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OB 30-LETNICI USTANOVITVE ČESTITAM GLASBENI ŠOLI V IMENU
DELEGATSKE SKUPŠČINE OBČINE KOPER

Ko bo te dni učiteljski zbor šole pregledoval prehojeno pot, bo lahko s ponosom
ugotovil, kako je bilo njihovo delo uspešno in kako pri občinah v Kopru in na obali
uživa šola ugled in priznanje. Starejši se bodo spominjali začetnih korakov glasbene
vzgoje v Istri po osvoboditvi, ko so se prvič v zgodovini odprla vrata takih dejavnosti
tudi pripadnikom delavskih vrst, podeželski mladini in vsem, ki so glasbo čutili in
ljubili, med njimi mnogim, ki so komaj slekli partizansko uniformo. Spomnili se
bodo na navdušene mentorje, ki so se zbrali okoli Srečka Kumarja in se požrtvoval-
no trudili, da bi s pospešenim ritmom nadoknadili to, kar nam je bilo prej odtu-
ieno, ln čeprav smo bili tedaj še v veliki stiski glede materialne osnove, se ni druž-
bena skupnost odpovedala bremenu, da skupno s celotnim šolstvom razvija tudi
glasbeno vzgojo kot pomembno komponento formiranja novega, humanistična
popolnejšega človeka. ln vrstile so se generacije ob klavirju, godalih, trobilih in
petju, ki so utrjevale bazo glasbeno izobraženih ljudi, ti pa so potem zagotavljali
širši izbor novih vzgojiteljev. Uspeh šole je bil in ostane prav v njeni širini, v mno-
žičnosti mladih učencev.

Uspehi in priznana kvaliteta posameznikov in ansamblov te šole jo uvrščajo
na visoko raven ne le v SR Sloveniji in to je največje jamstvo za njen nadaljnji
razvoj.

Delovni ljudje in občani Kopra in obale so in bodo ostali šoli ob strani, podpirali
bodo njene programe razvoja in utrjevanje njene vloge v sklopu celotnega sistema
usmerjenega izobraževanja. Učenci in učitelji glasbene šole so in bodo to družbeno
podporo cenili in upraviciti z nadaljnjimi uspehi.

MARIO ABRAM
predsednik SO Koper



Vladimir Lovec

OB ROBU SOLSKE KRONIKE

"z odlokom Istrskega okrožnega ljudskega odbora z dne 21. XII. 1948 je bila
ustanovljena Glasbena šola v Portorožu;«

Tako se pričenja dvajset let obsegajoča kronika, ki so jo v vsem tem času vestno
pisali tajnik in tajnice koprske Glasbene šole.

"Z odlokom ... « Slišati je hudo preprosto, saj v odloku nič ne piše, koliko potov
- potrebnih in nepotrebnih - so opravili tisti, ki jim je šlo za ustanovitev glas-
bene šole. Ne zaradi sebe, temveč zaradi generacij, ki bodo prišle, zaradi koščka
zemlje, kjer sta bili še tri leta poprej slovenska beseda in pesem prepovedani.

Prof. Srečko Kumar (1888-1954)

"Proračun sta sestavila prof. Luciian Janež in prof. Srečko Kumar in ga pred-
ložila Odseku za prosveto, ki ga je sprejel in odobril 1. XII. 1948. 16. decembra
so v dvorani hotela »Piran« slavnostno odprli Glasbeno šolo.«
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-Knilgovodstvo- v šol. letu 1950/51

Iz nadaljnjih zapisov izvemo, da sta v šoli namescena le dva glasbenika: rav-
natelj prof. Kumar in njegova hči Vukosava Hiti (oba poučujeta klavir). Šola raz-
polaga z dvema sobama v vili »Gini«, od koder pa jo že na spomlad presele v vilo
"S. Marco«.

Revna stvar? Kakor se vzame. Stvari niso vselej takšne, kakršne so videti.
Nekje je bilo treba začeti. Res je bilo to prvo šolsko leto nabito polno težav, vendar
je 74 učencev uspešno opravilo letne izpite. Pouku klavirja in glasbene teorije se je
v zadnjih mesecih prvega šolskega leta pridružila še violina, ki jo je poučevala
Ana Župan. Šola je imela v uporabi (ne v Iastit) sedem klavirjev, nevrednih tega
imena, ki pa so v skrajni sili vendarle služili namenu.

