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Glasbene šole Radlje ob DraviGLASILU OB 60. OBLETNICI
GLASBENE ŠOLE RADLJE OB DRAVI
NA POT



Matej Švab, ravnatelj

Glasba je v sopotnica v življenju, 

brez katere si ne predstavljamo 

vsakdana. Spremlja nas vsepov-

sod, na vsakem koraku. Glasbeno 

šolo Radlje ob Dravi pa spremlja 

že 60 let. 

Rečem lahko, da je kultura v 

zgornji Dravski dolini zelo razvita 

saj je veliko otrok vključenih tako 

v glasbeno šolo kot v druge 

kulturne organizacije. Če pogle-

dam v preteklost, vidim, da se 
skozi vsa leta delovanja glasbena šola razvija in 

bogati. Bogati tudi znanje otrok, ki ga lahko 

uporabijo za življenje. Lahko bi rekli, da smo šola 

za življenje. Aktivnosti, ki jih organiziramo so za 

nas izziv in hkrati kažejo našo prepoznavnost 

tako v slovenskem kot tudi evropskem prostoru. 

Lahko se pohvalimo, da organiziramo eno od 

večjih klavirskih tekmovanj v Sloveniji, to je  

Koroško klavirsko tekmovanje. 

Ne samo klavirsko tekmovanje, tudi Poletna 

akademija za flavto in Poletna akademija za mla-

de talente kažeta, da je pedagoško delo, ki ga 

vključujemo s pomočjo renomiranih profesorjev 

in pedagogov iz različnih držav, tisto, ki nam 

daje vrednost in veljavo. 

Seveda pa Glasbena šola Radlje ob Dravi ne bi 

bila takšna, kot je, če ne bi pedagoški delavci – 

učitelji, ki poučujejo tako indi-

vidualni kot skupinski pouk, ču-

tili do glasbene šole to, kar ču-

tijo. Zagnanost, entuziazem, 

novi pristopi so vodilo, ki jih 

spremlja in daje rezultate. 

Rezultati so potrditev našega 

dela in dela učiteljev.

Največja potrditev za vse nas pa 

so zadovoljni obrazi tako star-

šev kot otrok. Če smo z našim 

delom prispevali kanček znanja 
v mozaik življenja mladih bodočih tako ljubi-

teljskih kot profesionalnih glasbenikov, je naše 

delo opravljeno z odliko. Izoblikovali smo glas-

beno publiko, ki se bo vračala v dvorane kot 

poslušalci ali na odre kot izvajalci.

Na tem mestu se zahvaljujem vsem pod-

pornikom na občinskem nivoju, staršem in 

vsem, ki so kakorkoli pripevali k razvoju naše 

šole, šole, ki s svetlim pogledom zre v pri-

hodnost.



Alan Bukovnik, župan Občine Radlje ob Dravi

Glasba je umetnost. Sposobnost, 

da ustvariš umetniško delo, je 

dar, ki si ga prislužiš s trdim 

delom. Lahko si še tako vešč 

svoje »obrti«, ne zmoreš ustvariti 

prave umetnine, če se ne odpreš 

in dovoliš biti nagovorjen. 

Glasba, ki spregovori, je prava 

umetnina, ki nas povezuje in 

združuje ter prinaša veselje v 

življenje občanov.

Glasbena šola Radlje ob Dravi 

ima v naši občini prav posebno vlogo.  Predstav-

lja velik kulturni spomenik, saj skrbi za mlade 

bodoče glasbenike kot tudi za poslušalce in 

kulturnike, ki se nadalje udejstvujejo v različnih 

žanrih.

S svojimi uspehi se lahko pohvali tako na dr-

žavnem kot tudi v mednarodnem prostoru. S 

projekti, ki jih uspešno pelje skozi leta, je 

pripomogla, da je občina postala s kulturnega 

vidika mednarodno poznana, saj tekmovanja in 

poletne šole obiščejo udeleženci iz različnih 

evropskih držav. 

Glasbena šola Radlje ob Dravi si prizadeva, da je 

vključenih v glasbeno izobraževanje čim več 

otrok, kateri bodo v prihodnosti imeli zaradi 

tega veliko več možnosti za uveljavitev svoje 

identitete, s tem bodo uspešnejši v svojem ži-

vljenju in pripomogli k boljši 

družbi.

Pogled v preteklost glasbene šo-

le, na katero smo izredno po-

nosni, je hkrati tudi pogled na-

prej. Številne nagrade, uspehi in 

širša prepoznavnost šole so re-

zultat izjemno kakovostnega 

dela vseh udeležencev v učnem 

procesu, vodstva, učiteljev,  

učencev in staršev. Verjamem, 

da boste tako delovali tudi v 

prihodnje. 

Ob tem pomembnem jubileju, častitljivih 60 

letih vam  s  ponosom čestitam in vam želim na-

daljnje uspehe pri udejanjanju številnih ciljev, ki 

si jih zastavljate. 



Anton Kovše, župan Občine Podvelka

Iz glasbe prihaja čar, ob katerem 
se morajo upokojiti vse skrbi in 
vse bolečine srca.
                (Willliam Shakespeare)

Glasbena šola Radlje ob Dravi je v 

60-letni zgodovini delovanja  

postala steber kulturnega življe-

nja ne le v Radljah ob Dravi, 

ampak tudi v sosednjih občinah, 

ki smo njene soustanoviteljice.  

Že šest desetletij ohranja tradi-
cijo na področju izobraževanja in navdihovanja 
mladih glasbenih talentov, s koncerti in nastopi 
na različnih prireditvah pa spodbuja ljubezen do 
glasbe nasploh. 

Izvajanje pouka v OŠ Brezno in podružnici na 

Kapli na Kozjaku je omogočilo, da se lahko tudi 

mladi iz naše občine lažje vključijo v glasbeno 

šolo. Čeprav z vami delimo vse odlične dosežke  

vaših učencev, smo še posebej veseli, ko slišimo, 

da je bil kakšen uspešen prav z našega konca.  

Zavedam se, da je za uspeh tako kot na vseh po-

dročjih tudi v glasbi treba vložiti veliko na-

porov, odrekanja, vaj in učenja. Zato se zahva-

ljujem vsem vam, ki vlagate ves svoj trud, da 

pripeljete učence do glasbene izobrazbe.

Učencem pa želim, da bi znali pridobljeno 

znanje v življenju čim bolje vnovčiti.

Glasba je eden najprijetnejših 
zvokov za naša ušesa. Pričara 
nam prijetne trenutke, včasih  
odpihne prah s spomina, skrite-
ga kje v kotičku našega srca ali 
pa najde novega. Kar je zapisa-
no, pa ne utone v pozabo. 

Zato vam želim, da bi bilo v tem 

zborniku ujetih čim več spomi-

nov, ki bodo segli v včeraj in 

bodo spodbuda za to, da smelo 

pogledate naprej. 

Iskreno Vam čestitam ob jubi-

leju.



Franjo Golob, župan Občine Vuzenica

Glasba je neizmerljivo bogastvo, 

ki nas spremlja vse življenje. Že 

od najzgodnejših uspavank naših 

mater nas glasba pomirja, navdi-

huje in vodi v širjave neraziskanih 

dimenzij. Glasba je univerzalni je-

zik, ki nas povezuje in združuje. In 

ta univerzalni jezik prihaja tudi iz 

Glasbene šole Radlje ob Dravi, ki 

je s svojim delom nepogrešljiva v 

našem delu domovine.

Že pred 60 leti se je porodila želja 

po strokovnem in konsistentnem poučevanju 

inštrumentov in glasbene teorije, ki daje 

učencem dodatno širjavo znanja in veščin. Šte-

vilni uspešni glasbeni ustvarjalci, ki so izšli iz 

okrilja Glasbene šole Radlje, so nam v ponos, saj 

s svojim delom in udejstvovanjem nosijo ime 

inštitucije in naše doline širom sveta. Vodstvo in 

učitelji so v tem času opravili veliko delo pri 

izobraževanju mladih in vključevanju v dru-

žbeno dejavnost okolice. Nepogrešljiv je prispe-

vek glasbene šole na številnih prireditvah in 

dogodkih, kjer z veseljem prisluhnemo skrbno 

pripravljenim glasbenim točkam. 

S posluhom vodstva šole in predstavnikov lo-

kalnih skupnosti je glasbena šola postala do-

stopna v vsaki občini, ki jo pokriva s svojim 

delom. V Občini Vuzenica smo v zadnjih letih 

zagotovili obnovljene prostore, 

ki nudijo vso potrebno opremo 

in udobje za kvalitetno pouče-

vanje. Z velikim veseljem spre-

mljamo delo in napredek naših 

mladih glasbenikov in smo po-

nosni na uspehe, ki jih dosegajo. 

Ob jubileju, ki ga Glasbena šola 

Radlje v tem letu praznuje, iskre-

no čestitam vodstvu, učiteljem, 

učencem in drugim delavcem za 

predano in strokovno delo.

Želim si korektnega sodelovanja tudi v priho-

dnje in obljubljam, da bomo v naši občini vselej 

prisluhnili potrebam in idejam za razvoj osre-

dnje glasbene ustanove v našem okolju.



Mirko Vošner, župan Občine Muta

Začetki današnje Glasbene šole 

Radlje ob Dravi segajo v davno 

leto 1960, ko je na pobudo takra-

tnih glasbenih zanesenjakov, ki bi 

jim na tem mestu rad izrekel svo-

je globoko spoštovanje in zahva-

lo, začela delovati kot ljudsko 

prosvetna glasbena šola. GŠ Ra-

dlje ob Dravi je v tem obdobju 

doživljala rast in strokovni razvoj, 

pri čemer velja izpostaviti leto 

1993, ko je začela delovati kot 

samostojni zavod, in leto 2006, ko se je preselila 

v večje prostore stare OŠ Radlje ob Dravi.

Šestdeset let organiziranega glasbenega izo-

braževanja v GŠ Radlje ob Dravi je zagotovo 

izjemnega vzgojno-izobraževalnega pomena 

za širše lokalno okolje. Več desetletij kontinu-

iranega strokovnega dela je preraslo svoje okvi-

re in dalo GŠ Radlje ob Dravi ne le status javne 

glasbene šole, ampak tudi pečat kakovosti in 

tradicije dela na glasbenem področju. 

