, ki se bodo zaradi izkušenj lažje znašli v različnih življenjskih okoliščinah.
Koliko lažje pa je vaditi in se pripravljati na nastope, če so ti zabavni in domišljeno
sestavljeni. Takšni pa so bili vse pogosteje. Decembrska prireditev za učence zagorskih
osnovnih šol in vrtce je potekala na temo Pike Nogavičke. Koliko nastopajočih deklic
se je na odru pojavilo v progastih nogavicah in kitkami v laseh, vse nastopajoče pa je
povezovala glasba in ponos nad izpeljanim programom. Na matineji je OPZ CiciDO
prvič nastopil pod vodstvom Tadeje Osredkar. Božično novoletni koncert pa je bil
paša za oči in ušesa tudi za malo bolj zahtevno publiko. Otroški in mladinski zbor,
harmonikarski orkester, godalni orkester, orkester flavt in gostujoči komorni orkester
flavt Glasbene šole Kranj so občinstvo zapeljevali s prazničnimi skladbami, učenke
baletnega oddelka pa tudi s čarobnim plesom.
Uspeh na tekmovanju so v tem šolskem letu nadaljevali učenci iz razreda Draga Peterlina. Na 9. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu sta Lovro No-
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Z leve
Otroško srce Jakoba Ježa – OPZ
CiciDO pod vodstvom Tadeje
Osredkar (diplomski koncert), maj
2012
Za učence Glasbene šole Zagorje
so tekmovanja vsako leto nadvse
uspešna

vak (trobenta) in Jernej Rotar (rog) osvojila 1. nagrado, Filip Veteršek (pozavna) 1.
nagrado in lavreat oziroma absolutno prvo mesto, Luka Zupan (rog) pa 2. nagrado.
9. mednarodnega tekmovanja pihalcev v Požarevcu sta se udeležili flavtistka Lara Hribar iz razreda Nataše Burger, ki je ob klavirski spremljavi korepetitorke Polone Troha
osvojila 1. nagrado, in saksofonist Timotej Jerman iz razreda Gregorja Trohe, ki je prav
tako osvojil 1. nagrado. Uspeh so s 1. nagrado kronale še članice komorne skupine
Kvintese v sestavi: Hana Kerin, Katarina Pograjc, Tjaša Konrad, Eva Deželak in Brina
Dragar. Njihova mentorica Katja Žekar je z njimi uspešno prebila led kot mentorica
komorne skupine, v kateri niso bila zastopana samo godala. 37. mednarodno tekmovanje harmonikarjev v Pulju je prineslo 2. nagrado Evi Balent in Luni Kajin. To šolsko
leto je bil njun mentor Miha Plavčak, ker je bila Ivica Obrul na porodniškem dopustu.
2. nagrado sta obe učenki osvojili tudi na mednarodnem tekmovanju harmonikarjev
v Beltincih. 2. Koroškega klavirskega tekmovanja se je iz razreda učiteljice Urške Vidic
prvič udeležila učenka Kaja Tori in osvojila 2. nagrado. Regijska in državna tekmovanja
mladih glasbenikov so v zadnjih letih postajala vse bolj zahtevna. »Tekmovanje med
učenci iste starosti je večkrat nehvaležno, saj imaš lahko pridnega učenca, ki je začel
z igranjem klavirja v kasnejšem starostnem obdobju, in je nekonkurenčen otrokom,
ki so začeli igrati že v predšolskem času ali v začetku osnovnega šolanja,« je povedala
Urška Vidic. Gregor Troha pa je poudaril, da so tekmovanja za razvoj najbolj nadarje-
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nih in pridnih učencev zelo pomembna. »Na njih si nabirajo izkušnje, se predstavijo
širši glasbeni javnosti, najdejo svoje mesto v svetu, ki jim nekaj pomeni, in si odprejo
tudi vrata v ta svet. Ne gre toliko za ocene in dosežke, kot za to, da dobijo nove izkušnje in se utrdijo. So pa tekmovanja velik stres, zato se jih lahko udeležijo le tisti, ki
imajo vse potrebne kvalitete, ki zaupajo vase in seveda uživajo tudi zaupanje učitelja.«
Kolektiv zagorske glasbene šole se je pri odločitvah, koga poslati na tekmovanja, vedno posvetoval tudi s starši. Cilje vse pogostejšega udeleževanja na tekmovanjih pa je
vodstvo šole opredelilo tudi v svojem letnem delovnem načrtu. Med njimi so bistveni
odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev, usmerjanje v nadaljnje glasbeno
in baletno izobraževanje, omogočanje najboljšim, da se udeležijo državnih oziroma
mednarodnih tekmovanj in koncertov, širjenje in poglabljanje znanja, popularizacija
stroke, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja, izmenjava pedagoških izkušenj pri
delu z nadarjenimi učenci in izmenjava mnenj s člani strokovnih žirij doma in v tujini.
12. maja so bogato zastavljen Pomladanski koncert odigrali solisti, mladinski pihalni
orkester, harmonikarski orkester, godalni orkester in orkester flavt. Kot je bila praksa
že nekaj let, je za sceno poskrbela ravnateljica Metka Podpečan. Kajpak je bila pomladansko obarvana.
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Z leve
Samostojni koncert
orkestra flavt, Zven
poletja (solistki Anja
Podpečan in Jelka Hafner,
dirigentka Nataša Burger),
junij 2012
Pomladanski koncert,
maj 2012

Meseci pa so kar prehitro tekli za Tadejo Osredkar, ki se je z OPZ CiciDO pripravljala
na svoj diplomski koncert z naslovom Otroško srce Jakoba Ježa. Na sporedu je bil 25.
maja. Priprave na tako obsežen projekt so bile za tedaj še učiteljico precej stresne, saj se
ni ukvarjala le s pripravo zbora in sebe na nastop, temveč pisanjem naloge in dodatnimi vajami. »Spomnim se, da smo imeli težave z izvedbo generalke,« je povedala, »ker
so imeli otroci, med njimi več odličnih pevk, istočasno druge obveznosti, precejšen del
zbora pa je odhajal v center šolskih in obšolskih dejavnosti. Ko smo obšli te ovire, pa
se je nekaj pevk vrnilo z virozo.« Kljub povišanemu srčnemu utripu in zdravstvenim
težavam je bil konec dober. Koncert, na katerem so iz otroških grl zazvenele Ježeve
skladbe, je bil namreč nagrajen z navdušenjem in bučnim aplavzom.
Aplavz je odmeval tudi junija, ko so se na Cici koncertu zbrali najmlajši. Domišljena
scenografija je bila posvečena junakom tedaj popularne risanke Smrkci in zato še posebej privlačna za otroške čute. To, da so se na koncertu vsi učitelji in celo ravnateljica
prelevili v Smrkce, pa je bilo tako zabavno, da so najmlajši nastopajoči brez težav odigrali 19 točk programa in bili skupaj z občinstvom malodane razočarani, da se je tako
prikupna prireditev tako hitro končala.
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2012-2013
»Sredstev za investicije je iz leta v leto manj,« je v poročilo za šolsko leto 2012/13
zapisalo vodstvo šole. »Kljub nekaterim obnovitvenim delom, postaja stanje zaradi
prostorske stiske že skoraj kaotično.« Na šoli so zaradi ponavljajočih težav z vodovodno napeljavo prenovili sanitarije za odrasle. Med počitnicami so delno sanirali tudi
kletne prostore, v katerih je največji problem predstavljala vlaga. Zaradi težav z akustiko so v dvorani prenovili strop nad odrom in zamenjali svetila. Za celotno obnovo
stropa jim je zmanjkalo denarja. Denarja ni bilo niti za obnovo dotrajane električne
napeljave v stavbi baletne šole, so pa tam prepleskali stene. Po dolgih letih je šoli le
uspelo nabaviti vibrafon za oddelek tolkal, v katerega je bilo tisto šolsko leto vpisanih
13 učencev. Skupaj je individualni pouk obiskovalo 193 učencev, skupinskega 107, v
različnih skupinah jih je sodelovalo 187.
Ob številnih nastopih so se pridno pripravljali tudi na Božično novoletni koncert, ki je
bil 23. decembra. Na njem so nastopili OPZ CiciDO pod vodstvom Tadeje Osredkar in
mladinski pevski zbor pod vodstvom Klemna Benka. Zbora sta združila moči v skladbi
E. Ebera Sneg neslišno prši, za katero je slovensko besedilo napisal Nande Razboršek,
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Z leve
Ob Božično novoletnem koncertu se
izreka mnogo lepih želja, december
2012
Diplome mladih glasbenikov

priredil pa jo je Klemen Benko. Na klavirju je zbora spremljala Urška Vidic. Učenke
baletnega oddelka so zaplesale odlomek iz Snežne kraljice. Harmonikarski orkester,
mladinski pihalni orkester, orkester flavt, komorna skupina tolkal in godalni orkester
pa so občinstvu čarobni decembrski čas pričarali z božičnimi in drugimi prazničnimi
melodijami.
Z novim letom so se začele intenzivne priprave na 16. regijsko tekmovanje mladih
glasbenikov. Zlato priznanje so osvojile flavtistki Eva Maleš in Lara Hribar iz razreda
Nataše Burger, klarinetistka Nina Pavšek iz razreda Gregorja Trohe in flavtistka Vanesa
Makica iz razreda Tanje Repe. Vanesa Makica je prejela tudi posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Srebrno priznanje sta osvojili flavtistka Hana Kerin iz
razreda Nataše Burger in oboistka Nika Centrih iz razreda Metke Podpečan. 1. nagrado na 10. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu so osvojili trobentar
Teodor Maurer, rogist Jernej Rotar, tubist Luka Tomažin, vsi iz razreda Draga Peterlina,
oboistka Nika Centrih iz razreda Metke Podpečan. Teodor Maurer, Jernej Rotar in Nika
Centrih so osvojili tudi absolutno 1. mesto v svojih kategorijah, Nika Centrih pa še
najvišje možno število točk. 2. nagrado so osvojili trobentar Lovro Novak, rogist Luka
Zupan in pozavnist Filip Veteršek iz razreda Draga Peterlina. Učenci so bili uspešni
tudi na državnem tekmovanju (TEMSIG). Flavtistki Eva Maleš in Lara Hribar sta osvojili
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Z leve
Godalni orkester Glasbene šole
Zagorje z dirigentom Klemnom
Benkom, Janezom Lotričem in
Katarino Lotrič ob slovenskem
kulturnem prazniku, februar 2013
30-letni jubilej Godalnega orkestra
(solistka Klara Jerman, viola),
Delavski dom Zagorje, februar
2013