Kar predstavljam si pokojnega Srečka Kumarja z njegovo eruptivno naravo
in z njegovim glasbenim fanatizmom, ko sešteva plus in minus in je minus večji
od plusa. Kaj storiti? Pritegniti pozornost ljudi, razgibati glasbeno življenje, ustano-
viti pevski zbor in oddelek za balet, prirejati pevovodske tečaje. Rezultat je bil
kmalu tu: petnajst večjih in manjših nastopov samo v tem šolskem letu! Vendar pa
ugotovi ravnatelj na zaključni šolski konferenci, da je nujno:

»••• Pridobiti za šolo še tri glasbenike, in sicer Miroslava Logarja, Dušana
Mtirčelja in Dušana Štularja,
ustanoviti učiteljski pevski zbor in prirediti pevovodski tečaj za učitelje te-
čajnihe,
popraviti in urediti prostore v vili .8. Marco«, napeliati vodovod in urediti
sanitarije,
nabaviti opremo in godalne instrumente."

V drugem šolskem letu (949/50) so se razmere - zdi se skoraj neverjetno
še poslabšale. Ravnatelj je odšel na zdravljenje, njegova hči Vuka na dopust.

Prostore v vili .S. Marco- je pričela komaj opazno, vendar zanesljivo zasedati vo-
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jaška godba. (Ze znana zadeva z lisico in ježem.l Na novo namesceni violinski
pedagog Mirko Logar - od treh naprošenih glasbenikov je bil edini, ki se je
odzval - bi potreboval deset rok, da bi rešil položaj. Poučuje violino in teorijo,
nadomešča ravnatelja in opravlja posle tajnika. In živi v večnem strahu, kaj bo
s šolo.

"V juliju 1950 se je šola preselila po nalogu Okrožnega oddelka za prosveto
v Koper, Verdijeva 9. Opremo smo spravili v dve sobi, ki nista bili zasedeni.«

Tako pravi kronika in pristavlla, da je bila šoli obljubljena vsa stavba. V de-
cembru pa je nenavadno pomembni" Urad za pospeševanje gospodarstva- po hitrem
postopku postavil vso šolsko opremo na hodnik in se polastil obeh sob. Po dveh
letih delovanja je bila šola prisiljena prekiniti delo; vendar ne moremo govoriti
o splošnem nerazumevanju odločuiočih, saj je medtem oddelek za prosveto z vso
možno naglica urejeval nove, tokrat zares primerne prostore na Trgu revolucije 2
- nad študijsko knjižnico - kamor se je šola preselila 1. maja 1951.

Novi prostori so obsegali pisarno in sedem čednih učilnic, med njimi eno večjo
za skupinski pouk. Tako se je lahko v šolskem letu 1951/52 dejavnost Glasbene šole
razmahnila, saj se je povečalo tako število učencev kakor tudi število oddelkov.
Šolsko leto je končalo 114 učencev, ki so obiskovali pouk klavirja, violine, solo
petja in folklornih plesov. Povečalo se je tudi število učnih moči, saj beleži kronika
šest stalnih in osem honorarnih učiteljev.

V naslednjem letu (1952/53) je šola prvič dosegla tisto notranjo strukturo,
ki jo mora imeti vsak resen glasbeni zavod: pet oddelkov je zajemalo pouk glas-
bene teorije, klavirja, godal, pihal in trobil ter solo petja. Oddelek za ples je postal
samostojna baletna šola.

"V začetku šolskega leta je bila tajnica Lidija Prijori premeščena na osnovno
šolo, njeno mesto pa je prevzela Marija Pušnar. V mesecu decembru se je
vrnil od vojakov prof. Vladimir Lovec, ki je bil z dekretom z dne 1. marca
1953 postavljen za ravnatelja. šole, prejšnji ravnatelj prof. Srečko Kumar pa
je bil upokojen zaradi bolezni in starosti. V januarju mesecu je bilo odpovedan')
vsem honorarnim močem zaradi občutnega znižanja proračuna za leto 1953.«

Če danes pomislim na tisti čas in na vseh trinajst let svojega ravnatelj evanja,
moram ugotoviti, da takratni izbor novega šolskega vodje ni bil najbolj posrečen.
Ze res, da sem bil po strokovni plati morda čisto primeren za to mesto, vendar
pa sem o vseh ostalih spremljajočih pojavih - posebno o boju za denar - vedel
malo ali nič. Šele izkušnja me je naučila, da je s šolskim proračunom nekako
tako kot s prekratko suknjo: kakor koli jo skušaš podaljšati, vselej zmanjka za
rokave in ovratnik.