Posameznik, ki ga narava obdari s senzibilnostjo 

in čutom za glasbo, je v samem bistvu kot ne-

popisan notni list. Šele z lastnim delom, trudom 

in vajo, ki jih posameznik vloži ob prejemanju 

znanja od glasbenih pedagogov, pa seveda 

prepotrebnim vzpodbujanjem v družinskem 

okolju, se lahko razvije v glasbenika in s tem, kar 

je morda še pomembnejše, v 

človeka, ki zna sprejemati in 

deliti kulturne vrednote.

Več generacij izobraženih glas-

benikov GŠ Radlje ob Dravi je 

dokaz, da je ob naravnem talen-

tu nujno potrebno tako teoreti-

čno kot praktično izobraževanje 

za dosego izobraževalnega cil-

ja. Vse znanje, ki so ga številni 

učenci prejemali, je obogatitev 

njihovih lastnih obzorij. Vsako 

učenci prejemali je obogatitev njihovih obzorij. 

Vsako nadaljnje udejstvovanje in nizanje 

uspehov na glasbenem področju tako v domo-

vini kot v tujini pa predstavlja velik doprinos 

celotni skupnosti. Poleg tega, da je glasba dar, je 

v smislu prenosa sposobnosti in prezentacije na 

kulturnem nivoju tudi obogatitev našega 

življenja in kulture. Glasba je glede na vpetost v 

človeško naravo kot pojem in končni 

ekspresionistični produkt pomembna življenjska 

vrednota.

Kot župan Občine Muta se GŠ Radlje ob Dravi, 

sedanjemu in vsem predhodnim vodstvom, 

vsem glasbenim pedagogom in drugim 

sodelavcem zahvaljujem za vsa leta vestnega in 

strokovnega dela. Zahvaljujem se tudi številnim 

talentiranim učencem, ki so se izobraževali v GŠ 



Radlje ob Dravi in so nato izbrali glasbo kot 

svojo poklicno pot ter način življenja, saj imamo 

številne priznane in uveljavljene poklicne 

glasbenike kot tudi univerzitetne profesorje. Ob 

tem pa je morda najpomembneje to, da je GŠ 

Radlje ob Dravi prispevala neprecenljiv delež k 

splošnemu glasbenemu opismenjevanju, ki se 

nepretrgo-ma izvaja že celih šest desetletij, kar 

nenazadnje vidimo v številnih pihalnih 

orkestrih, ki delujejo v našem širšem lokalnem 

okolju.

Želim si, da bi GŠ Radlje ob Dravi še naprej 

uspešno opravljala svoje poslanstvo in bi starši 

svoje otroke spodbujali k igranju instrumentov 

ter vpisu v glasbene šole. Vsi mladi glasbeniki pa 

naj še naprej s svojo otroško igrivostjo spreje-

majo in črpajo znanje, ki jim ga podajajo glasbe-

ni pedagogi, saj se bodo le na ta način razvili v še 

bolj kreativne in uspešne posameznike.



Srecko Gec, župan Občine Ribnica na Pohorju

Z  veseljem sem sprejel nalogo in 

čast, da zborniku na pot ob ča-

stitljivem jubileju napišem svoje 

misli in besede. Ne le kot župan, 

čigar avtoriteta prav gotovo daje 

zborniku težo, ampak tudi kot 

aktivni udeleženec pri ustvarjanju 

kulture. 

Kultura je nedvomno gradnik na-

cionalne identitete in je v prete-

klosti odigrala eno ključnih vlog 

pri oblikovanju slovenskega na-

roda in države. Tudi danes nam pomaga razvijati 

pozitivne vrednote, ki so pomemben dejavnik 

pri soustvarjanju primernega okolja za uspeh 

nekega kraja, občine, regije ali, če hočete drža-

ve. Je gibalo razvoja za ohranitev nekega naroda 

in njegove identitete.

Del kulture pa je tudi glasba, ki s svojimi zna-

čilnostmi in pestrostjo spodbuja ljudi, jim ponu-

ja različna občutenja, združuje skupine in jih 

povezuje. Glasba se pojavi v vsaki kulturi, je člo-

vekova potreba v vseh časih, izraža našo željo po 

oblikovanem zvočnem okolju, zvočni komu-

nikaciji in ustvarjalnosti, njene vrednote pa so 

nenadomestljiv dokaz kulturne samobitnosti, ki 

nam pomaga razumeti sebe v odnosu do dru-

gih, do šole, poklica in sveta. Glasba je torej del 

človekove stvarnosti, je pravica in potreba 

vsakogar, zato ji tudi namenja-

mo v izobraževalnem procesu 

ustrezen delež. Pri razvoju po-

sameznika ima velik pomen, 

zato si tudi občine prizadeva-

mo, da omogočamo poleg 

splošnega izobraževanja v 

vzgojno-izobraževalnih usta-

novah tudi izobraževanje v 

glasbenih šolah, kot je naša.

60 let delovanja, 235 učencev, 

20 programov in učiteljev.

Samo številke, a za njimi je neverjetno število ur 

vadbe, odrekanja in ljubezni do glasbe, ki s toni 

izraža občutja. Za to pa je potreben poseben 

dar, seveda pri izvajalcih. A tu smo tudi po-

slušalci, ki nam poslušanje glasbe odpira širino 

kulturnih potreb, nas osvešča za umetniške 

vrednote in ekologijo zvočnega okolja, s tem pa 

razvija kritičnost in estetsko občutljivost.

Veseli smo, da imamo takšno glasbeno šolo in 

ponosni smo, ko spremljamo njene dosežke. Za-

to bomo tudi v bodoče v skladu s svojimi zmo-

žnostmi podpirali ravnatelja in učiteljski zbor.

Ob izidu zbornika in 60. obletnici delovanja se 

želim Glasbeni šoli Radlje ob Dravi zahvaliti za 

dosedanje delo, učiteljskemu zboru pa želim, da 

bi z enako predanostjo še dolgo vzgajal nove in 

nove generacije glasbenikov, nam v ponos.



ZAČETKI IN RAZVOJ
GLASBENE DEJAVNOSTI V MARENBERGU
(RADLJAH OB DRAVI)



Začetke glasbene dejavnosti v Marenbergu, 

današnjih Radljah ob Dravi, lahko najdemo v 

Marenberškem dominikanskem samostanu. 

Samostan sta 24. junija 1251 ustanovila Gizela in 

njen sin Sigfrid Marenberški. Samostan so 

zgradili na zemljišču, ki je bilo v lasti 

Marenberških. Dominikanke so se posvečale 

mnogim dejavnostim, med drugim tudi glasbi.

Za glasbo in petje so v Marenberškem 

samostanu skrbele vse predstojnice. Zaradi 

potreb pri bogoslužju je bilo med kriteriji za 

sprejem kandidatk med korne nune pomembno 

znanje koralnega petja. Tudi drugi ženski 

samostani so negovali glasbeno dejavnost in so 

v svoje vrste radi sprejeli predvsem kandidatke z 

glasbeno izobrazbo. Marenberški samostan se 

je ukvarjal tudi z izobraževanjem premožnih 

deklet plemiškega in meščanskega porekla, ki se 

omenjajo kot »kostgängerinen« in »die lehr und 

costkinder«. Med izobraževanjem so usvojile 

osnove branja, pisanja, petja in vere. Dekleta, ki 

so se odločila obleči redovno obleko, so imela 

dodatni glasbeni pouk, da so se naučila peti 

koral.

Marenburški dominikanski samostan

  Slika: Marenberški samostan okoli leta 1681 (vir: Vischer, str. 245)



Glasbena dejavnost v kraju
Glasbena dejavnost je v Marenbergu znova 

doživela razcvet v 19. stoletju. Dne 16. sep-

tembra 1830 je prevzel delo krajevnega učitelja 

domačin, glasbenik Franc Köchl. Kakor je bilo 

takrat v navadi, je zaradi nizke učiteljske plače 

opravljal tudi delo cerkovnika in cerkvenega or-

ganista. Med njegovim delovanjem se je pri po-

uku v šoli in v samem kraju veliko pozornosti 

posvečalo glasbi. Köchl je dečke in deklice v 

prostem času učil peti. Deloval je tudi kot glas-

benik in skladatelj. Ustanovil je moški pevski 

zbor z imenom »Liederkranz« in cerkveno god-

bo na pihala, ki se v šolski kroniki omenja kot 

»Musikkapelle«. Obe glasbeni zasedbi sta so-

delovali pri verskih obredih in obeleževanju 

praznikov v Marenbergu. Köchl je na maren-

berški šoli poučeval do konca šolskega leta 

1873/74, glasbeno dejaven pa je najbrž ostal do 

svoje smrti. Moški pevski zbor in godba se v 

kraju omenjata tudi ob koncu 19. stoletja.

Pouk glasbe oziroma petja je počasi prodiral 

tudi v program osnovnega šolstva. Leta 1869 je 

bil v Habsburški monarhiji sprejet nov osnovno-

šolski zakon, ki je prinesel številne novosti. Šole 

so postale državne in deželne ustanove. Odtlej 

so učitelje, ki jim je bilo po tem zakonu prepo-

vedano opravljati cerkovniške in druge službe, 

plačevale dežele. Osnovnošolski predmetnik je 

bil v primerjavi s prejšnjim, trivialnim, močno 

razširjen. Uvedli so nove učne predmete: 

geometrijo, risanje, prirodoslovje, zemljepis, 

zgodovino, prirodopis in petje.

Leta 1946 so se v Marenbergu začele prebujati 

kulturne dejavnosti. V ta namen je bilo usta-

novljeno Sindikalno kulturno-umetniško druš-

tvo, ki se je kasneje večkrat reorganiziralo in  

preimenovalo – najprej v Prosvetno društvo, 

kasneje v Kulturno-umetniško društvo in naza-

dnje v Kulturno društvo Radlje ob Dravi. V nje-

govem okviru se je začela med drugim razvijati 

tudi glasbena dejavnost. Po vojni je bil usta-

novljen ženski pevski zbor, zatem dekliški zbor, 

okoli leta 1960 pa se omenjata mešani pevski 

zbor in moški pevski zbor. 