srebrno plaketo, Nina Pavšek in Vanesa Makica pa bronasto. Glasbena šola je prvič
sodelovala na dnevih kitar v Krškem. Tinkara Božič iz razreda Jureta Jahna si je priigrala
zlato plaketo in 3. mesto. Tudi na mednarodnih tekmovanjih so bili učenci uspešni. Na
mednarodnem tekmovanju Svirel v Štanjelu je srebrno plaketo osvojil tolkalec Peter
Jeretina iz razreda Dejana Taborja. Na mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu so 1. nagrado osvojile flavtistki Eva Maleš in Lara Hribar, klarinetistka Nina Pavšek in
komorna skupina Ana trio. Lara Hribar je osvojila tudi 1. mesto v svoji kategoriji, Ana
trio pa najvišje število točk in lavreat. Flavtistka Vanesa Makica je osvojila 2. nagrado,
oboistka Nika Centrih 3.. »Ana trio v sestavi Hana Kerin, Ana Vrtačnik in Žana Žerko,
je zelo posrečena kombinacija treh prijateljic iz šolskih klopi,« je po nastopu dejala
njihova mentorica Katja Žekar. »Neverjetno dobro se razumejo, kar je slišno tudi v
glasbi. Resnično sem ponosna nanje in na njihove uspehe.«
Uspešna pa so bila tudi leta, ki jih je že prehodil godalni orkester Glasbene šole Zagorje.
Začetki orkestra segajo v leto 1980, ko se je občasno sestajala dvajsetčlanska zasedba.
Potem pa se je leta 1983 dirigentka Jožica Zupan odločila, da bo zaradi zahtevnosti
partitur orkester redno vadil skozi vse šolsko leto. In ni le vadil, temveč tudi veliko
nastopal. Včasih kot godalni, včasih pa kot simfonični orkester. »Toliko trdega dela in
odpovedi,« je za brošuro ob obletnici povedala Joža Zupan, »vaje, vaje, zbiranje not
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po Sloveniji in tujini, a volje mi ni zmanjkalo, ker je bilo, ko smo se postavili na oder
in osrečili občinstvo, vse to pozabljeno.« Orkester je pomembno prispeval k razcvetu
godalne in simfonično-orkestralne kulture v zasavskih krajih. Ko je vodenje prevzel
Klemen Benko, je njegova vizija vključevala ohranitev klasične postavitve in zasedbo,
sestavljeno iz domačih glasbenikov. Na repertoarju sta se znašli klasična in zabavna
glasba, z orkestrom pa so iz leta v leto sodelovali solisti iz vseh oddelkov glasbene šole.
Večkrat je zasedbo razširil tudi na simfonični orkester, ki je navdušil s samostojnim
koncertom ob 60-letnici Glasbene šole Zagorje. Še posebej pa je bil lahko ponosen na
pozitivne kritike ob nastopu na Državni reviji godalnih orkestrov v Radovljici leta 2008
in 2010. »Za dobro delo orkestra,« je poudaril Klemen Benko, »je najbolj pomembno,
da vaje potekajo redno, da se začnejo točno in se izkoristi vsaka minuta. Pomemben
je vsak član, najbolj izkušen in najmlajši, ki bo nekoč moral prevzeti vodilno vlogo.
Programsko je za zvok orkestra najbolj pomemben in najtežji program klasičnega godalnega orkestra, vse ostalo je precej lažje. Pri programu nisem nikoli obremenjen z
obdobjem, zvrstjo … Obstajata samo dobra in slaba glasba.« Orkester je vedno rad
sodeloval z gosti, še posebej bivšimi učenci Glasbene šole Zagorje, in s priznanimi
umetniki, kot so tenorist Janez Lotrič, violinistka Anja Bukovec, skupina Orlek in Pihalni orkester Svea Zagorje. Svoj 30-letni jubilej je počastil s slavnostnim koncertom v
Delavskem domu Zagorje 21. februarja.
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Z leve
Pomladanski
koncert (pozavnist
Filip Veteršek in
klarinetistka Nina
Pavšek), maj 2013
Cici koncert Čebelica
Maja, junij 2013

OPZ CiciDO pod vodstvom Tadeje Osredkar pa je tudi to leto osvojil zlato priznanje
z odliko, posebno priznanje za najboljši otroški pevski zbor in posebno priznanje za
najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi na regijskem tekmovanju v Kočevju. »To je
bilo nepopisno veselje,« je pozneje povedala zborovodkinja, »čeprav sem že po nekaj
minutah vedela, da bo pot še bolj zahtevna. Nisem si smela dovoliti, da bi uspeh v
prihodnje imenovali le kot začetniško srečo.«
Festival flavtistov, ki je leta 2012 v Zagorju potekal devetič, je prejel najvišjo stanovsko
nagrado – Betettovo listino za zgledno sodelovanje z Društvom glasbenih ustvarjalcev
Slovenije pri širjenju glasbene kulture in umetniške dejavnosti njegovih članov. Občina
Zagorje ob Savi pa je festival tisto leto nagradila s plaketo dr. Slavka Gruma za dosežene
uspehe na kulturno umetniškem področju.
Takti Sibirskega galopa, Arcturusa, Napolitanske tarantele in Csardasa so naznanjali
dehtenje narave, ki se je ob Pomladanskem koncertu glasbene šole že povsem prebudila. Če pa se ni, so jo k temu brez dvoma pripravili tudi živahni ritimi harmonikarskega, pihalnega, flavtističnega in godalnega orkestra, pa Kvintese in trobilni kvartet.
V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je bil maja
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2012 izvoljen nov svet zavoda Glasbene šole Zagorje ob Savi. Vodenje sveta v sestavi
treh predstavnikov ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in treh predstavnikov
staršev je prevzela Dušanka Grubor Železnik.
Pred počitnicami se je 8. junija na odru zagorskega delavskega doma odvila še ena glasbena zgodba. Na Cici koncertu so najmlajše spremljali čebelica Maja in njeni številni
prijatelji. Da se je v to pisano druščino spremenil šolski kolektiv, verjetno ni treba več
poudarjati. Svoje najmlajše učence so sproščeno vodili od točke do točke, publika pa
se je strinjala, da si ne more želeti boljših vzgojiteljev svojih najmlajših glasbenih upov.
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Z leve
Lunina čarobna flavtica,
oktober 2013
Božično novoletni koncert
– prvič v dveh ponovitvah,
december 2013

2013-2014
Šolsko leto 2013/14 je bilo glede na dosežene tekmovalne rezultate in polne dvorane
zadovoljnih obiskovalcev eno najuspešnejših v zgodovini šole. Kot da je pedagoški
kolektiv želel dokazati, kako se da s predanostjo glasbi in delu premagati še tako velike
težave. In teh ni bilo malo. Ob nevzdržni prostorski stiski je bilo tudi premalo sredstev
za investicijsko vzdrževanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Šola bi nujno potrebovala nekaj novih glasbil in več notne literature. Učitelji so predlagali spremembo
učnih načrtov za otroke, ki vstopajo v 1. razred glasbene šole. Opozorili so, da od
uvedbe devetletke najmlajši učenci niso niti fizično niti socialno še dovolj zreli za učenje glasbila po učnih načrtih, zato ga morajo prilagajati po svojih najboljših močeh, da
otroci ne izgubijo volje do dela. Šlo jim je brez dvoma odlično. K individualnemu pouku je bilo vpisanih 194 učencev, k skupinskemu 125. V skupinah je sodelovalo okrog
200 otrok. V devetih inštrumentalnih oddelkih so se učili petje in 16 različnih glasbil.
Najbolj priljubljena so bila še vedno violina, klavir in flavta. Na oddelku flavte je bilo v
tem šolskem letu vpisanih največ, kar 31 učencev. K prepoznavnosti in popularnosti
inštrumenta je brez dvoma pripomogel festival flavtistov, čeprav ima po besedah učiteljice flavte Nataše Burger ta inštrument v Zagorju dolgoletno tradicijo že od prej, ko
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so se flavtisti redno priključevali pihalnim orkestrom ali drugim glasbenim sestavom.
Nekateri razredniki so roditeljske sestanke združili z oddelčnimi nastopi, kar je bilo
za starše zanimivo, saj so lahko znanje svojega otroka primerjali z znanjem vrstnikov.
Sicer pa je šolsko leto zaznamovalo rekordno število prireditev, kar 138 s 1.597 točkami
programa. Prva je bila že oktobra ob razglasitvi kmetice leta. Učenci flavte iz razreda
Nataše Burger in Ine Tratnik so ob klavirski spremljavi Polone Troha 23. oktobra premierno uprizorili glasbeno pravljico Lunina čarobna flavtica skladatelja in pisca besedila Blaža Puciharja. Predstava je zelo navdušila obiskovalce in zaradi svoje prisrčnosti
doživela kar pet ponovitev. Dogodek so glasbeno, igralsko in scensko pripravili otroci
sami, seveda ob pomoči svojih učiteljic. Ob 85. rojstnem dnevu skladatelja Jakoba
Ježa je OPZ CiciDO pod vodstvom Tadeje Osredkar prepeval na koncertu v Viteški
dvorani ljubljanskih Križank.
December je bil ponovno mesec, ki ga je Glasbena šola Zagorje s številnimi koncerti
praznično obarvala. Najprej je bila na vrsti decembrska matineja z naslovom Čebelica Maja, namenjena otrokom zagorskih osnovnih šol in vrtcev. Čas pred božičem
je bil rezerviran tudi za Božično novoletni koncert. Zdi se, da je domače občinstvo
koncert sprejelo kot obvezno uverturo v božično-novoletne praznike in ga za nobe-

75

Z leve
Baletna predstava Pepelka
– zadnja predstava
učiteljice Vojke Kokošinek,
marec 2014
9. pevska gimnazijada
(Orkester flavt in MPZ
Medeja), april 2014

no ceno ni hotelo izpustiti, tudi če med nastopajočimi že dolgo ni bilo več njihovih
otrok. Dvorana zagorskega delavskega doma je bila zato vsako leto polna do zadnjega
sedeža, vstopnice pa so pošle že v predprodaji. Glasbena šola Zagorje se je zato to
leto odločila, da pripravi dve ponovitvi. Božično novoletni koncert je napovedala za
nedeljo, 22., in ponedeljek, 23. decembra v upanju, da so njena predvidevanja točna in
dvorana na ponovitvi ne bo ostala prazna. Zadela je v polno. Oddahnilo pa si je tudi
občinstvo. Končno je lahko v miru preštelo vse bližnje in daljne sorodnike, ki so želeli
slišati koncert, in tokrat za spremembo dobilo karte za vse. Brez dvoma so uživali v
kakovostnem prazničnem programu. Izvedli so ga harmonikarski, godalni, pihalni in
flavtistični orkester, tolkalci, baletke ter pevci otroškega in mladinskega zbora.
Tadeja Osredkar, ki je zdaj že drugo leto vodila OPZ CiciDO, je v tem šolskem letu prevzela tudi vodenje mladinskega zbora. O razlikah na vajah otroškega in mladinskega
pevskega zbora je povedala: »Začetki vaje so si zelo podobni. Iskanje najlepše barve
njihovega glasu, spoznavanje svojega pevskega aparata in ogrevanje, širjenje pevskega
razpona … Razlika nastane v drugem delu, kjer se pri mladinskem pevskem zboru
novo gradivo veliko hitreje bere, saj imajo pevci že več predznanja in so jim nekatere
zadeve že samoumevne, se pa precej dlje ustavljamo pri večglasju. Ubiranje harmonij
je za nekatere pevce sprva cela znanstvena fantastika. A s postopnim usvajanjem prav
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kmalu v večglasju začno uživati vsi. To je res poseben občutek, ko glasovi zazvenijo v
čistem akordu. Tudi odnos z mladostniki ali otroki je nekoliko drugačen. Pri mlajših
pevcih se učimo pravilnega petja bolj ali manj skozi igro, medtem ko želijo biti mladinci po eni strani obravnavani že kot odrasli na hkrati mladostno razigran način.«
Medtem ko mlajše generacije učiteljev šele stopajo na svojo poklicno pot, se starejše poslavljajo. Vojka Kokošinek, dolgoletna učiteljica baletnega oddelka v Zagorju,
je pripravila svojo zadnjo baletno predstavo pred upokojitvijo. Predstava Pepelka je
doživela tri ponovitve. Flavtisti so se predstavili na koncertu orkestrov flavt Glasbene
šole Koper in Glasbene šole Zagorje, z mladinskim pevskim zborom so gostovali na
Gimnazijadi v Litiji, godalci so igrali na dobrodelnem koncertu in prireditvi Zasavc leta.
Čeprav so bili koncerti tako na gosto posejani, so si morali učenci, ki so se pripravljali
na tekmovanja, vzeti čas tudi za dodatne vaje. Zagorska glasbena šola je bila to leto
množično zastopana, na nekaterih tekmovanjih celo prvič. Na 3. tekmovanju Leona
Pfeiferja je ob klavirski spremljavi Polone Troha violinistka Anja Tori iz razreda Katje
Žekar prejela posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Anja Tori je
2. nagrado osvojila tudi na mednarodnem tekmovanju Tartini v Piranu. Učenec petja
Miha Bantan iz razreda Katarine Perger Vodnjov se je kot prvi učenec šole udeležil
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Diplomi vedno in povsod uspešnih
trobilcev