Iz te prve finančne stiske - prav majhne v primerjavi s tistimi, ki so nas
še čakale - se je Glasbena šola izmotala brez večjih izgub, pri čemer je imel
dosti zaslug vedno razsodni in trezno misleči Mirko Logar. Sicer pa sem imel
v njem in v celotnem, srečno ubranem kolektivu vsa leta neomajno podporo. Še
več, mnogokrat je bil prav učiteljski zbor tisti, ki je dajal pobudo za nove, učin-
kovitejše oblike dela. Temu se ni treba čuditi: z leti je učiteljski zbor zrasel v homo-
geno, zelo delavno in zelo požrtvovalno družino. Ta kolektiv, ki še danes deluje,
se ni odlikoval samo z visoko strokovno usposobljenostjo, ampak tudi z zelo jasnimi
pojmi o tem, kakšna mora biti prava glasbena šola. V tem pa je tičal tudi temelj
naših skupnih uspehov.

Naslednji dve leti sta potekli brez večjih pretresov. Šola je širila svojo dejav-
nost, kolikor so pač dopuščale možnosti. Zanimanje zanjo je raslo, o čemer priča
naslednji zapis v kroniki:

,,10. maja 1955 je bila ob 20. uri javna produkcija, na kateri so sodelovali učenci,
ki so že prej nastopili na interni prireditvi v šoli. Na javni produkciji je prvič
sodelovalosemnajstčlanski šolski orkester. Zanimanje za produkcijo je bilo
zelo veliko. Bila je v veliki dvorani gledališča, ki je bila popolnoma zasedena,
tako da so poslušalci še stali v parterju in na galerijah.«
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Mimogrede naj omenim, da sta bili v tem letu (1955) priključeni koprski šoli
tudi izolska in piranska glasbena šola, vendar pa sta čez leto dni postali smostojni
in sta kot taki delovali vse do združitve v Center za glasbeno vzgojo v jeseni
1967.

»V maju 1955 so nam bili nakazani novi šolski prostori v palači Gravisi v Ul.
stare pošte 2 (zdaj Gallusova ul.). Selili smo se 27. maja, pri selitvi pa so
nam pomagali tudi učenci. Ker so bili prostori zelo zanemarjeni, smo prosili
za kredit; po ogledu komisije in na podlagi predračunov nam je bilo dode-
ljenih 1,000.000 diri za obnovitev prostorov .«

Da so bili -prostori zelo zanemarieni«, je - bogu bodi potoženo - zelo milo
rečeno. Nočem obsojati mladih fantov, ki so pred nami gospodarili po stavbi in
pustili svoje sledove po vseh prostorih, stenske freske pa ozalj šali s podpisi in
rezbarijami lastnega izuma. Naj zadostuje le to, da smo morali parket dobesedno
izkopati izpod debele plasti nesnage, blata in druge umazanije.

Sicer se pa še danes čudim, kaj vse so bili tedanji obrtniški delavci spo-
sobni napraviti za bore milijon. Do 10. septembra (v slabih dveh mesecih) so na
novo napeljali vse električne vode, uredili sanitarije, prepleskali vse prostore, opra-
vili kup drobnih popravil in nam izročili deset čistih učilnic, pisarno in koncertno
dvorano. Res je hiša stara več kot 250 let in zidana na prav nenavaden način,
toda danes - po štirinajstih letih - mi je bolj pri srcu kot katera koli nova
stavba.