Leta 1947 so na novo organizirali godbo na 

pihala, ki so jo poimenovali Krajevna sindikalna 

godba. Med vojno je izgubila vsa glasbila in 

notni arhiv, zato so bili primorani kupiti novo 

opremo. Po vojni jim je primanjkovalo primer-

nega kadra in financ. V 60. letih se je stanje v 

godbi izboljšalo; takrat so njeni člani začeli so-

delovati pri glasbenem izobraževanju v Radljah. 

Radlje še danes živijo z glasbo. V kraju uspešno 

delujejo mnoge glasbene zasedbe, za njihov 

podmladek pa uspešno skrbi Glasbena šola 

Radlje ob Dravi.



Z. Ogrinc

Obrobje, 2016



ZAČETKI IN RAZVOJ
GLASBENE ŠOLE V RADLJAH OB DRAVI



Zacetki glasbene šole
Razvejana glasbena dejavnost v Radljah ob 

Dravi in okolici je vplivala na pojav zamisli o 

ustanovitvi organiziranega glasbenega izobra-

ževanja. Njegovi začetki so povezani z delo-

vanjem krajevnih godb na pihala, v okviru ka-

terih so godbeniki konec 50. let 20. stoletja 

zainteresirane učence učili igrati na posamezne 

inštrumente. Tovrstno izobraževanje se je naj-

prej pojavilo v Radljah ob Dravi in na Muti. 

Glasbeno izobraževanje na Muti je poleg teo-

retičnega pouka zajemalo še učenje pihal, 

klavirja, harmonike in violine; vodil ga je ka-

pelnik Jože Miheu. Poučevanje je finančno 

podprl Občinski ljudski odbor Radlje ob Dravi.

Zaradi velikega zanimanja mladih so organizi-

rali glasbeno šolo. Njeni začetki segajo v šolsko 

leto 1959/60, ko je šola delovala v sklopu »Svo-

bode« (zveze delavskih prosvetnih društev) kot 

ljudsko-prosvetna glasbena šola. Občinska zve-

za kulturno-prosvetnih organizacij Radlje ob 

Dravi je leta 1960 ustanovila Nižjo glasbeno 

šolo Radlje ob Dravi, v okviru katere so pouče-

vali učitelji glasbe in glasbeniki amaterji: Jože 

Miheu, Rudolf Kerec, Avgust Šrajner, Konrad 

Urnaut, Franc Lauko in Vida Ogrinc, ki je postala 

vodja glasbene šole.

Leta 1963 je postala Glasbena šola Radlje ob 

Dravi enota krajevne Delavske univerze, ki je 

bila ustanovljena leta 1959. Po pridružitvi De-

lavski univerzi je dobila uradni naziv »Delavska 

univerza Radlje ob Dravi - enota glasbena šola«. 

Delovala je kot delovna enota Delavske uni-

verze Radlje ob Dravi in ni imela svojega pečata, 

zato je uradne dokumente šole potrjevala 

Delavska univerza. Glasbena šola je bila 

vključena v statut Delavske univerze Radlje ob 

Dravi. Eden izmed členov statuta se je nanašal 

na glasbeno dejavnost in navajal naloge glas-

bene šole v skladu z Zakonom o glasbenih 

šolah.

Pismo Jožeta Miheva Vidi Ogrinc



Zaradi velikega zanimanja mladih za vpis v 

glasbeno šolo v Občini Radlje ob Dravi, ki je v 

tistem obdobju obsegala območje današnjih 

občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka 

in Ribnica na Pohorju, sta se pojavili težnja in 

potreba po drugačni organizaciji glasbene šole. 

Leta 1975 so po opravljenem nadzoru peda-

goškega svetovalca za glasbene šole, ki je pre-

sodil, da bi lahko šola postala redna oblika 

glasbenega izobraževanja na območju Občine 

Radlje ob Dravi, začeli postopek verifikacije.

Občinski skupščini je komisija naložila, naj se 

opredeli za enega izmed predlogov in do 1. 9. 

1978 izda ustrezno odločbo o ustanovitvi 

Glasbene šole Radlje ob Dravi.

Skupščina je zato 18. 12. 1978 sprejela sklep o 

verifikaciji šole in izdala odločbo o ustanovitvi 

Glasbene šole Radlje ob Dravi, ki se je kot 

samostojna enota s 1. 1. 1979 priključila 

Osnovni šoli Radlje ob Dravi.
Slika: Odločba o ustanovitvi Glasbene šole Radlje ob Dravi 

kot enote Osnovne šole Radlje ob Dravi



Preglednica 1 – 4:

Število učencev ob zaključku šolskega leta 1979/80
1979/80 klavir harmonika trobila klarinet flavta kitara mala 

šola  

skupaj 

Radlje ob 

Dravi 

27 16 - 3 2 4 24 76 

Vuzenica 22 9 2 3 2 1 28 67 

Muta 9 8 4 3 1 - 22 47 

Podvelka  3 6 - - - 5 7 21 

Ribnica 8 6 - - - - - 14 

Skupaj 69 45 6 9 5 10 81 225 

 

Slika: Stalni učiteljski kolektiv GŠ Radlje ob Dravi v obdobju 

1983–1987. Od leve: Oskar Globočnik (trobila), Vida Ogrinc 

(ravnateljica), Sonja Pogač (nauk o glasbi, klavir) in Vojko 

Trnjek (pihala).

Preglednica:

Število učencev ob zaključku šolskega leta 1989/90 
1989/90 klavir klarinet flavta trobila harmonika kitara violina glasbena 

pripravnica 

I 

glasbena 

pripravnica 

II 

skupaj 

Radlje 

ob Dravi 

12 6 4 8 9 8 4 19 18 88 

Vuzenica 9 - - - 7 6 - 16 6 44 

Muta 10 7 4 10 - - - 12 12 55 

Izredni 

učenci 

1 - - 1 - - - - - 2 

Skupaj 32 13 8 19 16 14 4 47 36 189 

 

Prostorski pogoji za delo glasbene šole so se 

znatno izboljšali ob selitvi v stavbo na Koroški 

cesti 16 v Radljah ob Dravi. V šolskem letu 

1990/91 je namreč dobila svoje prostore v 

nekdanjem protestantskem župnišču. Zaradi 

tega so bili ukinjeni vsi dislocirani oddelki, le 

glasbena pripravnica za najmlajše učence je še 

naprej delovala na Muti in v Vuzenici, kjer so 

morali zaradi velikega interesa omejiti vpis. 

Leta 1991 sta bila sprejeta Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon 

o zavodih. Glasbene šole so posledično postale 

javni zavodi in del slovenskega nacionalnega 

izobraževalnega sistema s poenotenim nači-

nom financiranja, s čimer so se materialni pogoji 

za delo izboljšali.



Glasbena šola Radlje ob Dravi
kot samostojni zavod

Pomembna prelomnica v razvoju Glasbene šole 

Radlje ob Dravi je njena osamosvojitev 1. 1. 

1993. Dne 12. 11. 1992 je Temeljno sodišče v 

Mariboru izdalo sklep o ustanovitvi zavoda 

Glasbena šola Radlje ob Dravi, s sedežem na 

Koroški cesti 16 v Radljah ob Dravi. 

1. 1. 1995 se je v okviru nove lokalne samo-

uprave nekdanja Občina Radlje ob Dravi razde-

lila na štiri občine: Radlje ob Dravi, Muta, Vuze-

nica in Podvelka-Ribnica.

Decembra leta 1995 je glasbena šola praznovala 

35. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je s 

finančno podporo Občine Radlje ob Dravi 

kupila nov koncertni klavir Schimmel. Ker v stav-

bi glasbene šole ni bilo primernega prostora za 

nastope učencev, so klavir postavili v dvorano 

hotela Kozjak, kjer so takrat potekale vse 

prireditve glasbene šole in nastopi učencev.

Slika:

Sklep o ustanovitvi Glasbene šole Radlje ob Dravi kot 

samostojnega zavoda

Slika:

Nov koncertni klavir, ki ga je Glasbena šola Radlje ob Dravi 

kupila s finančno pomočjo občine.



Glasbena šola je leta 2000 praznovala 40 let 

glasbenega šolstva v zgornji Dravski dolini. Ob 

tej priložnosti je organizirala koncert in izdala 

bilten, s katerim je obeležila jubilej. Koncert je 

bil vrhunec delovanja glasbene šole. Na njem so 

sodelovali tako otroci kot učitelji. Posebna 

gostja je bila nekdanja učenka glasbene šole dr. 

prof. Karolina Šantl Zupan.

Slika:

Kolektiv Glasbene šole Radlje ob Dravi v šolskem letu 

1999–2000



Šolsko poslopje
Glasbena šola Radlje ob Dravi ob ustanovitvi ni 

imela svojih prostorov. Prva leta so učitelji 

poučevali tudi na svojem domu. Med letoma 

1960 in 1990 je glasbena šola pouk izvajala v 

učilnicah osnovnih šol nekdanje Občine Radlje 

ob Dravi oziroma današnje Upravne enote 

Radlje ob Dravi. Pouk je v popoldanskem času 

po koncu rednega pouka potekal v prostorih 

osnovnih šol v Radljah ob Dravi, Vuzenici, na 

Muti, v Ribnici na Pohorju in Podvelki.  

Glasbena šola je dobila svoje prostore v šolskem 

letu 1990/91. Začela je delovati v evangeli-

čanskem župnišču, kjer so pridobili ustrezne 

učilnice, zaradi česar so se izboljšali prostorski 

pogoji za delo.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je 12. 12. 

2005 na 27. redni seji sprejel sklep, da se 

poslopje stare osnovne šole na Koroški cesti 13 

prenese v upravljanje Glasbeni šoli Radlje ob 

Dravi. Dogovorjeno je bilo, da se glasbena šola 

preseli na novo lokacijo do pričetka naslednjega 

šolskega leta, po končani adaptaciji stavbe. 

Glasbena šola se je do začetka šolskega leta 

2006/07 že skoraj v celoti preselila v stavbo 

stare osnovne šole na Koroški cesti 13.