mednarodnega pevskega tekmovanja v Beogradu in osvojil 2. nagrado. 17. regijskega
tekmovanja mladih glasbenikov okolice Ljubljane in Zasavja pa se je tisto leto udeležilo 12 učencev in osvojilo 10 zlatih in 2 srebrni priznanji. Zlato priznanje so osvojili
trobilci Teodor Maurer, Tilen Vozelj, Lovro Novak, Adrian Sivec, Luka Zupan, Mark
Pušnik in Luka Tomažin iz razreda Draga Peterlina, harmonikarja Eva Balent in Janez
Pograjc iz razreda Ivice Obrul ter tolkalec Peter Jeretina iz razreda Dejana Taborja.
Srebrno priznanje pa sta osvojila tolkalca Pika Jelerčič in Mark Jazbec. Korepetitorka
vseh nastopajočih je bila Urška Vidic. 11. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v
Beogradu je prineslo štiri prve, eno drugo in dve tretji nagradi. 1. nagrado so osvojili
trobentarji Teodor Maurer, Tilen Vozelj, Lovro Novak in pozavnist Adrian Sivec. Teodor Maurer je osvojil tudi absolutno 1. mesto v svoji kategoriji. 2. nagrado je osvojil
rogist Luka Zupan, 3. pa tubista Mark Pušnik in Luka Tomažin. Vsi učenci so iz razreda
Draga Peterlina, na klavirju jih je spremljala Urška Vidic.
Učenci so bili uspešni tudi na 43. državnem tekmovanju TEMSIG. Zlato plaketo je
osvojil pozavnist Adrian Sivec, srebrno trobentar Tilen Vozelj ter tubista Luka Tomažin
in Mark Pušnik, bronasto so osvojili tolkalec Peter Jeretina, harmonikarja Eva Balent in
Janez Pograjc, trobentarja Teodor Maurer in Lovro Novak ter rogist Luka Zupan. Na
Dnevih kitar v Krškem sta sodelovala učenca Jureta Jahna. Tinkara Božič je osvojila
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Luka Zupan,
rogist

Glede na to, da izhajam iz glasbene družine, me glasba spremlja že od malih nog in
ima nedvomno velik vpliv na moje življenje. Z glasbo se soočam vsak dan in tudi
velik del svojega prostega časa ji posvetim.
Igram inštrumente ali jo poslušam. Za
dušo najraje poslušam rock glasbo.
Glasbeno sem »shodil« na kljunasti flavti,
nadaljeval s tenor tubo, zdaj pa že šesto
leto igram rog. Že od nekdaj mi je bil všeč.
Zanimiva se mi je zdela njegova oblika, še
bolj njegov zven. Najraje igram v orkestru
ali komorni skupini. Za trobila so me
navdušili starši. Veliko glasbenega znanja
so mi posredovali vsi učitelji zagorske glasbene šole, toda največja zahvala gre profesorju Dragu Peterlinu. Pri njem se učim že
od vsega začetka in vem, da vlaga v pouk
veliko truda, nemalokrat pa za nas žrtvuje
tudi svoj prosti čas. Njegov način dela je
eden od razlogov, da še vedno obiskujem
Glasbeno šolo Zagorje. Rad nastopam.
Tudi tekmovanj se z veseljem udeležujem
in imam nanje zelo lepe spomine. V vsako
tekmovanje je bilo vloženega dosti truda,
ki se je do zdaj na koncu vedno poplačal z
dobrimi rezultati.

Glede poklica si še nisem začrtal dokončnih ciljev. Trenutno sem dijak tretjega
letnika gimnazije in ne vem, ali se bom
z glasbo ukvarjal tudi poklicno. Vem pa,
da bo za vedno ostala moja pomembna
spremljevalka, tako kot glasbena šola, ki
je že od šolskega leta 2003/04 tako rekoč
moj drugi dom.
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srebrno, Tim Groboljšek pa bronasto plaketo. Na mednarodnem tekmovanju SVIREL
v Štanjelu sta flavtistki Hana Kerin iz razreda Nataše Burger in Ajda Pevc iz razreda Ine
Tratnik osvojili zlato, Lara Hribar in Eva Maleš pa srebrno priznanje. »Čeprav tekmovanj osebno ne merim po rezultatih, ampak napredku učenca in pridobivanju novih
izkušenj,« je po nastopu dejala Ina Tratnik, »sem se zlatega priznanja svoje učenke
zelo razveselila, saj ga nisem pričakovala.« 2. nagrado je na 39. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pulju osvojil učenec Janez Pograjc iz razreda Ivice Obrul.
2. nagrada je pripadla tudi Evi Balent, ki se je udeležila 10. mednarodnega srečanja
harmonikarjev Beltinci. Zelo uspešen je bil nastop učencev na 11. mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu. Oboistka Nika Centrih iz razreda Metke Podpečan je
osvojila 1. nagrado in 2. mesto, klarinetistka Nina Pavšek iz razreda Gregorja Troha 1.
nagrado in 1. mesto, komorna skupina Ana trio pod mentorstvom Katje Žekar pa 1.
nagrado, najvišje število točk in lavreat. Ponovno je slavil tudi OPZ CiciDO, ki je na 24.
reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju osvojil kar pet nagrad, in sicer
zlato priznanje z odliko, posebno priznanje za najboljši otroški pevski zbor, posebno
priznanje za najboljšo izvedbo celotnega programa, posebno priznanje za najboljši
zbor na reviji, Urška Vidic pa je prejela posebno priznanje za najboljšo korepetitorko.
V šolski kroniki je zabeleženo: skupaj 56 nagrad, od tega 21 zlatih, 13 srebrnih in 9
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Z leve
Nastop Orkestra flavt in
Mladinskega pevskega zbora
Medeja na Festivalu flavtistov, maj
2014
10. Festival flavtistov Slovenije –
koncert irskega flavtista Sira Jamesa
Galwaya in njegove soproge Lady
Jeanne Galway

bronastih. 6 absolutnih prvih mest, enkrat z vsemi točkami, in pet posebnih nagrad.
»Vsem tekmovalcem, njihovim mentorjem in korepetitorkama iskreno čestitamo za
dosežene uspehe ter se jim najlepše zahvaljujemo za vložen trud in predano delo,«
je na Pomladanskem koncertu Glasbene šole Zagorje poudarila ravnateljica Metka
Podpečan.
Po zaslugi glasbene šole in umetniškega vodje Mateja Zupana je 17. in 18. maja Zagorje
ob Savi postalo odmevno mednarodno prizorišče vrhunskih flavtistov, pedagogov in
tistih, ki bodo to še postali. Na jubilejnem 10. festivalu flavtistov se je namreč v dveh
dneh predstavilo več kot dvajset vrhunskih domačih in tujih umetnikov, med njimi
legendarni irski flavtist Sir James Galway in njegova soproga Lady Jeanne Galway, Karl-Heinz Schütz (Avstrija), Guoliang Han (Kitajska), Mina Ghobrial (Egipt), Sunghyun
Cho (Koreja), Kersten McCall (Nemčija), Trevor Wye (Anglija) ter slovenski umetniki Aleš Kacjan, Elena Hribernik, Karolina Šantl Zupan, Alenka Zupan, Eva Slana, Ana
Kavčič Pucihar in Orkester flavt Glasbene šole Zagorje. V sklopu festivala so potekale
tudi javne učne ure gostujočih umetnikov flavtistov in predstavitve. Na festivalu si
je bilo moč ogledati ali kupiti glasbila in notno gradivo več kot dvajsetih domačih in
tujih razstavljavcev.
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Z leve
Cici koncert – Gasilec Samo (narodno zabavni kvintet in učenci
Glasbene pripravnice z učiteljico Tadejo Kreča), junij 2014
Vojka Kokošinek po baletni predstavi Pepelka, marec 2014
Orkester flavt 2013/14

Junija, ko si šola lahko oddahne od napornega, a uspešnega leta, pride na vrsto Cici
koncert za najmlajše nastopajoče. Tudi to leto je na plano spustil igrivo in ustvarjalno
plat pedagoškega kolektiva. Tako kot že leto poprej sta oder scensko opremili Katja
Žekar in Ina Tratnik. Nanj sta postavili mesto s priljubljenim risanim junakom gasilcem
Samom. Nastopajoči in gledalci so bili že malo počitniško razpoloženi in zaradi tega
toliko bolj navdušeni nad sproščenim in slikovitim koncertom. Preden pa je šola zares
odšla na počitnice, se je zgodil še koncert harmonikarskega orkestra pod vodstvom
Ivice Obrul z gostom, harmonikarjem Juretom Torijem. Svoj zaključni koncert sta
opravili oboistka Nika Centrih in harmonikarica Eva Balent. Obe bosta jeseni šolanje
nadaljevali na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
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Z leve
Božično novoletni koncert in
baletna predstava prvič v koreografiji
učiteljice Ane Hrastelj Malec
10-letnica Orkestra flavt Glasbene
šole Zagorje, Delavski dom Zagorje,
marec 2015

2014-2015
Vodstvo in svet zavoda Glasbene šole Zagorje se je v začetku prejšnjega šolskega leta
sestal na izredni seji z županom Občine Zagorje ob Savi Matjažem Švaganom ter ga
seznanil, da je prostorska stiska na šoli izjemno resna. Stanje se v šolskem letu 2014/15
zaradi tega še ni spremenilo, a šola je verjela obljubi, da je Občina našla ustrezno rešitev
in naj bi pristopila k izdelavi idejnih načrtov za gradnjo dopolnilnih prostorov v njeni
neposredni bližini.
Pedagoški kolektiv je kljub težavam predano in zavzeto delal. Vsako leto je bil domala
navdušen in presenečen ob štetju, koliko prireditev mu je uspelo izvesti in ob tem
vsakič napolniti dvorano, in koliko učencev pripraviti za različna tekmovanja in ob tem
slaviti uspehe. Tisto leto jih je bilo k individualnemu pouku vpisanih že 201, k skupinskemu pa 130. Izvedli so 139 prireditev s 1192 točkami programa. Po številnih, že skoraj
utečenih jesenskih nastopih, so bile priprave usmerjene v Božično novoletni koncert.
Tudi to leto so ga izvedli v dveh ponovitvah in obakrat napolnili dvorano. Občinstvo je
uživalo ob poslušanju otroškega pevskega zbora CiciDO in mladinskega, ki si je nadel
ime Medeja. Oba je vodila Tadeja Osredkar, zdaj poročena Kreča. Praznično vzdušje
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so na koncertu pričarali tudi orkestri harmonikarjev, flavtistov, godalcev in pihalcev.
Na odru pa so se predstavile tudi učenke baletnega oddelka, tokrat prvič pod mentorstvom Ane Hrastelj Malec. Kot je dejala, ji bo prva koreografska točka ostala v zelo
lepem spominu. Ana Hrastelj Malec je že kot štiriletna deklica prestopila prag zagorske
baletne šole in z velikimi očmi opazovala starejše baletke, ki so plesale v »špicah«.
Všeč so ji bili pisani kostumi, čudovita glasba in gibanje. Zelo rada je tudi nastopala.
V zgodnjih najstniških letih je spoznala, da se želi baletu posvetiti profesionalno. Po
zaslugi pedagoginje Vojke Kokošinek je šolanje nadaljevala v Ljubljani, v šolskem letu
2014/15 pa se je vrnila na Glasbeno šolo Zagorje, da nadaljuje njeno delo. »Za začetek
želim ustvariti dobre temelje, na katerih bom gradila prihodnost,« je ob tem povedala.
»Tradicija baleta v Zagorju si nedvomno zasluži, da se baletno usposabljanje nadaljuje.
Balet je lepa umetnost, a tudi trdo delo. Z veliko volje, veselja, vztrajnosti in pridnosti se
lahko veliko doseže. Menim, da se deklice in dekleta, ki hodijo na balet, tega zavedajo,
saj so pridne in sposobne. Veselim se vseh nastopov, ki nas čakajo. Idej za prihodnost
imam veliko in upam, da jih bom postopoma lahko uresničevala.«
Deset let pa je svoje sanje že uresničeval Orkester flavt Glasbene šole Zagorje, ki je
bil ustanovljen kot prvi orkester flavt v Sloveniji, na kar je njegova dirigentka Nataša
Burger še posebej ponosna. 13. marca je orkester svoj jubilej sklenil na slavnostnem
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Pomladna baletna pravljica
(učenke baletnega oddelka
z učiteljicama Ano Hrastelj
Malec in Ines Mandelj),
marec 2015