V letih po vselitvi in do danes je bila deležna 

prenove in prezidav, saj prvotne učilnice niso 

bile ustrezne za poučevanje glasbil. Obnovljeni 

prostori so postali svojevrstno razstavišče za 

slikarske ter kiparske razstave. 



Z. Ogrinc

Barvitost narave, 2016



RAVNATELJI
GLASBENE ŠOLE RADLJE OB DRAVI



Vida Ogrinc
(1979-1987)

Vida Ogrinc je bila prva ravna-

teljica Glasbene šole Radlje ob 

Dravi, ki je takrat bila še enota 

osnovne šole. Decembra leta 

1978 je skupščina Občine Radlje 

ob Dravi izdala odločbo, da se 

ustanovi glasbena šola z vsemi 

dislociranimi oddelki na Muti, 

Vuzenici, Ribnici na Pohorju in 

Podvelki. Šolo je vodil ravnatelj s 

štiriletnim mandatom in je bil v 

tej enoti polno zaposlen. 

Vida Ogrinc si je prizadevala, da bi bilo na 

novoustanovljeni glasbeni šoli dovolj prostora 

za vse učence, ki si želijo igrati in se ukvarjati z 

glasbo. Razvijala je koncertno dejavnost, zato je 

že leta 1979 v goste povabila godalni orkester 

Glasbene šole Ravne na Koroškem. Nadaljevala 

je delo, ki jo je zaznamovalo kot vodjo z vizijo in 

pogledom v prihodnost. Časi, v katerih je 

delovala kot ravnateljica, so bili težki. Najtežje je 

bilo zagotoviti kvalificiran pedagoški kader, 

zato je iskala ljudi z izkušnjami na tem področju. 

Med letoma 1983 in 1987 so bili poleg ra-

vnateljice redno zaposleni še trije učitelji, ki so 

poučevali pihala, trobila, klavir in nauk o glasbi.

Vida Ogrinc je bila ravnateljica do svoje 

upokojitve leta 1987.



Irena Trojak
(1987-2002)

Irena Trojak je nadaljevala delo 

svoje predhodnice. Po zaslugi 

njenega optimizma in neuklonlji-

ve volje je Glasbena šola Radlje 

ob Dravi leta 1992 postala 

samostojni zavod. Že v šolskem 

letu 1990/91 je na njeno pobudo 

glasbena šola dobila nove pro-

store v nekdanjem protestants-

kem župnišču. Vodilo njene vizije 

je bilo, da je glasbena šola živ 

organizem, nikoli zaprt sam vase, 

ampak zmeraj povezan z okoljem, ki ga kulturno 

bogati. To poslanstvo jo je spremljalo že od 

samega začetka njenega vodenja. Želela je, da 

se znanje prenaša na otroke kvalitetno z 

metodami, ki so jih učitelji pridobivali na 

izpopolnjevanjih. Glasbena šola je postala 

moderna in takšna, kakršno bi si želeli njeni 

ustanovitelji. Začela je predstavljati pomembno 

iztočnico za mlade, ki so nadaljevali glasbeno 

pot na srednji glasbeni šoli, in za otroke, ki so 

svoje osnovno glasbeno znanje uporabili za 

bogatenje samih sebe, kar je trajno, neizbrisljivo 

in nas zaznamuje za vse življenje. 



Oskar Globocnik
(2002-2007)

Zagotovo si je težko predsta-

vljati, kakšna je bila glasbena 

šola pred 60 leti. Zaradi na-

predka v glasbeni produkciji, 

industriji in kvaliteti življenja 

na splošno je težko potegniti 

vzporednice med tedanjim in 

današnjim načinom pouče-

vanja.

Pa vendar obstaja razlog, ki na 

najčudovitejši način poveže in 

osmisli zavidljivo dolgo, včasih trnovo, 

predvsem pa lepo in uspehov polno pot 

Glasbene šole Radlje ob Dravi, in to je 

nedvomno ljubezen do glasbe. Ljudje, ki so 

z vsem srcem predani glasbi, znajo 

pogumno uresničevati poslanstvo naše 

šole.

V kolektivu Glasbene šole Radlje ob Dravi 

sem bil polnih 38 let. Od leta 2002 do 2007 

mi je bilo zaupano vodenje glasbene šole. 

Zavzemal sem se za ohranitev že obstoječih 

glasbenih programov in za njihovo širitev. V 

tem obdobju smo odprli oddelek baleta in 

oddelek solopetja. Oba programa imata 

danes vidno mesto v kraju in širši okolici.

Ob jubileju Glasbeni šoli Radlje ob Dravi 

iskreno čestitam in želim uspešno delo še 

naprej.



mag. Milka Ajtnik
(2007-2016)

Od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016 je 

Glasbeno šolo Radlje ob Dravi 

vodila mag. Milka Ajtnik. V tem 

obdobju je šola delovala v 

Radljah ob Dravi, Vuzenici, 

Podvelki, Ribnici na Pohorju, na 

Kapli in Muti, svojo dejavnost pa 

so začeli tudi v Dravogradu. 

Okrepila se je vključenost šole, 

učiteljev in učencev v različne 

projekte, redno so se udeleževali 

regijskih, državnih in medna-

rodnih tekmovanj ter sodelovali na mnogih 

natečajih. 

»Poslanstvo Glasbene šole Radlje ob Dravi je 

spodbujati in krepiti glasbeno izobraževanje 

mladih ter dosegati konkurenčnost zavoda v 

smislu inovativnosti in kakovosti pouka, 

odprtosti ter sodelovanja v kulturnem prostoru 

na različnih nivojih ter v mednarodnem 

prostoru.«

Med njenim ravnateljevanjem je šola gostila 

domače in tuje umetnike iz 20 držav: Avstrije, 

Čila, Bosne in Hercegovine, Francije, Grčije, 

Hrvaške, Italije, Izraela, Kazahstana, Kitajske, 

Madžarske, Makedonije, Nemčije, Rusije, 

Slovenije, Srbije, Švice, Tajvana, Ukrajine in 

Velike Britanije.

V tem obdobju so bili zaposleni na Glasbeni šoli 

Radlje ob Dravi učitelji, ki so se izobraževali tudi 

v tujini – v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na 

Hrvaškem, Madžarskem, v Kazahstanu, Rusiji, 

Srbiji in Združenih državah Amerike.



Matej Švab
(2016-danes)

Matej Švab, mag. prof., je 

ravnatelj Glasbene šole Radlje ob 

Dravi od leta 2016. Na glasbeni 

šoli poučuje že 20 let. Pridobljene 

izkušnje so imele velik vpliv na 

njegovo delo in odločitev, da 

postane ravnatelj. Glasbena šola 

se je v teh letih močno spreme-

nila, tako vsebinsko kakor 

lokacijsko. Matej Švab si priza-

deva nadaljevati delo svojih 

predhodnikov, ki jih zelo ceni, saj 

je prav vsak pustil globok pečat v podobi 

glasbene šole. 

Prihodnost bo prinesla marsikatero spre-

membo na področju dela učiteljev in orga-

nizacije glasbene šole, saj so časi zelo drugačni 

od tistih izpred 20 let.

S svojimi metodami in načinom dela si želi kot 

ravnatelj in učitelj približati glasbo vsem 

otrokom. Verjame, da lahko glasba otrokom 

razširi obzorja, jih nauči delovnih navad in 

ustvari rodovitno kulturno okolje, ki bo imelo 

pozitiven vpliv na družbo.