koncertu v zagorskem delavskem domu. Z njim je nastopil mladinski pevski zbor Medeja pod vodstvom Tadeje Kreča. Ob desetletnici je izšla brošura, v kateri so o orkestru
spregovorili in mu čestitali mlajši in starejši člani, skladatelji in drugi sodelujoči. Med
njimi tudi pianist, skladatelj in korepetitor Blaž Pucihar, ki je za orkester napisal Slovensko sonato, v kateri je priredil tri slovenske ljudske pesmi. Dejal je: »Krstno izvedbo
sem poslušal v Delavskem domu v Zagorju na Festivalu flavtistov … v izvedbi orkestra
pod taktirko Nataše Burger je zvenela odlično.«
Baletni oddelek glasbene šole je 28. marca pripravil predstavo Pomladna poletna pravljica. Ravnateljica Metka Podpečan se je po njej zahvalila učiteljicam Ani Hrastelj
Malec, Ines Mandelj in Nataši Burger, izvedba je bila namreč prava paša za oči. Čestitk
in pohval pa so bili tudi to leto deležni učenci, ki so se udeleževali tekmovanj in se na
njih uvrščali med najboljše. Že decembra so na mednarodnem tekmovanju Ars Nova
2. nagrado osvojile violinistka Anja Tori in sestav Ana trio z Ano Vrtačnik, Hano Kerin
in Žano Žerko, vse pod mentorstvom Katje Žekar. 18. regijskega tekmovanja mladih
glasbenikov so se udeležili štirje učenci in vsi osvojili zlato priznanje: kitarista Tinkara
Božič in Enej Groboljšek iz razreda Jureta Jahna, violinistka Anja Tori iz razreda Katje
Žekar in Peter Jeretina v kategoriji solfeggio pod mentorstvom Klemna Benka. Tinkara
Božič je osvojila še 1. mesto in posebno nagrado za najobetavnejšo tekmovalko v svoji
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Karmen Cestnik,

direktorica Delavskega doma Zagorje
V Sloveniji je že dolga leta znano, da iz
Zasavja prihajajo odlični amaterski in
profesionalni glasbeniki. Najdemo jih tako
v vrhunskih slovenskih orkestrih, kot tudi
med profesorji na glasbeni akademiji. To
je posledica tega, da imamo v naših krajih
veliko mladih glasbenih talentov, imamo
pa očitno tudi dobre glasbene pedagoge
oz. pedagoške ustanove na osnovni ravni,
ki znajo te male dragocene diamante
obrusiti tako, da dobijo polni sijaj, s katerim lahko potem osrečujejo ljudi širom po
svetu. S ponosom lahko rečemo, da je tudi
Glasbena šola Zagorje pomemben del te
tradicije. V Zagorju imamo glasbeno šolo,
kjer že 70 let izobražujejo mlade glasbenike tako dobro, da so njeni učenci ime te
šole in našega mesta ponesli izven Zagorja,
Zasavja, nekateri pa tudi izven Slovenije.
Učitelji, ki trenutno poučujejo na Glasbeni
šoli Zagorje, na čelu z ravnateljico Metko
Podpečan so otrokom in glasbi tako predani, da se nam za nadaljevanje te bogate
tradicije sploh ni treba bati.
Sama sem v zadnjih letih z Glasbeno
šolo Zagorje sodelovala kot voditeljica
več njihovih koncertov, zadnja tri leta pa

sodelujem tudi kot direktorica osrednje
zagorske kulturne ustanove. Kulturni
center Delavski dom Zagorje in Glasbena
šola Zagorje rabita eden drugega, zato
med seboj veliko sodelujeta in sodelovanje
je res plodno, pa naj bo to na koncertih in
prireditvah, ki jih glasbena šola organizira
samostojno, kot tudi na prireditvah, ki jih
organizira kulturni center. V mislih imam
predvsem razne otvoritve razstav, proslave, strokovna srečanja in druge dogodke,
ki jim mladi glasbeniki vedno dodajo tisti
ščepec soli, s katerim jih naredijo odlične.
Glasbena šola Zagorje zna vedno pripraviti
kakovosten program, pa naj bodo to posamezniki, instrumentalisti ali katera druga
zasedba, komorna, pevska, baletna, ali
pa kar cel orkester. Vedno so pripravljeni
nastopiti in vedno navdušijo obiskovalce,
zato moram priznati, da dojemam moje
sodelovanje z njimi kot resnično veliko
čast in privilegij.
Vse najboljše torej ob vašem visokem
jubileju, dragi učitelji in učenci Glasbene
šole Zagorje, in še na mnoga leta!
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kategoriji. Zlato plaketo v kategoriji solfeggio, srebrno na kitari in bronasto na violini
so Peter Jeretina, Tinkara Božič, Enej Groboljšek in Anja Tori osvojili tudi na državnem
tekmovanju. Uspešno je bilo tudi 12. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v Beogradu. Prineslo je 1. nagrado trobentarju Teodorju Maurerju, tubistu Luki Tomažinu
in trobilnemu kvintetu v sestavi: Lovro Novak, Teodor Maurer, Luka Zupan, Adrian
Sivec in Mark Pušnik. Flavtistka Klara Razboršek je osvojila 2. nagrado. Mentorja Drago
Peterlin in Nataša Burger ter korepetitorka Urška Vidic so jim od srca čestitali. »Kot
korepetitorka sem sodelovala na tekmovanjih z zelo različnimi učenci,« je povedala
Urška Vidic. »Eni so bili zelo samostojni in z dorečeno izvedbo programa, drugi so se
bolj opirali na korepetitorja pri izvedbi, posebno pri vstopih, spet tretji so bili negotovi in prestrašeni. Bilo je veliko lepih trenutkov ob dobrih uvrstitvah, pa tudi grenkih razočaranj, če nastop ni uspel ali pa je bilo mnenje komisije drugačno od našega.
Ob korepetiranju na tekmovanjih pa sem vedno vesela odkrivanja nove literature in
poslušanja različnih izvedb ene skladbe. Včasih poustvarjalni duh res nima meja.« V
nadaljevanju je flavtistka Ajda Pevc iz razreda Ine Tratnik na 1. mednarodnem tekmovanju pihalcev v Varaždinu osvojila priznanje. Šest solistov in tri komorne skupine pa
so se udeležili to leto mednarodnega tekmovanja SVIREL v Štanjelu. Zlato priznanje so
osvojili tolkalec Peter Jeretina iz razreda Dejana Taborja, trobentar Teodor Maurer iz
razreda Draga Peterlina, Ana trio iz razreda Katje Žekar, trobilni kvintet GŠ Zagorje v
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Z leve
Pomladanski koncert – nagrajeni
učenci in učitelji v letu 2015, Komorna
skupina trobil z učiteljem Dragom
Peterlinom, maj 2015
Tekmovanje SVIREL, Komorna skupina
Glasbene šole Zagorje (Domen
Drnovšek, Kaja Tori, Petra Pograjc), april
2015

sestavi Lovro Novak, Teodor Maurer, Luka Zupan, Adrian Sivec, Mark Pušnik iz razreda
Draga Peterlina in trio GŠ Zagorje v sestavi Petra Pograjc, Domen Drnovšek in Kaja Tori
iz razreda Klemna Benka. Srebrno priznanje so osvojili flavtistki Klara Razboršek in Eva
Maleš iz razreda Nataše Burger ter Luka Tomažin iz razreda Draga Peterlina. Bronasto
priznanje je pripadlo flavtistki Ajdi Pevc iz razreda Ine Tratnik. Tudi te tekmovalce je
na klavirju spremljala Urška Vidic. A zlatih odličij še ni bilo dovolj. Tinkara Božič ga je
osvojila na Dnevih kitar v Krškem. Enej Groboljšek je bil srebrn. Oba se učita kitaro
pri Juretu Jahnu. Na 12. mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu so flavtistki
Eva Maleš in Klara Razboršek iz razreda Nataše Burger ter Ana trio osvojile 1. nagrado,
klarinetistka Nina Pavšek iz razreda Gregorja Trohe pa 2.. Ana trio je osvojil tudi najvišje
mogoče število točk in lavreat. Harmonikar Janez Pograjc iz razreda Ivice Obrul je na
11. mednarodnem srečanju harmonikarjev Beltinci osvojil 1. nagrado in 1. mesto, na
3. mednarodnem tekmovanju Tomaž Holmer pa 2. nagrado. Regijskega tekmovanja
otroških in mladinskih pevskih zborov osrednje Slovenije se je udeležil OPZ CiciDO
pod vodstvom Tadeje Kreča in ob spremljavi korepetitorke Urške Vidic. Osvojil je tri
nagrade, in sicer zlato priznanje z odliko, posebno priznanje za najboljši otroški pevski
zbor in posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi.
Dvainštiridesetkrat so to leto člani komisije različnih tekmovanj ob izročanju nagrad
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Z leve
Cici koncert Maša in medo
Cici koncert Maša in medo,
Komorna skupina kitar, junij
2015
Koncert Petra Jeretine in Ana
trio (Ana Vrtačnik, Hana Kerin,
Žana Žerko), junij 2015

izgovorili ime Glasbene šole Zagorje. Njenim učencem so podelili 21 zlatih plaket, 4
absolutna prva mesta, 12 srebrnih plaket, 3 bronaste in 2 posebni nagradi. Prizadevni
učenci, ki so se morali za te uspehe posebej pripravljati in truditi, so bili deležni čestitk
in pozornosti na Pomladanskem koncertu. Tisto pomlad se je odvil 16. maja. Maša
in medo pa sta v zagorski delavski dom vstopila 6. junija in se pridružila najmlajšim
učencem šole na Cici koncertu. Seveda so tedaj popularno otroško risanko na odru
slikovito in zabavno uprizorili kar pedagogi in tako sproščeno speljali program, v katerem so se otroci predstavili v devetnajstih točkah.
Pred koncem šolskega leta je svoj zaključni koncert pripravili tolkalec Peter Jeretina s
sestavom Ana trio. Peter Jeretina bo šolanje v naslednjem šolskem letu nadaljeval na
Srednji glasbeni šoli v Celju.
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2015-2016
Glasbena šola Zagorje je vstopila v sedemdeseto leto svojega delovanja. V tem jubilejnem letu se je pedagoškemu kolektivu pridružil Uroš Razpotnik, profesor klarineta.
Julija Klančišar in Barbara Maurer sta nadomeščali Polono Troha in Tadejo Kreča, ki
sta bili na porodniškem dopustu.
V jubilejnem letu je bilo k individualnemu pouku vpisanih 199, k skupinskemu pa 134
učencev. V orkestrih, zborih in komornih skupinah je sodelovalo 241 učencev. Na šoli
je začel delovati nov, že šesti orkester, in sicer orkester kitar. Zanimanje za glasbeno
vzgojo v Zagorju je vsako leto naraščalo, preizkus nadarjenosti pa je opravilo več otrok,
kot jih je šola lahko sprejela. Ravnateljica Metka Podpečan je v javnosti večkrat dejala,
da ima glasba v sebi veliko lepega in plemenitega. »Negujmo jo,« je zato poudarjala,
»in z njeno pomočjo oblikujmo osebnost mladega človeka«. V tem duhu je šola s
soglasjem sveta zavoda oprostila plačevanje šolnine nekaj družinam, katerih socialne
razmere so se poslabšale, njihovi otroci pa so v glasbeni šoli marljivo in navdušeno
razvijali svoj glasbeni potencial. Čeprav se je šola tudi sama težko soočala z omejenim
proračunom in pretesnim prostorom, saj obljubljeni načrti o gradnji še niso postali
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Z leve
Božično novoletni koncert, MPZ
Medeja in zborovodkinja Barbara
Maurer, december 2015
Koncert harmonikarskega orkestra
Glasbene šole Zagorje, gosta Jure
Tori in Matej Zupan, januar 2016

resničnost. Zaradi dotrajanosti objekta in zagotavljanja ustreznih standardov za poučevanje bo morala čimprej rešiti problem vlažnosti v učilnici tolkal, zvočno izolirati
vse učilnice, sanirati razpoke na povezavi starega in novega dela objekta ter zamenjati strešno kritino in vodovodno ter električno napeljavo v baletni šoli. Kljub znanim
težavam pa je svoje moči zbrano in predano uperila v izvedbo bogato zastavljenega
programa.
Šolski kolektiv se je oktobra zelo razveselil novice, da je Odbor za podeljevanje nagrad
Republike Slovenije na področju šolstva podelil nagrado za življenjsko delo njihovi
kolegici, upokojeni dolgoletni zborovodkinji in učiteljici klavirja Mojci Zupan. Še bolj
predano in srčno se je lotil izvajanja programa, ki se je – kot običajno – zgostil v zadnjem mesecu leta. Otroke vrtcev in nižjih razredov osnovnih šol so najprej pogostili
z matinejo Maša in medo, starejše pa z Božično novoletnim koncertom. Tudi tokrat se
je odvijal dvakrat, 22. in 23. decembra, in obakrat je polna dvorana uživala v skoraj dve
uri trajajočem programu. V njem so praznični repertoar predstavili pevci, glasbeniki in
plesalci. Koncert je tokrat sklenil mladinski pihalni orkester pod vodstvom Draga Peterlina. »Nepričakovani 'igralski vložki' so bili,« je po koncertu povedal Drago Peterlin,
»stvar trenutnega navdiha.« Publika pa se je strinjala, da je z njimi že v preteklosti prijetno popestril nastop pihalcev in ga bo, ni dvoma, tudi v bodoče. V zaključni skladbi Let
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it Snow so solo odigrali Nina Pavšek (klarinet), Lovro Novak (trobenta), Adrian Sivec
(pozavna), Luka Tomažin (eufonij), Mark Pušnik (tuba) in Miha Konrad (tolkala). Da je
navdušena dvorana z bučnim aplavzom zahtevala ponovitev, pa je skoraj že ustaljena
stalnica vseh Božično novoletnih koncertov glasbene šole.
Sedemdeset svečk na rojstnodnevni torti je skoraj nemogoče upihniti na mah. Šola se
je zato odločila, da bo svoj praznik proslavljala postopoma, s tematskimi koncerti in
baletno predstavo pred jubilejnim vrhuncem. Le s celovito paleto svojega znanja, dela
in talenta se bo namreč lahko najbolj dostojno poklonila čarobnim sedmim desetletjem, v katerih je stkala svojo glasbeno zgodbo. Slovesnost so 22. januarja otvorili člani
harmonikarskega orkestra pod vodstvom dirigentke Ivice Obrul. »Od prve skladbe
(Petrovičev Vlak) do zadnje (Avsenikov Pastirček) je orkester igral mehko, uglašeno
in se odlično prilagajal glasbenim gostom, ki so obogatili dobro izbran program,« je
po koncertu zapisal časopis Zasavski tednik.
Veselje se je stopnjevalo do prvih dni februarja, ko so si vsi udeleženi učenci Glasbene
šole Zagorje priigrali zlato na 19. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov okolice
Ljubljane in Zasavja. Klara Razboršek je prejela zlato priznanje in 1. mesto, Eva Maleš
pa zlato priznanje. Obe sta učenki flavte iz razreda Nataše Burger. Zlato priznanje v
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Z leve
Slavnostna akademija ob
slovenskem kulturnem prazniku
– s plaketo dr. Slavka Gruma
nagrajeni Klemen Benko (levo) v
družbi ostalih nagrajencev, februar
2016
Koncert Godalnega orkestra,
februar 2016

svojih kategorijah sta osvojila tudi Nina Pavšek, učenka klarineta iz razreda učitelja
Uroša Razpotnika, in trobilni kvintet Glasbene šole Zagorje v sestavi Lovro Novak
(trobenta), Teodor Maurer (trobenta), Luka Zupan (rog), Adrian Sivec (pozavna) in
Mark Pušnik (tuba) pod mentorstvom Draga Peterlina. Tudi na državnem tekmovanju
TEMSIG mesec pozneje so se odlično odrezali. Nina Pavšek je osvojila zlato plaketo,
Klara Razboršek in trobilni kvintet srebrno, Eva Maleš pa bronasto plaketo. Nastopajoče je na klavirju spremljala korepetitorka Urška Vidic. Učenci Draga Peterlina so slavili
tudi na mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu. Teodor Maurer in Luka
Tomažin sta osvojila 1. nagrado in 1. mesto, Mark Božjak pa 1. nagrado.
Ob slovenskem kulturnem prazniku je Občina Zagorje podelila plaketo dr. Slavka
Gruma Klemnu Benku, dirigentu godalnega orkestra Glasbene šole Zagorje. Plaketo
je prejel tudi vsestranski glasbenik in založnik Igor Podpečan, ki je v zadnjih desetih
in več letih napisal številne priredbe za orkestre in komorne sestave glasbene šole.
Godalni orkester Glasbene šole je bil naslednji, ki je s slavnostnim koncertom 13. februarja oznanjal sedemdesetletnico šole. Klemen Benko je izbral pester repertoar, v
izvedbo pa vključil tudi komorne skupine, pevca in v Avsenikovi Ostanimo prijatelji
Igorja Podpečana na pozavni.
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Z leve
Koncert Malega godalnega
orkestra – Slovenske ljudske
po pokrajinah, april 2016
Koncert Orkestra flavt z
ansamblom Igor in zlati
zvoki in solistko Anjo
Podpečan, marec 2016
Baletna predstava Najlepše
baletne zgodbe, april 2016

Igor Podpečan se je s svojim ansamblom Igor in Zlati zvoki pridružil koncertu Orkestra
flavt Glasbene šole Zagorje, ki ga vodi Nataša Burger. Nastop v sklopu praznovanja
obletnice šole so flavtisti posvetili njegovim melodijam in priredbam. Z orkestrom
so zapeli tudi Jelka Hafner in pevci mladinskega pevskega zbora Medeja. Skupaj so
ustvarili pravo glasbeno poslastico.
V aprilu se je na velikem odru Delavskega doma Zagorje z najlepšimi baletnimi zgodbami občinstvu predstavil baletni oddelek pod vodstvom mentorice in koreografinje
Ane Hrastelj Malec. S slovenskimi ljudskimi pesmimi je občinstvo v avli delavskega
doma razveselil mali godalni orkester z gosti, ki ga vodi Katja Žekar. Z zabavnim programom so se predstavili tudi člani mladinskega pihalnega orkestra po vodstvom
Draga Peterlina, katerim so se na koncu pridružili še trubači.
Vrhunec praznovanja 70. rojstnega dne Glasbene šole Zagorje se je zgodil v soboto, 28.
maja. V okviru jubilejnega leta je luč sveta ugledala tudi pričujoča knjiga, opremljena z
zgoščenko, na kateri so posnetki solistov, komornih skupin, zborov in orkestrov. Glasbeniki na koncertu so navdušili s povsem novimi izvedbami in številnimi presenečenji.
Kaj vse se je na odru dogajalo, koliko toplih in lepih želja je bilo izrečenih … no, to pa
že sodi v naslednje poglavje, ki ga bo začelo pisati novo desetletje.
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V to se Glasbena šola Zagorje podaja s prenovljeno spletno stranjo in logotipom, predvsem pa okrepljena s svežo energijo, predanim kolektivom in močnim zaupanjem skupnosti, v kateri deluje. Deluje pa, kot dokazujejo zapisi, nastopi in občinstvo, v taktu
ljubezni in predanosti, zanesljivo in ubrano ali na kratko: kot utrip srca.
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Oddelki
Glasbene šole Zagorje
v šolskem letu
2015/16
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Ravnateljica
Metka Podpečan
Profesorica Metka Podpečan je ravnateljica Glasbene šole Zagorje od leta 2004. Tudi
sama je bila na šoli nekoč učenka. Učila se je kljunasto in prečno flavto, nato pa se
vpisala na inštrument, ki je v tistih časih veljal še za precej nenavadnega, oboo. Študij je nadaljevala na Akademiji za glasbo, že pri sedemnajstih letih pa je na povabilo
takratnega ravnatelja Riharda Beuermanna začela poučevati na šoli. Prepričana je, da
postaneš v celoti oblikovan inštrumentalist šele takrat, ko učiš druge. Čeprav so jo
povabili k igranju v orkestrih, se je odločila za poučevanje. Tudi ko je prevzela mesto
ravnateljice, še vedno poučuje oboo in kljunasto flavto ter igra v orkestru flavt Glasbene šole Zagorje. Velja za ravnateljico, ki vedno sodeluje s svojim kolektivom, z njim
snuje in pripravlja nastope in koncerte, pa tudi druge prireditve. Veseli se uspehov
učencev in si prizadeva za dobrobit šole tako v lokalnem kot širšem pomenu.
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Učenki kljunaste flavte z učiteljico Metko Podpečan
Metka Podpečan:
»Srečo imam, da imam poklic in hobi v istem
paketu. Glasba je poleg družine namreč moja
prva ljubezen in moje življenje.«
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Oddelek klavirja
Vpisanih