UČITELJI, KI SO POUČEVALI
NA GLASBENI ŠOLI



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

mag. AJTNIK Milka

AJTNIK - MIŠKOVIĆ Tanja

BANJANOVIČ Silva

BAUER KRIVOGRAD Nada

BAUMAN Majda

BLAZNIK Polona

BOHINJC Stanko

BRODAR Mate

ČAJKA KUHAR Galina

ČEH Franja

ČREŠNAR Rene

ČREŠNIK Matic

ČREŠNIK Milanka

DOLER Konrad

DOMITER Bruno

ERŽEN Majda

klavir, kitara, nauk o glasbi, 
ravnateljica, solfeggio, knjižnica, 

korepeticije, pevski zbor

klavir, korepeticije, komorna igra

klavir, harmonika

harmonika, diatonična harmonika

klavir, harmonika

kitara

klavir, harmonika

klarinet

plesna pripravnica 1 in 2, balet

klavir

diatonična harmonika

tolkala, komorna igra

klavir

trobila, flavta, klarinet

tolkala, komorna igra

klavir

70. leta 20. stoletja,
od 2007/08 do 2015/16

od 2010/11 do 2016/17

70. leta 20. stoletja

od 1986/87 do 2020/21

70. leta 20. stoletja

od 1990/91 do 1992/93

70. leta 20. stoletja

od 2001/02 do 2002/03

od 2010/2011 do 2020/21

70. leta 20. stoletja

2019/20

od 2011/12 do 2020/21

od 2004/05 do 2006/07

60. in/ali 70. leta 20. stoletja

od 2002/03 do 2014/15

70. leta 20. stoletja,
1980/81



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

FRANK Tina

FRAS GODEC Zlatka

GAISER Herman

GIŠJAN ROŠKAR Karine

GLOBOČNIK Oskar

GRACEJ Nina

GORIČAN Štefka

GORJANC Jolanda

GOSTENČNIK Andreja

GOSTENČNIK Nevenka

GRAUF Asja

HEDL Danica

HERMAN Boris

HERMAN Marjana

HERZOG Lea

HORVAT Terezija

klavir, orgle, korepeticije, predšolska 
gl. vzgoja, glasbena pripravnica, 

solfeggio, pevski zbor, nauk o glasbi

violina

kontrabas

klavir, korepeticije

trobenta, citre, v. d. ravnatelja, 
kljunasta flavta, rog, komorna igra

petje

klavir

kitara, nauk o glasbi, klavir

flavta

klavir

flavta

mala glasbena šola

harmonika

kitara

klavir

mala glasbena šola

2019/20

od 2002/03 do 2020/21

od 2018/19 do 2019/20

od 2010/11 do 2011/12

od 1983/84 do 2020/21

od 2018/19 do 2019/20

70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

1979/80

70. leta 20. stoletja

od 2000/01 do 2003/04

70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

2000/01

70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

JAMBROŠIČ Simona

JEHART Ferdo

KABIL ĐUKANOVIĆ Amra

KAC Olga

KLACSMANN Zsofi

KOLEDNIK Oto

KEREC Rudolf

KOLEŽNIK Lucija

KORDIČ Darko

KRAJNC Sanja

KRAMER Ana

KRAŠOVEC Lucija

KREMLJAK Mateja

KREUH Helena

KRIVEC Suzana

violina

kitara

klavir

klavir

violončelo

nauk o glasbi, glasbena pripravnica, 
kljunasta flavta, klavir, korepeticije, 

solfeggio, komorna igra, 
ansambelska igra, pevski zbor

harmonika, klavir

violina, orkester

violina

kljunasta flavta, flavta, komorna igra

violončelo, komorna igra

petje

flavta

klavir, korepeticije

flavta, kljunasta flavta, nauk o glasbi, 
komorna igra

2004/05

1983/84

od 2012/13 do 2020/21

70. leta 20. stoletja

od 2010/11 do 2017/18

od 1995/96 do 2020/21

60. in 70. leta 20. stoletja

od 2005/06 do 2006/07

1996/97

od 2011/12 do 2020/21

od 2012/13 do 2014/15

od 2018/19 do 2019/20

od 1994/95 do 1989/90

od 2018/19 do 2020/21

od 2004/05 do 2020/21



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

KRUPLJAN Lidija

KRUŠIČ Ivan

KUS Dejan

KUZKIN Vasilij

KVAR Cvetka

LAUKO Danijel

LAUKO Franc

LAUKO Marjan

LEITINGER Izidor

LESJAK Ivan

LORBER Janez

LUNIČ Smiljana

MARČIČ Aleš

MIHEU Jože

MIHEU Karli

klavir, harmonika

harmonika

saksofon, kljunasta flavta, komorna 
igra, mlajši pihalni orkester, 

korepeticije

plesna pripravnica, balet

harmonika

klarinet, saksofon

harmonika, klavir

trobila

šolski pihalni orkester, trobenta, 
orkester, pozavna

harmonika, citre

kljunasta flavta, trobenta, bariton, 
rog, komorna igra

klavir

solopetje

harmonika, klavir, nauk o glasbi, 
mala glasbena šola

70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

od 2003/04 do 2020/21

od 2011/12 do 2012/13

od 1976/77 do 1982/83

2018/19

60. in 70. leta 20. stoletja

60. in 70. leta 20. stoletja

od 1997/98 do 2003/04

70. leta 20. stoletja

od 2010/11 do 2014/15

2006/07

od 2006/07 do 2020/21

60. in 70. leta 20. stoletja

60. in 70. leta 20. stoletja



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

OGRINC Vida

OREŠIČ Ivan

PALČEC Bojan

PEPELNIK Jana

PETRIČ David

PIRNAT Benjamin

PISNIK Jolanda

POGAČ Sonja

POGORELČNIK Franc

POKERŽNIK Danica

POSPIHALJ Nataša

PRAPER Sara

PROSENJAK Nežka

PUCELJ Silva

PUŠNIK Silveli

RADOLIČ Franek

klavir, teorija, mala glasbena šola, 
ravnateljica

violina

trobila, kitara

klavir

violina

kontrabas

klavir

klavir, nauk o glasbi

harmonika

klavir

klavir, predšolska glasbena vzgoja, 
korepeticije, komorna igra

flavta

tolkala, komorna igra

klavir

kitara

klavir, flavta

od 60. let 20. stoletja
do 1988/89

od 1997/98 do 1999/2000

70. leta 20. stoletja

1979/80

od 1999/20 do 2001/02

od 2010/11 do 2011/12

70. leta 20. stoletja

od 1978/79 do 1994/95

60. in/ali 70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

od 1993/94 do 2020/21

2014/15

2015/16

60. in/ali 70. leta 20. stoletja

od 1990/91 do 1992/93

od 1980/81 do 1982/83



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

REBERNIK Edvard

RŽEN Majda

SENEGAČNIK Jernej

SGERM KRISTAN 
Damijana

SGERM Štefka

SGERM Tanja

STERKUŠ Robert

STRADOVNIK Tomaž

STRAUNIK Petra

STRMČNIK Ida

ŠMON Martin

ŠRAJNER Avgust

ŠRIMPF Miha

ŠTANTE Valentin

ŠTELCER Marija

klarinet

klavir, nauk o glasbi

trobila, trobenta

klavir, mala glasbena šola, 
pripravnica, nauk o glasbi, 
korepeticije, pevski zbor

klavir

klavir

kitara

trobenta, orkester

klavir

klavir, teorija, nauk o glasbi

trobila

harmonika, klarinet, klavir

pozavna

violina, viola, godalni orkester, 
komorna igra, godalni orkester, nauk 

o glasbi, korepeticije

klavir

od 1999/2000 do 2000/01

70. leta 20. stoletja

od 2004/05 do 2006/07

od 1991 do 2020/21

70. leta 20. stoletja

2012/13

2001/02

od 1999/2000 do 2000/01

1997/98

70. leta 20. stoletja

1982/83

od 1959/60 do 1994/95

od 2015/16 do 2020/21

od 2010/11 do 2020/21

70. leta 20. stoletja



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

ŠTRUCL BRODAR Viljenka

ŠTUMBERGER Simona

ŠVAB Andrej

ŠVAB Matej

TRNJEK Vojko

TROJAK Irena

TROJNAR Ana

URBANC Marjeta

URNAUT Konrad

VALENTI Marjan

VAVH Laura

VERDNIK Lucija

VIDAKOVIĆ HARI Estera

VILAR Tadej

klavir, kitara

klavir, nauk o glasbi

diatonična harmonika

kitara, ravnatelj, komorna igra, citre

tolkala, klarinet, saksofon, kljunasta 
flavta, pihalni orkester, flavta, 

komorna igra

nauk o glasbi, klavir, ravnateljica

plesna pripravnica

flavta

trobila

harmonika, klarinet

flavta

klavir

klavir, orgle, korepeticije, nauk o 
glasbi, glasbena pripravnica, pevski 

zbor, komorna igra, solfeggio, 
knjižnica, predšolska glasbena 

vzgoja

trobenta, klavir

od 1976/77 do 1978/79

od 1994/95 do 1997/98

2018/19

od 1999/2000 do 2020/21

od 1983/84 do 2020/21

70. leta 20. stoletja, od 1989/90
do 31. 12. 2001

od 2004/05 do 2006/07

od 1998/99 do 1999/2000

60. in 70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

od 2014/15 do 2017/18

od 1997/98 do 1998/99

od 2010/2011 do 2020/21

od 2018/19 do 2019/20



UČITELJ PREDMET ČAS POUČEVANJA

VOLLMAIER Sašo

VOLER Saša

VOLMAJER Rudi

VRHOVNIK Ivan

VREČKO Marija

VUČIČ Renata

ZALETELJ Marko

ŽOLGER Karel

klavir, korepeticije, nauk o glasbi

flavta

harmonika

kitara

klavir

klavir

kitara, komorna igra

klavir

od 2001/02 do 2004/05;
2012/13

2014/15

70. leta 20. stoletja

od 1991/92 do 1998/99;
od 2002/03 do 2003/04

70. leta 20. stoletja

70. leta 20. stoletja

od 2016/17 do 2020/21

60. in 70. leta 20. stoletja



Z. Ogrinc

Sredi narave, 2016



GLASBENA ŠOLA KOT PROSTOR UMETNOSTI,
KJER SE SREČATA GLASBA IN SLIKARSTVO



Razstave v glasbeni šoli so sestavni del umetniškega okolja in imajo velik pomen za delovanje in 

vzgojo. Glasba in slikarstvo si podajata roke v pritličju in dvorani Glasbene šole Radlje ob Dravi, kjer se 

dopolnjujeta in oblikujeta glasbo tudi vizualno.

V letih delovanja glasbene šole, najbolj pa s preselitvijo na novo lokacijo v staro osnovno šolo, so 

razstave dobile velik pomen. Otvoritev prve je bila leta 2009.

Vibracije (2009):

razstava akademskega slikarja, grafika, režiserja 

in oblikovalca Rudija Urana.

Rudi Uran je v tem ustvarjalnem obdobju vedno 

bolj reduciral barvno lestvico svojih slikarskih 

ciklov, formalno izhajajoč iz minulih pikta-

figuralij, dokler ni v najnovejši fazi razvil 

popolnoma nepester kolorit, bodisi v črninah 

bodisi v belinah. Eksperimentiral je z različno 

intenzivnostjo odtenkov, vključno s pre-

igravanjem matiranih in lakiranih partij slikovne 

površine, pri čemer je popolnoma opustil aluzije 

na človeško figuro. (Mario Berčič)

Rudi Uran

Ko je nebo previsoko in zemlja 
pretrda (2009):

dokumentarni igrani film Rudija Urana, spomini 

otrok na pokol v Srebrenici

Film je izpoved štirih mladih iz vzhodne Bosne, ki 

so preživeli srebreniški genocid leta 1995. Zdaj 

kot dijaki in študenti poskušajo najti smisel in 

pot skozi življenje. Izpovedi protagonistov 

segajo v njihovo otroštvo, ki so ga preživeli v 

oblegani Srebrenici. 



Pripoved dreves (2009):

razstava slikarke Milenke Houška Pavlin

Figura v vozelnem prostoru 
(2010):

kiparska razstava Marjana Dreva

Marjan Drev se že vrsto let ukvarja s teorijami s 

področja topografije (nauka o prostoru), 

vključno s teorijo trolistnih prostorskih vozlov v 

likovni umetnosti, izhajajoč iz klasičnega 

kontraposta, ki temelji na štirih osnovnih 

aksiomih, ki jo prakticira in hkrati raziskuje na 

primerih dvojnih komplementarnih podob v 

obliki geometrijsko abstraktnih in figuralnih 

reliefov ter uporabnih keramičnih predmetov, 

kot so svečniki, čajni oziroma kavni vrči in 

skodelice, maske, čelade in stoli. Avtor se v 

najnovejšem obdobju motivsko še intenzivneje 

posveča človeški figuri v vozelnem prostoru, 

bodisi v reliefih bodisi oblih plastikah, ki jo 

čedalje pogosteje umešča v kompozicije s 

sakralno vsebino. (dr. Ivan Štuhec)

Ob otvoritvi razstave na temo gozda je bila 

izrečena misel, da se življenje razbohoti ob 

gozdnem robu oziroma na meji med gozdom in 

travnikom. Slikarka dodeli drevesu status sebi 

enakega živega bitja. Gozdni rob je skupaj z 

gozdnimi jasami podoben podmorskemu 

koralnemu grebenu, ki zaradi  svoje bogate 

morfološke raznolikosti omogoča obstoj 

raznolikih biotopskih oblik. (Marjan Drev, 

akademski kipar)

Slika: Figura v vozelnem prostoru



Slikar in njegov model (2010):

razstava Petra Hergolda

Razstava Slikar in njegov model je serija slik, ki 

so nastale v prvi polovici leta 2010. Kažejo 

usmeritev k figuraliki z motivi portretov in 

avtoportretov, s katerimi avtor raziskuje odnos 

slikarstva do modela in do lastnega položaja v 

tem odnosu. Slike v tehniki gvaša na papirju so 

izvedene z monokromno sivo tonsko skalo in v 

realistični maniri odsevajo učinke chiaroscúra.

Prisotnost slik (2011):

razstava Bogdana Čobala

Besede Bogdana Čobala ob razstavi:

Razstavni prostor glasbene šole je prav poseben 

izziv. Prostori se polnijo z zvoki glasbe in 

glasbeniki, ki imajo že v osnovi pozitiven odnos 

do ustvarjalnosti. Slike lahko značilnost tega 

okolja nadgradijo in ga dopolnijo ali pa so 

moteče v svoji disharmoniji. Stara zgradba 

glasbene šole v Radljah ob Dravi s svojimi veliki 

stenami je primeren okvir za slike, ki so lahko 

tudi večjega formata. Za to razstavo nisem 

namensko slikal novih slik, ampak sem v po-

sameznih prostorih obesil slike iz preteklih 

ciklov.

Peter Hergold

Slika: Bogdan Čobal, Prisotnost slik



Štirje vidiki krajine (2012):

razstava Matjaža Duha, Theresie Fauland Nerat 

iz Avstrije, Anke Krašna in umetniškega foto-

grafa Marjana Laznika; razstavo je odprl kustos 

in likovni kritik Mario Berdič.

Na razstavi Štirje vidiki krajine so svoja dela 

razstavili štirje avtorji – slikarji. To je bila dokaj 

nenavadna tematska predstavitev umetniških 

del. Različni profili so se že nekaj časa srečevali 

na različnih likovnih kolonijah v Sloveniji in 

tujini, pri čemer so posvečali precejšnji del 

svojega opusa krajinski motiviki iz skrajno 

individualnih vidikov, zato jih je bilo še posebej 

zanimivo primerjati med seboj v enotnem 

razstavnem prostoru.

Milinke v sozvocju (2015):

razstava Mirjam Senica

Milinke so moja avtorska zgodba. Ni naključje, 

da so se rodile. V mojem DNK-ju so zapisani 

rodovi klenih, milih ljudi, ki so gradili mojo 

podobo. Na svoji poklicni poti sem se kot 

svetovalka za predšolsko vzgojo na Zavodu RS 

za šolstvo srečavala večinoma z ženskami.  

Poslušala sem njihove zgodbe in bila 

empatična. Ko sem se upokojila in začutila 

svobodo, so se te ženske podobe prenesle iz 

mojega notranjega sveta na platno. Milinke smo 

vse; jaz, ti ona … Milinke so mir in so dobro v nas. 

To je njihovo sporočilo. (Mirjam Senica)

Slika: vabilo na razstavo Štirje vidiki krajine Slika: Milinke v sozvočju



Harmonija življenja (2016):

razstava Antona in Janeza Repnika

Današnja kulturna kl ima in sodobna 

ustvarjalnost sta takšne načine aktualizirala in 

kličeta po ponovnem razmisleku. Anton Repnik 

desetletja zvesto sledi lastnemu slikarskemu 

konceptu, ki je originalen in etičen. V likovnem 

jeziku je najprej pisal avtobiografijo, potem je 

prešel na družbeno kritiko. Živo opozarja na 

aktualno problematiko težkega življenja 

»malih« ljudi. Takšni poetiki se je zapisal tudi 

njegov najmlajši sin Janez, ki je sam doživel 

tranzicijsko krizo in ostal brez dela. Janezov 

slikarski kredo je motivno in stilno podoben 

značilnemu odzivu slikarjev med družbenimi 

krizami, kot so bili npr. pripadniki znamenite 

skupine Zemlja, nastale med obema vojnama 

pod okriljem hrvaškega slikarja Krsta 

Hegedušića. V začetku je posnemal očeta, nato 

pa izoblikoval lasten slog. Obema je skupno 

družbeno kritično odzivanje, čeprav si ne 

umišljata, da lahko spreminjata svet. Le 

prizadeto ga opazujeta in komentirata s 

humorjem in ironijo. (Občina Šenčur, 2016)

Akvareli (2017):

razstava Marije Puzigača

Izložba predstavlja niz slik urbanih vedut, na 

katerih so uprizorjene panorame različnih krajev 

in mest. Predstavlja sintezo obarvanja nevidnih 

in vidnih oblik, izraženih v realističnem pristopu. 

Elementi urbane krajine so ustvarjeni v slojih s 

preračunanimi potezami in težnjo, da pustijo 

prazen prostor. Akvareli so inspirirani z atmo-

sfero dnevne svetlobe, kar potrjuje poetika 

svetle palete barv, ki prevladuje na slikah.

Slika z razstave Harmonija življenja

Slika z razstave Mesto ob morju



Dostopno in plemenito (2017):

razstava ob dvestoletnici javnega glasbenega 

šolstva(1816‒2016)

Razstava, ki jo je ob dvestoletnici ustanovitve 

prve javne glasbene šole v Ljubljani pripravil 

Slovenski šolski muzej v sodelovanju z Zvezo 

slovenskih glasbenih šol, predstavlja razvoj 

javnega glasbenega šolstva na Slovenskem od 

njegovih začetkov sredi drugega desetletja 19. 

stoletja do današnjih dni. Razstava daje vpogled 

v obseg in dosežke javnega glasbenega 

izobraževanja v zadnjih dvesto letih.

Poleg glasbenih šol so po posameznih obdobjih 

predstavljeni tako zaslužni glasbeni pedagogi 

kakor tudi didaktika glasbene vzgoje in njene 

spremembe. Z učnimi načrti glasbene vzgoje v 

osnovnih šolah je nakazana navezava javnega 

glasbenega šolstva na državni, centralno vodeni 

šolski sistem, ki se je najbolj pokazal že ob 

ustanovitvi prve javne glasbene šole pri glavni 

vzorčni šoli (normalki) v Ljubljani leta 1816. 
( V i r :  h t t p s : / / w w w . m s . s i k . s i / e n / d o g o d k i - i n -

o b v e s t i l a / d o g o d e k -

podrobnosti/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=319&cHash=a

396718f31341c176db539dab6a93258)

Pokrajina spominov (2018):

razstava Zorana Ogrinca

Razstava Pokrajina spominov je cikel, ki je 

nastajal zadnjih sedem let. Monika Ivančič Fajfar 

je o njem med drugimi napisala naslednje: 

»Njegove krajine so vselej abstraktne do 

določene stopnje: fragmenti realnosti 

uravnotežijo likovno in pripovedno plat, a so 

ikonografski elementi podrejeni likovnemu.«

Razstava Pokrajina spominov je od leta 2018 

stalna razstava na glasbeni šoli in je del njenega 

umetniškega izražanja.

Pokrajine spominov - razmišljanja o razstavi:

Leta 2017 smo se zbrali na otvoritvi moje 

samostojne razstave v prostorih Glasbene šole 

Radlje ob Dravi. Spominjam se, da smo obujali 

spomine na preteklost…Še posebej jaz sem bil 

nostalgičen, ker sem postavil razstavo v 

prostorih, v katerih sem preživel svojih dvanajst 

najlepših otroških let. Z družino smo živeli v 

»ravnateljskem stanovanju« v pritličju takratne 

šole, ki je počasi postajala «stara šola«, zdaj pa je 

glasbena. Na zidove naše nekdanje dnevne 

sobe sem obesil slike - te iste sobe v kotu, kjer je 

stal klavir, na katerem je moja mama z  učenci 

preigravala klavirske začetnice.

Slike smo obesili tudi na hodnik, kjer so po tleh 

še zmeraj ploščice izpred več kot sto let in so jih 

zgladili tisoči učencev in njihovih učiteljev. 

Seveda je bila likovno opremljena tudi dvorana s 

klavirjem.

V tej lepi dvorani bodo moje slike ostale kot 

stalna likovna oprema. Tematsko so vse Slika: Vabilo na razstavo



povezane z neposrednim okoljem. Na slikah 

visokih formatov so prikazani stilizirani izrezi 

vrtov. Ena ima naslov Vrt za vilo Čira-čara, ki je še 

danes najlepša hiša v Radljah, dolga leta pa moj 

dom. Reki Dravi so posvečene štiri slike. Že 

naslovi povedo, da to niso samo krajine, ampak 

razmišljanja o reki kot simbolu. Moja reka, 

Brodnik na mitski reki, Odsev drevaka … Na veči 

slikah se pojavljajo tudi človeške figure - to smo 

mi, ki plujemo po reki časa. Upam, da bodo 

obiskovalci kakšnega koncerta ob poslušanju 

glasbe z mislimi odpotovali kdaj tudi v moj 

Amarkord, ki jih obdaja v obliki slik.

Zoran Ogrinc

Slika s stalne razstave Sozvočje



PROJEKTI GLASBENE ŠOLE
V ZADNJIH DESTIH LETIH



Začetki Koroškega klavirskega tekmovanja 

segajo v leto 2011, ko se je porodila zamisel o 

tekmovanju, ki bi bilo motivacijskega značaja. 