30
klavir

Urška Vidic
Profesorica klavirja in korepetitorka Urška Vidic poučuje na oddelku klavirja od maja
1997. Na klavirju spremlja otroški pevski zbor CiciDO, mladinski pevski zbor Medeja in
učence na številnih nastopih ter domačih in mednarodnih tekmovanjih. Kot pianistka
koncertira tudi s Slovenskim oktetom in mnogimi priznanimi solisti in umetniki. Za
svoje delo je bila že večkrat nagrajena. Do učencev je odprta, prijazna in pozitivno
usmerjena, pri vsakem skuša najti nekaj dobrega in ga spodbuja pri razvijanju daru.
Ker je klavir bolj individualen instrument, na oddelku razvija tudi štiriročno igranje.
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Učenci klavirja z učiteljico Urško Vidic

Urška Vidic:
»Dober učenec potrebuje poleg
nadarjenosti predvsem veliko
motivacije za delo in pridnosti. Za
nekatere je motivacija glasbenik,
ki ga želijo posnemati, za druge
pesem, ki so jo slišali in jo želijo
prenesti na instrument, za tretje
tekmovalnost in dokazovanje med
vrstniki.«
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Polona Troha
Profesorica in korepetitorka Polona Troha poučuje na oddelku klavirja Glasbene šole
Zagorje osmo šolsko leto. Poučuje v isti učilnici, v kateri je nekoč sama urila prste pri
profesorici Slavici Gregl. Njena stroga in precizna, a hkrati srčna vzgoja, polna domišljije, jo navdihuje še danes. Z učenci si prizadeva vzpostaviti prijateljski odnos, jim
prisluhniti in jim biti vztrajna spodbuda. Njena barvita klavirska spremljava podpira
učence in jih predstavlja v kar najboljši luči.
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Učenci klavirja z učiteljico Polono Troha

Polona Troha:
»Pri vsakem učencu je potrebna
druga metoda, da ti pridno sledi.
Veliko učencev sodeluje tudi z
učenci drugih inštrumentov, kar
popestri monotonost in v igranje
prinese druženje in spoznavanje
komorne igre.«
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Oddelek godal
Vpisanih

28
violina

2
4
viola violončelo

Klemen Benko
Profesor Klemen Benko je na Glasbeni šoli Zagorje violino začel poučevati že kot študent, redno pa od leta 2004. Šolo je kot otrok tudi sam obiskoval, se v njej učil violine
in prepeval v mladinskem zboru. Svoje učence poskuša kar najbolj spodbujati k vadbi
inštrumenta in za vsakega najti izziv. Vodi mladinski godalni orkester, v katerem igrajo
učenci višjih razredov. Vsakega učenca si prizadeva obravnavati kot edinstven primer.
Poudarja pa, da so pri njegovem delu bistveni strokovnost, profesionalen odnos ter
kolegialnost med učenci, sodelavci in starši.

106

Učenke violine z učiteljem Klemnom Benkom

Godalni orkester
Klemen Benko:
»Za nekoga je izziv igranje v komorni skupini z ostalimi
godalci ali učenci drugih oddelkov. Včasih dam učencem
solističen part, ki ga izvajajo z orkestrom. Zanimivo je tudi, če
igrajo z učiteljem, kar v zadnjem času veliko prakticiramo.«
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Katja Žekar
Profesorica Katja Žekar poučuje violino in violo na šoli od leta 2003. Vodi tudi mlajši
godalni orkester, v katerem igrajo učenci od 2. do 4. razreda. Verjame, da se v vsakem
učencu skrivajo talenti, katere vztrajno odkriva in razvija. Zavezana je k strokovnemu
in osebnostnemu razvoju, na svoje učence pa gleda z optimizmom in hvaležnostjo, saj
skupaj z njimi doživlja lepe skupne trenutke in uresničuje svoje poslanstvo. S tem jim
omogoča, da so uspešni, kar vpliva tudi na njihovo samopodobo. Le temu pripisuje
velik pomen. Zaveda se, da ne poučuje in vzgaja le bodočih profesionalnih glasbenikov, temveč tudi ljubiteljske, ki bodo tako znali ceniti tako glasbo, kot tudi delo ostalih
glasbenikov.

Katja Žekar:
»Kar je za nekoga cilj, je za drugega šele prvi korak na poti do cilja. Le s predanostjo,
spoštovanjem, kvalitetnim delom in dobro voljo ga skupaj lahko dosežemo.«
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Učenke violine in viole z učiteljico Katjo Žekar

Mali godalni orkester

Ana trio
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Maša Tomc
Profesorica Maša Tomc poučuje violončelo na šoli osmo leto. Oddelek je relativno
mlad in še ni množično zastopan. Tako kot pri vseh drugih inštrumentih so tudi pri
violončelu začetki igranja lahko težki. A morda še malo bolj zato, ker na njem niso
označena mesta, kje se kakšen ton nahaja. Učenci zato potrebujejo veliko discipline pri
vadenju, natančnost in posluh za intonacijo. Poleg tega pa tudi nekaj moči, predvsem
močne prste. Ko se vloženi trud poplača, pa violončelo zazveni tako lepo kakor mora.
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Učenci violončela z učiteljico Mašo Tomc

Maša Tomc:
»Svoje učence poskušam k
vadenju spodbujati z igranjem
skladb, ki jih poznajo in lahko
ob njih tudi zapojejo. Kasneje jih
dodatno motiviram z igranjem v
komornih zasedbah in orkestrih,
še posebej pa radi zaigrajo v
skupini svojih prijateljev.«
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Oddelek pihal
Vpisanih

34
flavta

10
klarinet

8
7
saksofon kljunasta flavta

Nataša Burger
Nataša Burger, profesorica flavte, poučuje ta vse bolj popularni inštrument na Glasbeni šoli Zagorje od leta 1989. Učenci jo poznajo kot strpno, prijazno in razumevajočo.
Ponosna je, da vodi orkester flavt, prvi tovrstni, redno delujoči orkester v Sloveniji. V
njem igrajo učenci od 4. razreda. Igrajo tudi v različnih komornih sestavih. Ponosna je
na vse, ki so in še obiskujejo oddelek flavt. Vesela je, da se razumejo, da med učenci
vlada prijateljstvo in lahko izvedejo vse, česar se lotijo. Prav tako ji je v veselje, ker
učenci radi obiskujejo pouk in ostale dejavnosti, zaradi katerih so nenazadnje prišli
v glasbeno šolo.
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Učenke flavt z učiteljico Natašo Burger

Orkester flavt

Nataša Burger:
»Oddelek flavte bi na kratko opisala kot živobarven, vesel,
prijateljski, včasih je prisotnih tudi malo solz, tako od žalosti,
kot od sreče, a vedno s skupnim imenovalcem – uživanjem
v glasbi.«
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Ina Tratnik
Od leta 2003 na oddelku flavt poučuje tudi profesorica Ina Tratnik, in sicer z veseljem
in navdušenjem, saj se je tudi sama na šoli začela učiti igranja flavte prav pri profesorici
Nataši Burger. Skupaj z njo in učenci so na oddelku v šolskem letu 2013/14 pripravili
predstavo Lunina Čarobna flavtica skladatelja Blaža Puciharja. V letošnjem šolskem
letu pa je oddelek flavt pripravil predstavo Flavtica na potovanju. Vse z namenom, da
je igranje in vadenje flavte vedno zanimivo.
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Učenci kljunaste flavte in flavte z učiteljico Ino Tratnik

Ina Tratnik:
»Da bi bil pouk čim bolj
kakovosten in pester, nadgrajujem
tudi svoje znanje in izkušnje, ki
jih po najboljših močeh predajam
učencem. Veselim se tudi novih
izzivov in sem vesela, da se v
kolektivu dobro dopolnjujemo
in ustvarjamo najboljše za naše
otroke in občinstvo.«
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Gregor Troha
Učitelj klarineta in saksofona Gregor Troha je s poučevanjem na Glasbeni šoli Zagorje
pričel v šolskem letu 2003/04. Kot nekdanji učenec šole ocenjuje delo v okolju, ki ga
pozna, kot zelo pomembno. Zaveda se, da za dobrega učitelja ni dovolj le strokovnost.
Znati mora prisluhniti učencem, jih opazovati, se z njimi pogovarjati in iz njih izvleči
najboljše. Mora jih motivirati, jim pomagati in pridobiti njihovo zaupanje. Tudi učiteljevo glasbeno širino ocenjuje za zelo pomembno. Svojo glasbeno kondicijo dobro
vzdržuje in lahko učencem pri vaji in nastopih pomaga tudi s svojimi izkušnjami.
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Učenci saksofona z učiteljem Gregorjem Troho

Gregor Troha:
»Mi 'mamo se fajn! Seveda se je
potrebno držati pravil, pa tudi
brez vaje ne gre. A če pri glasbi
ni uživanja in želje, potem tudi ni
napredka.«
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Uroš Razpotnik
Profesor klarineta Uroš Razpotnik se je kolektivu Glasbene šole Zagorje pridružil pred
kratkim, v šolskem letu 2015/16. Njegovi prvi vtisi o kolektivu in šoli so bili takoj pozitivni. Tudi v njegovem razredu so nekateri učenci izjemno nadarjeni, drugi morda
manj, z vsemi pa se trudi po najboljših močeh ustvarjati lepo glasbo. Seveda si tudi on,
kot vsi učitelji, prizadeva, da bi učenci več vadili, z večjo zagnanostjo prijeli inštrument
v roke in s srcem poustvarjali glasbo. Ustvarjalnih načinov spodbujanja in motivacije
tako tudi v razredu klarineta nikoli ne zmanjka.
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Učenci klarineta z učiteljem Urošem Razpotnikom

Uroš Razpotnik:
»Na šoli prevladujeta kolegialnost
in sveža energija. Tako je delo
velikokrat zelo sproščujoče zaradi
vsesplošnega dobrega skupinskega
duha in homogenega delovanja
učencev in učiteljev.«
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Oddelek trobil
6
Vpisanih trobenta

6
rog

3
3
pozavna tuba

Drago Peterlin
Predanost delu, vztrajnost in natančnost so pomembne značilnosti dobrega učitelja,
je prepričan Drago Peterlin, ki na šoli poučuje trobila od septembra 1989. Velja za
profesorja, katerega učenci na tekmovanjih že od leta 1993 osvajajo zlata priznanja in
prve nagrade. Skupaj jih lahko prešteje že več kot 50. Vodi mladinski pihalni orkester,
ki ga je ustanovil leta 1992. Orkester je v letih 1995-2008 člansko okrepljen deloval pod
imenom MPO Viva, s katerim je žel svetovne uspehe. Danes v orkestru ponovno igrajo
večinoma učenci, za katere izbira repertoar, prilagojen zasedbi, zmožnostim, pa tudi
željam in popularnosti posamezne skladbe. V vsaki generaciji Drago Peterlin odkrije
nekaj nadobudnežev, nekaj pa je tudi takih, ki si v dobi računalnikov ne vzamejo časa
za kaj več, kot je treba. A tudi te mu večkrat uspe odlično motivirati.
Drago Peterlin: »Običajno je, da učence, ki se pripravljajo na sprejemne izpite,
spremljamo in pripravljamo skozi vse šolsko leto. Ne bom pa pozabil, kako je bilo v
mojem primeru, ko sem zaradi selitve učitelja ostal brez njega. S sošolcem sva se morala
na sprejemni izpit pripravljati sama. Izbrala sva etude in skladbe, napisala prijavnico in
tudi sama odšla na izpit v Ljubljano.«
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Učenci trobil z učiteljem Dragom Peterlinom

Mladinski pihalni orkester

Kvintet trobil
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Oddelek za tolkala
14
Vpisanih