Posebnost tekmovanja je, da so kategorije 

opredeljene na število let igranja klavirja, kar je v 

slovenskem prostoru nekaj novega, zato je 

tekmovanje svojevrstno. S tem kriterijem se je 

odprla možnost tudi za tiste otroke oziroma 

učence, ki se zaradi svojih let ne bi mogli 

udeležiti nobenega tekmovanja. 

Organizacijski odbor je izbral prvo strokovno 

komisijo tekmovanja, ki so jo sestavljali Saša 

Gerželj Donaldson, Jerneja Grebenšek in 

Simona Solce.

Z leti je tekmovanje raslo in preraslo v 

mednarodno. Njegova svojevrstnost, prijetno 

okolje, dobra organizacija in strokovnost so 

privabili tekmovalce iz različnih držav.

Statistika Koroškega klavirskega tekmovanja od 

leta 2011 do 2020:

·�KKT 2011 (Ni zabeležene statistike)

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2012

   Število učiteljev – mentorjev: 71

   Število tekmovalcev: 183 

   Klavir solo: 155 tekmovalcev

   Klavirski duo: 14 skupin 

  Število šol: 37

  Število držav: 5

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2013

   Število učiteljev – mentorjev: 81 

   Število tekmovalcev: 186 

   Klavir solo: 158 tekmovalcev

   Klavirski duo: 14 skupin

   Število šol: 37 

   Število držav: 5

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2014

   Število učiteljev – mentorjev: 95

   Število tekmovalcev: 186

   Klavir solo: 162 tekmovalcev

   Klavirski duo: 12 skupin

   Število šol: 41

   Število držav: 5

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2015

   Število tekmovalcev: 216

   Število učiteljev – mentorjev: 111

   Klavir solo: 192 tekmovalcev

   Klavirski duo: 12 skupin

   Število šol: 52

   Število držav: 10

Koroško klavirsko tekmovanje



·�KRATKA STATISTIKA KKT 2016

   Število tekmovalcev: 259

   Število učiteljev – mentorjev: 134 

   Klavir solo: 227 tekmovalcev

   Klavirski duo: 16 skupin

   Število šol: 66 

   Število držav: 6

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2017

   Število tekmovalcev: 225

   Število učiteljev – mentorjev: 132 

   Klavir solo: 201 tekmovalec

   Klavirski duo: 12 skupin

   Število šol: 64 

   Število držav: 6 

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2018 

  Število tekmovalcev: 217

  Število učiteljev – mentorjev: 125 

  Klavir solo: 197 tekmovalcev

  Klavirski duo: 10 skupin

  Število šol: 63 

  Število držav: 5

·�KRATKA STATISTIKA KKT 2019

  Število tekmovalcev: 172

  Število učiteljev – mentorjev: 99 

  Klavir solo: 156 tekmovalcev

  Klavirski duo: 16 skupin

  Število šol: 53 

  Število držav: 5

·�KKT 2020

  Odpadlo zaradi epidemije COVID-19.

Slika: Letak za Koroško klavirsko tekmovanje



Poletna akademija za flavto in komorno igro
Zaradi potreb po kvalitetni poletni šoli flavte smo začeli sodelovati s prof. dr. Karolino Šantl Zupan. 

Poletna šola sprva ni potekala v prostorih glasbene šole, vendar se je kasneje prestavila tja zaradi težnje 

po izboljšanju pogojev za vadenje in nastop.  

Že vsa leta je umetniški vodja prof. dr. Karolina Šantl Zupan, ki sodeluje z gostujočo profesorico Marino 

Novak in korepetitorjem prof. Ivanom Ferčičem. 

V vsakem projektu želimo udeležencem omogočiti napredek, zato poletna akademija za flavto in 

komorno igro ni samo prejemanje pedagoškega znanja, ampak tudi znanja za življenje. Poleg vadenja 

in koncertiranja so deležni tudi vsebin, ki jih z Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino (ŠKTM) 

ustvarjamo za učence, dijake in študente, katerim je akademija namenjena. 

Slika: Letak za Poletno akademijo za flavto in komorno igro



Poletna akademija za mlade talente
Ustanovljena je bila na pobudo učiteljev, ki so želeli, da otroci, ki kažejo talent za igranje klavirja, dobijo 

možnost nadgraditi svoje znanje. Pedagoški vodja in mentorica poletne akademije je Saša Gerželj 

Donaldson, dolgoletna predsednica Koroškega klavirskega tekmovanja in redna profesorica na 

kraljevem konservatoriju na Škotskem. Začetki akademije segajo v leto 2011. Letos praznujemo 10. 

obletnico njenega obstoja. »Delo z otroki se zelo razlikuje od dela s študenti na univerzi, ampak vse ima 

svoj čar. Kot učitelj se naučiš, da marsikaj, kar je za že oblikovanega pianista samoumevno, za otroka ni. 

Zato moraš najti način, da mu predstaviš problematiko. Delati z mladimi bodočimi pianisti je odlično! 

Če se zavedaš, da bo mogoče prav tvoja pomoč izoblikovala otroka v odličnega pianista, je to tisto, za 

kar nam je bilo zaupano poslanstvo učitelja ali profesorja,« pravi ga. Saša Gerželj Donaldson.

Seveda je poleg pedagoškega dela pomemben tudi družbeni vidik. Druženje, nastopanje in 

samostojnost prinesejo izkušnje, ki so zelo pomembne za življenje. 

Slika: Letak za Poletno akademijo za mlade talente



GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
DANES



Z. Ogrinc

Žitno polje, 2016



Glasbena šola Radlje ob Dravi v šolskem letu 

2019/2020 slavi 60 let od prve omembe 

glasbenega šolstva v zgornji Dravski dolini. Je 

sodobna glasbena šola, ki izvaja javno veljaven 

program. Pouk poteka na matični šoli v Radljah 

ob Dravi in v Ribnici na Pohorju, Vuzenici, 

Breznu, Kapli in v dvorcu Bukovje v Dravogradu. 

Izvaja nadstandardni program trobil, v katerega 

je vključenih 10 učencev. V šolskem letu je bilo v 

glasbeno šolo vpisanih 235 učencev, 198 na 

individualni pouk in 37 otrok na predšolsko 

glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico in balet. 

Poleg oddelka v Radljah ob Dravi glasbena šola 

deluje še v petih dislociranih enotah – v 

Vuzenici, na Muti, v Ribnici na Pohorju, Podvelki 

in Kapli. 

Septembra 2020 je Glasbena šola Radlje ob 

Dravi od Občine Ribnica na Pohorju dobila v 

uporabo nove prostore v Vicmanovi vili za 

dislocirani oddelek Ribnica na Pohorju. Dve 

učilnici sta namenjeni individualnemu in ena 

skupinskemu pouku.

Glasbena šola je septembra 2020 prejela 

nagrado Občine Radlje ob Dravi za delo na 

kulturnem področju. Ob tej priložnosti so na 

šolski spletni strani zapisali: »Veseli nas, da je 

bilo naše delo prepoznano kot velik doprinos na 

področju kulture. Nagrada je priznanje za delo v 

vseh 60 letih ter priznanje vsem učiteljem in 

ravnateljem, ki so pomagali razvijati glasbeno 

kulturo. Na tem mestu bi se radi zahvalili prvi 

ravnateljici Vidi Ogrinc, ki je s svojim 

entuziazmom začela zgodbo glasbene šole, in 

Ireni Trojak za njeno požrtvovalnost, s katero je 

dosegla, da je Ministrstvo za šolstvo priznalo 

našo glasbeno šolo. Velik pečat sta pustila tudi 

ravnatelja, ki sta nadaljevala njuno delo – Oskar 

Globočnik in Milka Ajtnik. Vsem vam se zato iz 

srca zahvaljujemo. Hvala tudi Občini Radlje ob 

Dravi za izkazano priznanje za naše delo. Glasba 

je naše poslanstvo in še naprej si bomo na vso 

moč prizadevali, da ga dobro opravimo.«



UČITELJI V ŠOLSKEM LETU
2019/2020



GLOBOČNIK Oskar

predmet/učenec                            razred
citre (5)

Grum Hana    2. r.

Golob Neža    4. r.

Širec Eman Mojca   4. r.

Valek Mojca    4. r.

Ladinek Zala    5. r.

kljunasta flavta (8)

Hribernik Klemen   1. r.

Košir Tisa    1. r.

Kuzmič Nika    1. r.

Motaln Loti    1. r.

Petrič Dida    1. r.

Rožič Lana    1. r.

Viher Mlinšek Tilen   1. r.

Volmajer Jana    2. r.

trobenta (4)

Glasenčnik Rok   3. r.

Mesner Anže    3. r.

Grubelnik Pečovnik Xaver  4. r.

Lorenci Tibor    4. r.

Število ucencev ob zakljucku
šolskega leta 2019/2020



TRNJEK Vojko KUS Dejan

predmet/učenec                            razred
flavta (1)

Matjaš Anja    5. r.

klarinet (4)

Cifer Benjamin    2. r.

Repnik Klemen   2. r.

Glasenčnik Matevž   5. r.

Krajnc Dejan    6. r.

saksofon (7)

Pelc Nejc    2. r.

Cifer Martin    3. r.

Glazer Alex    3. r.

Košir Novak Dimitrij   3. r.

Seitl Mathis    3. r.

Arl Julija    6. r.

Podpečan Saša   6. r.

predmet/učenec                            razred
flavta (1)

Klemenc Lana    1. r.

kljunasta flavta (5)

Klemenc Lana    1. r.

Lesjak Neva    1. r.

Ostruh Tea    1. r.

Rižnik Solero Ajda   1. r.

Herman Janina   4. r.

saksofon (9)

Fric Staš    1. r.

Gril Gal    1. r.

Pažek Svit    1. r.

Kričej Maj    2. r.

Medved Valentino   2. r.

Skobe Tian    2. r.

Črešnik Urban    4. r.

Martini Kvar Nik   4. r.

Hribernik Gal    5. r.



BAUER - KRIVOGRAD Bernarda

ČAJKA KUHAR Galinapredmet/učenec                            razred
diatonična harmonika (13)

Korman Urban    1. r.

Pušnik Anika    1. r.

Garmut Mojca    2. r.

Pušnik Anika    2. r.

Žigart Neli    2. r.

Bališ Luka    3. r.

Novak Matjaž    3. r.

Glasenčnik Matevž   4. r.

Kelenberger Rok   4. r.

Kogal Anej    4. r.

Viher Melanšek Ožbej   4. r.

Kegl Pia    5. r.

Štrablek Rene    5. r. predmet/učenec
plesna pripravnica, balet

harmonika (5)

Tertinek Ula    1. r.

Voh Leja    1. r.

Smolar Placet Neža   4. r.

Metličar Jaka    6. r.

Žvikart Gašper    6. r.



KRAJNC Sanja KRIVEC Suzana

predmet/učenec                            razred
flavta (12)

Arl Ahej Lana    1. r.

Glažar Larisa    1. r.

Miklavc Karin    1. r.

Šarman Lan    1. r.

Gašper Vita    2. r.

Lang Aneja    2. r.

Lorenci Manca    3. r.

Vanco Tertinek Lara   3. r.

Jezernik Neža    5. r.

Kac Mark    5. r.

Praznik Pilinger Tia   6. r.

Šmid Laura    6. r.

Kac Mark    5. r.

Praznik Pilinger Tia   6. r.

Šmid Laura    6. r.

predmet/učenec                            razred
flavta (13)

Čurč Lara    1. r.

Kuzmič Naja    1. r.

Lassnig Špalir Lea   1. r.

Vrenčur Nia    1. r.

Bukovc Urška    2. r.

Križaj Lara    2. r.

Šuler Julija    2. r.

Terpotec Eva    2. r.

Peruš Ema    3. r.

Planinšič Eva    3. r.

Poročnik Alya    3. r.

Javornik Julija    6. r.

Sešel Anika    6. r.



ŠVAB Matej ZALETELJ Marko

predmet/učenec                            razred
kitara (6)

Myint May    1. r

Nabernik Špela   2. r

Golob Ajda    4. r

Krenk Mai    4. r

Črešnik Zala    5. r

Mozgan Ana    6. r

predmet/učenec                            razred
kitara (17)

Stražišnik Daneja   1. r.

Šmid Nadja    1. r.

Žvikart Filip    1. r.

Čurin Maj    2. r.

Glasenčnik Klemen   2. r.

Glazer Aneja    2. r.

Kotnik Bor    3. r.

Lačić Haris    3. r.

Lisec Žan    3. r.

Mošič Luka    3. r.

Bališ Žan    4. r.

Holer Lili    4. r.

Roškar Matej    4. r.

Gros Lun Karel    5. r.

Medved Vita    5. r.

Rebol Tin    5. r.

Repnik Aleksander   6. r.



KABIL ĐUKANOVIĆ Amra POSPIHALJ Nataša

predmet/učenec                            razred
klavir (3)

Dobnik Zarja    2. r.

Čavnik Žak    5. r.

Sekuti Urška    7. r.

predmet/učenec                            razred
klavir (17)

Breznik Teo    1. r.

Glasenčnik Maruša   1. r.

Lorenci Tesa    1. r.

Planinšič Manca   1. r.

Javornik Zala    2. r.

Rebol Alisa    2. r.

Luršak Ažbe    3. r.

Pisnik Jan    3. r.

Črešnik Mel    4. r.

Martini Evita    4. r.

Črešnik Mel    5. r.

Gašper Ajda    5. r.

Jeznik Lara Ana   5. r.

Luršak Gaja    5. r.

Ošlak Eva    5. r.

Potnik Neja    5. r

Tertinek Špela    6. r.



SGERM - KRISTAN Damijana FRANK Tina

predmet/učenec                            razred
klavir (16)

Brezovnik Patricija   1. r.

Cvetkovič Eva    1. r.

Krajnc Aleks    1. r.

Buzzi Jan    2. r.

Črnko Živa    2. r.

Hojnik Tiana    2. r.

Hren Laura    2. r.

Urbanc Urška    2. r.

Žigart Ema    2. r.

Ovčar Živa    3. r.

Podlesnik Tilen   3. r.

Strmčnik Nia    3. r.

Ovčar Živa    4. r.

Fric Tia     5. r.

Klemenc Julija    6. r.

Verhnjak Tjaša    6. r.

predmet/učenec                            razred
klavir (8)

Jakopec Pija    1. r.

Pšeničnik Elin    1. r.

Berlič Katja    2. r.

Melanšek Mely   2. r.

Kobolt Ajda    4. r.

Kotnik Ajda    5. r.

Sirk Marković Pavla   5. r.

Krenk Ula    7. r.

orgle (2)

Javornik Ajda    1. r.

Špenger Amadeja   3. r.



MARČIČ Aleš ŠRIMPF Miha

predmet/učenec                            razred
petje (3)

Altbauer Darja    1. r.

Pori Toni    2. r.

Šušterič Primož   6. r.

predmet/učenec                            razred
pozavna (1)

Skobe Žan    5. r.



KOLEDNIK Oto KREUH Helena

predmet/učenec                            razred
Nauk o glasbi/NGL

predmet/učenec                            razred
klavir (9)

Jezernik Neža    1. r.

Skutnik Taja    1. r.

Jezernik Neža    2. r.

Osrajnik Špela    2. r.

Ferk Mlakar Zara   4. r.

Mesner Lara    4. r.

Peruš Lara    5. r.

Habjan Hana Eva   6. r.

Harnik Eva    6. r.



ČREŠNIK Matic FRAS GODEC Zlatka

predmet/učenec            razred
tolkala (18)

Cep Nik    1. r.

Pupaher Gal    1. r.

Stražišnik Lani    1. r.

Črešnik Tai    2. r.

Golob Erik    2. r.

Holer Teo    2. r.

Pinter Rene    2. r.

Šteharnik Luka   2. r.

Isak Pika    3. r.

Melanšek Lia    3. r.

Osvald Žana    3. r.

Forneci Solero Kevin   4. r.

Gašper Miha    4. r.

Koren Teo    4. r.

Brezovnik Tinka   5. r.

Ledinek Kaja    6. r.

Medved Alina    6. r.

Rožič Vid    7. r.

predmet/učenec                            razred
violina (4)

Gerhold Daša    3. r.

Krautberger Manja   5. r.

Mori Amelie    5. r.

Potnik Enja    5. r.



ŠTANTE Valentin

predmet/učenec                            razred
violina (16)

Bricman Neli    1. r.

Cink Tinja    1. r.

Golob Tisa    1. r.

Vimer Andraž    1. r.

Grubelnik Manca   2. r.

Vinšek Tjaša    2. r.

Robnik Miha    3. r.

Alič Bea    4. r.

Kus Eva Julija    4. r.

Ledinek Lina    4. r.

Črešnik Mel    5. r.

Helbl Ana    5. r.

Škorjanc Špela    5. r.

Urbanc Helena   5. r.

Viher Karina    6. r.

Viltužnik Zala    7. r.

VIDAKOVIĆ HARI Estera (porodniška)

Klavir, orgle NGL, GLP, PGV 



GAISER HERMAN Luka

predmet/učenec                            razred
kontrabas (2)

Brezovnik Anžej   2. r.

Vižintin Žan Anže   3. r.

ČREŠNAR Rene

predmet/učenec                            razred
diatonična harmonika (4)

Krivec Aleks    1. r.

Smolar Jošt    1. r.

Jesenšek Jaka    3. r.

Žigart Domen    6. r.

Nadstandardni program



KRAŠOVEC Lucija

predmet/učenec                            razred
petje (5)

Matjaš Anja    1. r.

Petrič Michelle   3. r.

Krenk Ula    4. r.

Turičnik Lara    4. r.

Okrogelnik Ažbe   5. r.

GRACEJ Nina

predmet/učenec                            razred
petje (6)

Mori Lara    1. r.

Črešnik Zala    2. r.

Ovčar Živa    2. r.

Rebol Alisa    2. r.

Praznik Pilinger Tia   3. r.

Škorjanc Špela    3. r.



KREUCH Tatjana

poslovna sekretarka, računovodja

KUS Silva

čistilka

Tehnicno administrativno
osebjeVILAR Tadej

predmet/učenec                            razred
klavir (1)

Grögl Žana    1. r.

trobenta (8)

Poročnik Neja    1. r.

Rebernik Matjaž   1. r.

Altenbaher Tilen   2. r.

Lesnik Jaka    2. r.

Pirc Sašo    2. r.

Smolar Jakob    2. r.

Škorjanc Uroš    2. r.

Koležnik Matic    7. r.



MIHELIČ Dragica

čistilka

VIDAKOVIĆ Milan

knjižničar, računalničar

KORAT Vili

hišnik



Z. Ogrinc

Moja reka, 2012



Glasbene šole Radlje ob Dravi

Ob zakljucku
60 let glasbenega izobraževanja v Glasbeni šoli 

Radlje je zagotovo mejnik, ob katerem se lahko 

s ponosom zazremo v preteklost in smelo po-

stavimo nove cilje za prihodnost. Generacijam 

učiteljev in profesorjev, ki so vsa ta leta učencem 

predajali  svoje strokovno znanje, jih spodbujali 

ter jih s svojim vzgledom navduševali, gre za-

hvala, da se je Glasbena šola Radlje skozi vsa ta 

leta razvijala in rastla. To dokazuje tudi število 

učencev, ki so se odločili za nadaljnjo glasbeno 

izobraževanje. Številni med njimi so se vrnili v 

svojo »prvo glasbeno šolo«, kjer svoje izkušnje 

in znanje delijo mladim generacijam.

Kultura je način, da razumemo sebe, drugega in 

svet. Glasbena šola Radlje tudi v Prav zato bo 

prihodnosti zagotavljala spodbudno okolje za 

mlade glasbenike ter podpirala njihovo ustvar-

jalnost. GŠ Radlje je bila vseskozi vpeta v 

kulturno dogajanje mesta Radlje in okolice, zato 

prav vsem hvala za sodelovanje in podporo.



Z. Ogrinc

Amarcord, 2016