Dejan Tabor
Tolkala postajajo zadnja leta izjemno popularna, zato je tudi oddelek tolkal v šoli vse
bolj priljubljen. Na njem od leta 2002 poučuje učitelj Dejan Tabor. Ker se zaveda, da
ima vsak učenec svoj značaj, poskuša pri vsakem dognati, s kakšnimi prijemi ga pripraviti do večje pridnosti in iz njega izvabiti najboljše. Oddelek tolkal je pred leti dobil
želeni vibrafon, tako imenovani tolkalni »klavir« s kovinskimi ploščicami in pedalom,
na katerega igrajo učenci višjih letnikov. Uporablja se za orkestre in komorno igro.
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Učenci tolkal z učiteljem Dejanom Taborjem

Dejan Tabor:
»Če otrok rad obiskuje pouk,
potem rad vadi in s tem
pridejo tudi rezultati. Je pa za
učitelja pomembno nenehno
izobraževanje, iskanje novih
prijemov in notnih literatur, da
zna pri svojih učencih spodbujati
tudi nenehno zanimanje.«
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Oddelek za brenkala
Vpisanih

21
kitara

Jure Jahn
Oddelek kitare na Glasbeni šoli Zagorje je s svežo energijo in novimi cilji prenovil profesor Jure Jahn, ki se je kolektivu pridružil leta 2009. Kitara je med učenci zelo priljubljen inštrument, kar se vsako leto pokaže tudi pri številu vpisanih. Učenci se učijo
skladbe, ki so del obveznega učnega načrta, profesor pa jim doda tudi takšne, ki so
jim všeč. Navdušuje jih seveda tudi s tem, da skladbe zaigra skupaj z njimi, ker jim
tako pokaže pravo zvočno sliko. Vsem učencem dodatno motivacijo predstavlja tudi
igranje v skupini. Prav zaradi tega je v letošnjem letu ustanovil kitarski orkester, ki bo
– je prepričan – postajal vsako leto boljši.
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Učenci kitare z učiteljem Juretom Jahnom

Jure Jahn:
»Učenci se kitare zelo radi učijo, a morda
malo manj vadijo. Prav zaradi tega jih
poskušam motivirati s skladbami, ki so jim
všeč, in igranjem v orkestru.«

Orkester kitarrenkala
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Oddelek za harmoniko
19
Vpisanih

Ivica Obrul
Pravičnost, spoštljiv odnos do otrok, individualen pristop in vztrajnost je tisto, za kar si
pri svojem delu prizadeva profesorica harmonike Ivica Obrul. Na Glasbeni šoli Zagorje
poučuje od leta 2001. Njeni cilji v vseh teh letih ostajajo isti, nadaljevati z dobrim in
uspešnim delom ter otrokom približati glasbo na tak način, da postane nepogrešljiv
del njih samih. Harmonika je popularno glasbilo in v oddelek pritegne veliko učencev.
Na šoli vodi tudi harmonikarski orkester, za katerega izbira repertoar po občutku,
učenci pa v njem z veseljem igrajo.
Ivica Obrul:
»Veseli smo nagrad na tekmovanjih, a te niso edino merilo uspešnosti. Največji dosežek
je, da učenci tudi po zaključku šolanja v nižji glasbeni šoli nadaljujejo z igranjem na
inštrument. To je dokaz, da smo jih uspešno vpeljali v najlepši svet – svet glasbe.«
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Učenci harmonike z učiteljico Ivico Obrul

Orkester harmonik

Kvartet harmonik
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Oddelek za petje
4
Vpisanih

Katarina Perger Vodnjov
Profesorica petja Katarina Perger Vodnjov poučuje petje na šoli že sedmo leto. Oddelek je sproščen, s pesmijo se premaga marsikatera težava in izčistijo čustva. Učenci
se učijo tehnike pravilnega petja, pa tudi izražanja čustev. Zelo pomembna je tehnika
pravilnega dihanja, ki blagodejno vpliva na sprostitev celega telesa. Učenci urijo spomin z učenjem besedil, interpretacija tekstov pa jim pomaga spodbujati domišljijo.
Dovolj priložnosti imajo tudi za nastope. Nič nenavadnega ni, če se za učenje petja
odločijo tudi starejši.
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Učenci petja

Katarina Perger Vodnjov:
»Odločanje za učenje petja je med
mladimi zelo popularno, a odvisno
tudi od posamezne generacije.
Neredko se za petje odločajo
premladi pevci, ker jih navduši ta
ali oni pevec popularne glasbe, a
v nižji glasbeni šoli popularnega
petja ne poučujemo.«
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Nauk o glasbi
167
nauk o glasbi

Vpisanih
Vpisanih

36
solfeggio

6
predšolska glasbena vzgoja

27
glasbena pripravnica

Tadeja Kreča
Oddelek nauka o glasbi od šolskega leta 2010/11 vodi profesorica Tadeja Kreča. Svoje
učence želi motivirati z glasbo in njihovo ljubezen do te umetnosti poglobiti ali jo
vsaj ohraniti. Od leta 2011 vodi otroški pevski zbor CiciDO Glasbene šole Zagorje, od
leta 2013 pa tudi mladinskega. Izbiro repertoarja ocenjuje kot najtežje delo. Pevcem
želi izbrati raznolik program, ki bi jih pritegnil z besedilom, a hkrati od njih zahteval
različne pevske prvine. Njeno največje zadovoljstvo je, ko ji uspe iz mladih pevcev izvabiti prelep glas, ko se intonacija s pravilno tehniko kar sama postavi na pravo mesto
in vsi pevci ubrano zapojejo. Seveda upoštevajoč njena navodila in roko. To je nagrada
zanjo, nastopi pa nagrada pevcem, da dobro delajo.
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Otroški pevski zbor CiciDO

Tadeja Kreča:
»Če se učenci v razredu počutijo
sproščene, a hkrati spoštujejo
učitelja in on njih, ter upoštevajo
njegova navodila, dosežemo
dobro klimo, ki je predpogoj za
začetek predajanja nove snovi.
Želim pa jih v prvi vrsti vzgajati
s svojo doslednostjo, empatijo in
hkrati odločnostjo.«
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Učenci Glasbene pripravnice z učiteljico Barbaro Maurer (nadomešča učiteljico Tadejo Kreča)

Učenci Predšolske glasbene vzgoje z učiteljico Barbaro Maurer (nadomešča učiteljico Tadejo Kreča)
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Mladinski pevski zbor Medeja
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Plesni oddelek
Vpisanih

34
balet

58
plesna pripravnica

8
sodobni ples

Ana Hrastelj Malec
Profesorica Ana Hrastelj Malec je pričela poučevati balet na Glasbeni šoli Zagorje septembra 2014. V baletnem oddelku zagorske glasbene šole je svoje prve baletne korake
naredila tudi sama. Svojim učenkam si prizadeva približati baletno umetnost na način,
primeren njihovi starosti. Z njimi deli svoje veselje do plesa in jih navdušuje za delo.
Trudi se tudi za korektne odnose med učenkami, saj so – pravi – v baletni šoli vse zaradi istega razloga, rade plešejo balet. Baletne učilnice so lepo urejene, stene krasijo žive
barve, imajo dobre avdio in video pripomočke, le dvorani sta malo pretesni. Starejša
kot so dekleta, več prostora namreč potrebujejo, da se v polnosti prepustijo plesu in
lažje razvijajo svoj potencial. Oddelek vsako leto pripravi predstavo, ki jo izvede v dvorani Delavskega doma Zagorje, učenke pa nastopajo tudi v okviru drugih prireditev.
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Učenke baleta, predšolske plesne vzgoje, plesne pripravnice in
sodobnega plesa z učiteljico Ano Hrastelj Malec

Ana Hrastelj Malec:
»Učitelj mora biti ravno prav
strog, da učenci vedo, kje je meja
med igro in resnim delom. Zame
je vsak otrok pomemben, zato se
vsakemu trudim približati na svoj
način.«
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Tehnično osebje
Marjeta Bantan
Ekonomistka Marjeta Bantan, na šoli zaposlena od junija 2008, je tista, ki skrbi, da
poslovanje šole teče zgledno in v skladu z vsemi predpisanimi zakoni. Ni jih malo, a
precej je takih, ki so običajnemu očesu nerazumljivi. A ne Marjeti Bantan. Ona pride
vsakemu do dna, razvozla tudi najbolj zavozlanega, pa če se mora z njim ubadati še
pri večerji. Spretna je s številkami, pozorna do otrok, sodelavcem vedno pripravljena
pomagati. Vpeta je v vse procese dela, tudi organizacijske in logistične, pri čemer sodeluje s tehničnim osebjem, s katerim tvori nepremagljivi trio. Tisti, ki jo dobro poznajo,
vedo, da čeprav malo govori, veliko naredi.

Desanka Glavač
Skrb za čistočo ni edino, kar Desanka Glavač obvlada do potankosti. Njena izjemna
praktičnost reši malodane vsak nerešljiv problem, njena iznajdljivost poenostavi tudi
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Z leve
Marjeta Bantan
Desanka Glavač
Demetrij Zupan

tehnično zapleten izziv. Na šoli je zaposlena od marca 2002 in odlično sodeluje s kolektivom in tehničnim osebjem. Ker živi v bližini šole, ima tudi to prednost, da ima
stavbo vedno pod nadzorom. S preprostim pogledom skozi okno lahko vsak večer
preveri, ali je kdo v njej pozabil ugasniti luč.

Demetrij Zupan
Z izvijačem v eni roki in prenosnim telefonom v drugi je Mitja Zupan, kot ga kličejo
sodelavci, že od decembra 1990 nepogrešljiv član kolektiva glasbene šole. Zamenjati
je treba žarnico, naložiti inštrumente v kombi, jih odpeljati na prizorišče, se vrniti po
učence in profesorje, razložiti opremo, je z ozvočenjem vse v redu, priskrbeti mora malico, na vratih se je snela kljuka … naj gre za tehnične ali organizacijske podvige, vsem
je kos. Ko pa ugasnejo luči in na oder stopijo »njegovi« učenci, jim vedno prisluhne,
saj je – tako kot vsi v kolektivu – tudi sam velik ljubitelj glasbe in amaterski glasbenik.
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V zadnjih desetih letih je šolanje na srednji stopnji za glasbo in
balet nadaljevalo 21 učencev
Flavta – Maruša Grošelj, Tanja Jarc, Sara Herman, Anja Podpečan, Klara Veteršek, Nika
Pavlič
Tolkala – Luka Kopušar, Luka Jahn, Peter Jeretina
Oboa – Eva Vrtačnik, Klara Šafner, Nika Centrih
Violina – Metka Udovč
Bariton – Kristjan Ferme
Klavir – Brigita Razboršek
Klarinet – Boštjan Škoberne
Harmonika – David Novak, Eva Balent
Saksofon – Timotej Jerman
Rog – Jernej Rotar
Pozavna – Filip Veteršek
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Osvojena priznanja od šolskega leta 2009/2010
Šolsko leto 2009/2010
Zlata plaketa
13
Srebrna plaketa
6
Bronasta plaketa
2
Posebne nagrade
0
Absolutna 1. mesta
4
Skupaj
25

Zlata plaketa
Srebrna plaketa
Bronasta plaketa
Posebne nagrade
Absolutna 1. mesta

Šolsko leto 2011/2012
15
9
3
3
4
Skupaj
34

Šolsko leto 2013/2014
Zlata plaketa
21
Srebrna plaketa
13
Bronasta plaketa
9
Posebne nagrade
5
Absolutna 1. mesta
6
Skupaj
54

Šolsko leto 2010/2011
Zlata plaketa
15
Srebrna plaketa
5
Bronasta plaketa
3
Posebne nagrade
5
Absolutna 1. mesta
7
Skupaj
35

Šolsko leto 2012/2013
Zlata plaketa
16
Srebrna plaketa
9
Bronasta plaketa
3
Posebne nagrade
5
Absolutna 1. mesta
5
Skupaj
38

Šolsko leto 2014/2015
Zlata plaketa
21
Srebrna plaketa
12
Bronasta plaketa
3
Posebne nagrade
2
Absolutna 1. mesta
4
Skupaj
42
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Šolski kolektiv ob jubilejnem letu (z leve)
Dejan Tabor, Drago Peterlin, Gregor Troha, Jure Jahn, Uroš Razpotnik,
Marjeta Bantan, Desanka Glavač, Ivica Obrul, Urška Vidic, Nataša Burger,
Metka Podpečan, Katja Žekar, Maša Tomc, Tadeja Kreča, Ana Hrastelj
Malec, Katarina Perger Vodnjov, Barbara Maurer, Ina Tratnik, Polona
Troha, Demetrij Zupan, Klemen Benko
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Božično novoletni
koncerti
2006

2008

2007

2008

2013

2011
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2014

2009

2010

2010

2015

2014
2015
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Pomladanski
koncerti
2007

2007

2008

2009
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2008

2009

2011

2013

2011

2014
2015

2014

2015

2015
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Cici
koncerti
2007

2009

2008

2010

2008
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2010

2013
2013

2014

2015

2015

2014
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Nastopi
CiciDO
2009, 20-letnica

148

2012, Otroško srce Jakoba Ježa,
diplomski koncert

2010, nastop v Državnem zboru

2013, nastop v Kočevju

2012, Otroško srce Jakoba Ježa,
diplomski koncert

Baletne predstave
in plesne revije
2009

2013

23. plesna revija, Litija, 2009

Baletna revija zasavskih glasbenih šol, 2010

2015

2016
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30 let
godalnega orkestra
februar 2013

150

10 let
orkestra flavt
marec 2015
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Koncerti ob 70-letnici GŠ Zagorje
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Koncerti ob 70-letnici GŠ Zagorje
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Koncerti ob 70-letnici GŠ Zagorje
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PROGRAM

ob 70. obletnici Glasbene šole Zagorje
Sobota, 28. maj 2016, ob 19. uri, KC Delavski dom Zagorje

1.
R. Strauss, prir. K. Benko:
FANFARE
/odlomek iz simfonične pesnitve
Tako je govoril Zaratustra/

2.
A. Adam:
DIVERTISSEMENT IZ BALETA
LE CORSAIRE
3.
A. Piazzolla:
LIBERTANGO

4.
L. Minkus:
ŠPANSKI PLES
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Lovro Novak, Tilen Vozelj, Teodor Maurer, Mark
Božjak – trobenta, Luka Zupan – rog, Adrian Sivec –
pozavna, Luka Tomažin – evfonij, Mark Pušnik – tuba,
Dejan Tabor – timpani
Mentor: Drago Peterlin
Plešejo: Nina Naprudnik, Vita Tomažin, Rebeka
Drnovšek, Daša Pistotnik
Mentorica in koreografinja: Ana Hrastelj Malec
Žana Žerko – klavir, Ana Vrtačnik – violina, Hana
Kerin – flavta, Eva Deželak – viola, Janez Pograjc –
harmonika, Peter Jeretina – tolkala
Mentorica: Katja Žekar
Plešejo: Brina Dragar, Arijana Ramšak, Daša Pistotnik,
Rebeka Drnovšek, Vita Tomažin
Mentorica in koreografinja: Ana Hrastelj Malec

5.
H. Villa Lobos, prir. J. Pucihar:
SAMBA
6.
A. Srebotnjak:
SLOVENSKI LJUDSKI PLESI,
2. ST. MODERATO
7.
F. Milčinski – Ježek, U. Koder, T. Pirnat:
NAROBE SVET
8.
F. Milčinski – Ježek, U. Koder, T. Pirnat:
SONČNA URA
9.
F. Milčinski – Ježek, M. Rijavec, T. Pirnat:
ZA DVA GROŠA FANTAZIJE
10.
John Barry:
SOMEWHERE IN TIME
11.
J. Strauss, prir. K. Benko:
PFEIF POLKA

ORKESTER KITAR
Klavir: Urška Vidic
Dirigent: Jure jahn
SIMFONIČNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE
ZAGORJE
Dirigent: Klemen Benko
SIMFONIČNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE
ZAGORJE,
OTROŠKI PEVSKI ZBOR CiciDO,
MLADINSKI PEVSKI ZBOR MEDEJA
/zborovodkinja: Barbara Maurer/
in UČENCI ODDELKA PETJA
/mentorica: Katarina Perger Vodnjov/
Dirigent: Klemen Benko

SIMFONIČNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE
ZAGORJE
Dirigent: Klemen Benko

Vezni tekst in povezovanje: Karmen Cestnik

Glasbena šola Zagorje je 70 svečk na svoji rojstnodnevni torti upihnila nežno, ubrano in
harmonično. Z melodijami in plesom oddelkov, skupin in orkestrov. Ti so navduševali
občinstvo od januarja pa vse do maja, ko so ubrani toni zazveneli v slavnostnem akordu,
se poklonili staremu in oznanili novo.
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Zahvala
Da je Glasbena šola Zagorje uspešno proslavila že svojo 70. obletnico delovanja, gre
zahvala vsem generacijam, ki so pisale glasbeno zgodbo v Zagorju.
Hvala za podporo in sodelovanje ustanoviteljici Občini Zagorje ob Savi in županu
Matjažu Švaganu. Hvala vsem staršem, saj so vedno spodbujali in razumevajoče podpirali svoje nadobudne male glasbenike na poti šolanja. Hvala učenkam in učencem,
saj vedno z veseljem prihajajo k pouku, na vaje in generalke ter se na nastopih in
tekmovanjih kar najbolje izkažejo. Hvala kolektivu, saj je enotno in s srcem ustvarja
in navdihuje šolajoče generacije. Hvala vam, da spremljate naša prizadevanja in naše
uspehe, ste naši prijatelji in naše občinstvo. Glasba je naše življenje in veseli smo, da
vam z njo lahko vračamo in izkazujemo svojo najbolj iskreno zahvalo.
V imenu Glasbene šole Zagorje
Metka Podpečan, ravnateljica

Za pomoč pri organizaciji prireditev v sklopu praznovanja 70. obletnice se
Glasbena šola Zagorje iskreno zahvaljuje vsem, ki ste nam pri tem pomagali.

Občina Zagorje ob Savi

Drame Silvo s.p.

Kot utrip srca
Posnetki 1 do 18
(posneto v dvorani Glasbene
šole Zagorje in KC Delavski dom
Zagorje, 2016)

1.
01:01

2.
01:12

3.
05:35

4.
03:23

5.

06:49

6.
04:05

7.
01:40

8.
04:14

9.
08:20

11. Tanja Jarc, sopran
Jurij Flajšman, klavirska spremljava
Pavel Kozina, avtor besedila
neznan: Sanje
Klavir: Urška Vidic
Klara Glavač Vesel, kitara
Mentorica: Katarina Perger
Thierry Tisserand: Tango en herbe 03:51 Vodnjov
Mentor: Jure Jahn
12. ORFFkester Glasbene šole
Tilen Lešnik Pikl, tolkala
Zagorje
Jaka Pucihar, Inti Pucihar: Briga me
Ljudska, priredba Barbara Maurer:
Klavir: Urška Vidic
Abraham 'ma sedem sinov
Mentor: Dejan Tabor
Klavir: Anita Agović
01:47 Mentorica: Barbara Maurer
Anja Tori, violina
Oskar Rieding: Concertino in D,
13. Mali godalni orkester
op. 25, 1. stavek Allegro moderato
Slovenska ljudska, priredba
Klavir: Polona Troha
Gregor Troha: Sijaj, sijaj, sončece
Mentorica: Katja Žekar
Harmonika: Ivica Obrul
02:27 Dirigentka: Katja Žekar
Nina Pavšek, klarinet
Luigi Bassi: Nocturne
14. Trio Glasbene šole Zagorje
Klavir: Urška Vidic
(Domen Drnovšek – violina,
Mentor: Uroš Razpotnik
Petra Pograjc – violina, Kaja Tori
– klavir)
Dmitrij Šostakovič: Valček za dve
Lovro Novak, trobenta
violini in klavir
Albert Lortzing: Thema und
Mentor: Klemen Benko
01:51
variationen
Klavir: Urška Vidic
Mentor: Drago Peterlin
15. Trobilni kvintet Glasbene šole
Zagorje (Lovro Novak – trobenta,
Teodor Maurer – trobenta, Luka
Kaja Tori, klavir
Zupan – rog, Adrian Sivec –
Frederic Chopin: Nokturno v
pozavna, Mark Pušnik – tuba)
cis-molu, op. posth.
Henry Fillmore: Lassus Trombone
Mentorica: Urška Vidic
02:51 Mentor: Drago Peterlin
Klara Razboršek, flavta
16. Ana trio (Hana Kerin – flavta,
John Rutter: Suite Antique, 2.
Ana Vrtačnik – violina, Žana
stavek Ostinato
Žerko – klavir)
Klavir: Urška Vidic
Rodion Shchedrin, priredba
Mentorica: Nataša Burger
Gregor Troha: Three Funny
Pieces, Humoresque
Žana Žerko, klavir
02:23 Mentorica: Katja Žekar
Claude Debussy: Arabeska št. 2
Mentorica: Polona Troha
17. Mladinski pihalni orkester
Dan Raye, Hughie Prince: Boogie
Hana Kerin, flavta
Woogie Bugle Boy
Carl Reinecke: Ballade, op. 288
02:31 Dirigent: Drago Peterlin
Klavir: Urška Vidic
Mentorica: Nataša Burger

10. Luka Zupan, rog
Franz Strauss: Nocturno op. 7
Klavir: Urška Vidic
05:51 Mentor: Drago Peterlin

18. Orkester harmonik in komorna
godalna skupina
Jure Tori, priredba Igor Podpečan:
Odsev spomina
Solista: Jure Tori, harmonika in
Jure Jahn, kitara
04:56 Dirigentka: Ivica Obrul
Posnetki 19 do 22
(posnetki s koncertov v
organizaciji Glasbene šole Zagorje
in 24. revije OPZ in MPZ Zagorje,
2014)
19. Godalni orkester Glasbene šole
Zagorje
Urban Koder: Cvetje v jeseni
(odlomek iz istoimenskega filma)
03:27

(Posneto na koncertu ob 30.
obletnici godalnega orkestra, 2013)

Dirigent: Klemen Benko

20. Otroški pevski zbor CiciDO
Bojan Glavina, besedilo Piroška
Sič-Birsa: Stonogica

(Posneto na 24. reviji OPZ in MPZ
Zagorje, 2014)

01:48

Klavir: Urška Vidic
Zborovodkinja: Tadeja Kreča

21. Mladinski pevski zbor Medeja
Ljudska, priredba Črt Sojar Voglar:
Ena ptička priletela
(Posneto na Božično novoletnem
koncertu Glasbene šole Zagorje,
2015)

02:45

Klavir: Urška Vidic
Zborovodkinja: Barbara Maurer

22. Orkester flavt Glasbene šole
Zagorje
Wolfgang Amadeus Mozart:
Andante
Solistka: Anja Podpečan, flavta
05:55

(Posneto na 8. Festivalu flavtistov
Slovenije, 2010)

Dirigentka: Nataša Burger

Snemanje in zvočna obdelava
posnetkov: Igor Podpečan
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