»V oktobru je sporočil Maksimilijan Skalar, profesor na Srednji glasbeni šoli
v Ljubljani, da je pripravljen priti na našo šolo. Njegovo ponudbo smo spre-
jeli, tako je 1. novembra 1955 nastopil službo kot profesor violine,«

S Skalarjevim prihodom se je pričelo novo obdobje, vsaj kar zadeva violinski
oddelek, ki je pri priti narastel na 49 učencev, in pa šolski orkester, ki je tako
dobil kar najsolidnejši temelj za svoj poznejši razvoj. Sedemletno pedagoško delo
prof. Skalarja je bilo čutiti še po njegovem odhodu, saj so njegovi učenci tudi

Pred vajo orkestra - maja 1958
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pozneje prav radi sodelovali v orkestru. Še bolj pa se je seveda poznal njegov
odhod, ki je pustil za seboj nepremostljivo praznino. Posledice čuti šola še danes.
Kako je prišlo do tistega, kar smo imenovali "primer prof. Skalarja«, bom pojasnil
kasneje, da ne bi prehiteval kronike.

Pomembni so zapisi, ki pričajo o razsirjanju dejavnosti Glasbene šole:
"Decembra 1955 je tav. Ivan Šče!?' napisal glasbo h Golievi pravljičru. igri »Prin-
ceska in pastirček", ki jo je uprizorila gledališče Slovenskega primorja. Pri
uprizoritvi so sodelovali učenci in profesorji Glasbene šole. Dirigiral je tov.
Šček sam."
,,10. aprila 1956 je bil v naši dvorani večer komorne glasbe, na katerem so
sodelovali gostje iz Zagreba in Munchna. Koncert so poslušali vsi starejši
učenci in tudi precej mlajših."
In še:
,,8. maja 1956 ie bil v dvorani Glasbene šole koncert pianisthe Pine Buonomo."

Vsekakor opozarja prvi zapis na pomemben prispevek h kulturnemu življenju
v Kopru, druga dva pa naznaniata vrsto nadaljnjih prireditev, ki so pozneje nujno
privedle do ustanovitve Društva prijateljev glasbe v Kopru.

V tem letu je pričel delovati tudi šolski odbor, ki je na svoji prvi seji izvolil
za predsednika tov. Ivana Siliča, vodjo glasbenega oddelka pri koprski radijski
postaji. Na tem mestu velja podčrtati, da je tov. Silič prevzel svojo nalogo z vso
odgovornostjo in zavzetostjo za napredek Glasbene šole. Po njegovi zaslugi ni bil
šolski odbor nikoli zgolj formalno telo, temveč je vselej živo in aktivno posegal
v dejavnost šole ter reševal organizacijske in finančne probleme. Prva priložnost
za odločno ukrepanje se mu je ponudila 7. marca 1957:

"Tega dne smo prejeli odločbo Občinskeaa ljudskega odbora, da je naša šola
proglašena za zavod s samostojnim financiranjem. Odločba stopi v veljavo že
1. januarja 1957."

Godalni kvartet (Alenka Čuček, Iztok Vrhovnik - violina, Niko Peršič - viola,
Marko Skrt - violončelo) - šol. leto 1958/59
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Otroški zbor - zborovodja Anton Sever, pri klavirju Ivan Šček - šol. leto 1958/59

11. marca se je sestal šolski odbor; iz zapisnika seje je razvidno, da je

»tov. predsednik pojasnil, kakšne posledice bi nastale zaradi tega nepravilnega
ukrepa:

1. Šolnino bi morali znatno zvišati, kar bi mnogim onemogočilo šolanje;
2. Veli1w učencev bi morali odsloviti;
3. Tako bi bili deležni pouka le otroci dobro situiranih staršev, medtem ko

bi revneiši, a nadarjeni učenci ostali brez pouha.«

V naslednjih dneh sta šolski odbor in ravnateljstvo šole posredovala Občin-
skemu liudskemu odboru pismene in ustne ugovore proti prenagljeni odločbi. V
čast odločujočim je treba zapisati, da jih ni bilo težko prepričati onesmiselnosti
tega ukrepa. Kljub temu bo ostal dogodek v spominu kot živa priča na hitro
sprejetih sklepov v tedanjih dneh, še bolj pa se ga bomo spominjali zaradi posledic:

"Preklicali so odločbo in tako je šola spet postala proračunska ustanova, venctar
z zelo ohrnienim proračunom. Da bi se rešili materialnih težav, bi morali od-
sloviti kakih šestdeset učencev; do tega pa ni prišlo, ker so učitelji in profesorji
na šoli priskočili z lastno iniciativo: vsak se je obvezal, da bo nekaj učencev
poučeval brezplačno. V tem pogledu ni bilo nikogar, ki ne bi bil pripravljen
žrtvovati nekaj ur tedensko, samo da ostane raven šole nespremeniena.«

Težko bi bilo najti lepše spričevalo kakega kolektiva, kot je ta preprosti zapis
v kroniki. Ni me sram povedati, da sem bil ponosen - in sem še danes - rta
visoko moralno zavest učiteljskega zbora Glasbene šole. Ta primer pa ni bil edini.
Podobno zavest je kolektiv pokazal tudi pozneje (1964), ko se je vse leto nesebično
odpovedoval delu osebnega dohodka zato, da je šola lahko kupila koncertni klavir.
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V kroniki se pojavi nova pisava: tajnica Marija Pušnar se odseli v Ljubljano,
njeno mesto pa prevzame Marica sček, ki opravlja zdaj že trinajsto leto tajniške
posle.

Novi zapisi govore o uspehih šole, o internih in javnih nastopih učencev, o
koncertih pianistke Ivane Lipoglavšek, violinistov prof. Skalarja in njegove hčerke
Olge in še o glasbeno-literarnih večerih; pripovedujejo o roditeljskih sestankih,
na katerih smo skušali razložiti, zakaj moramo zvišati šolnino; o razumevanju
staršev, pri katerih smo vselej našli toplo naklonjenost in pripravljenost na kakršno
koli pomoč.

V tem času so nekateri učitelji in profesorji zapustili šolo in odšli drugam,
na njihovo mesto pa so prišli novi ljudje - mladi in prilagodljivi. stevilo učencev
se je ustalilo: vsakoletni vpis beleži okoli 220 učencev, včasih malo manj, včasih
več. Prejšnjim, stalnim oddelkom se pridruži še tečaj za harmoniko. Prvi učenci
odhajajo v Ljubljano na nadaljnji študij.

Potem so prišla leta denarne stiske:

Zapisnik 7. seje šolskega odbora z dne 4. marca 1959. Dnevni red: Krčenje pro-
računa. Tov. Silič obrazloži pomen današnje seje: gre za zahtevo občine, okrniti
proračun v tolikšni meri, da bo v nevarnosti obstoj šole. Tav. ravnatelj pove,
da smo skušali naš predlog znižati na minimum. Po vsakem nadaljnjem zni-
žanju bi nujno prišlo do ukinitve celotnih oddelkov. S šolnino - čeprav bi jo
še tako občutno zvisali - ne bi rešili položaja. Navzoči predstavnik občinske
skupščine predlaga odslovitev ene učne moči; vztraja na tem, da mora šolnina
predstavljati letni dohodek v znesku 2,300.000dini Silič: dosedanji dohodek
znaša okoli 500.000.S kakšnim (nezaslišanim) zvišanjem naj bi dosegli zahte-
vano vsoto?"

In tako dalje. Do sklepov:

»Črtati vse honorarje, znižati izdatke na minimum, zvišati šolnino na najvišjo
možno mero.«

Komorni orkester - dirigent Vladimir Lovec - šol. leto 1958/59
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Občinski praznik in koncert ob lO-letnici Glasbene šole Koper leta 1961. »10 pesmi
za otroški zbor, Orffov Instrumentari] in godalni orkester«. Avtor in dirigent
Ivan Šček.

Rešitve seveda ni bilo. Spet so učitelji in profesorji opravljali neplačane nadure,
spet smo ostali pri nizkih prejemkih in spet nam je primanjkovalo denarja za
oskrbovanje instrumentov in muzikalij.

. V naslednjih dveh letih je bil finančni položaj za spoznanje boljši, kar nam je
.v letu 1961 dovolilo kolikor toliko spodobno praznovati deseto obletnico delovanja
Glasbene šole v Kopru. Že naslednje leto (1962) pa smo bili spet v enaki situaciji
kot tri leta poprej. Takrat je odpovedal službo prof. Skalar, ki s svojo revno plačo
ni mogel več dostojno preživljati nezaposlene žene in treh otrok. Dokler je šola
imela denar za nadure, je še nekako šlo, ko pa je ta skromni vir dohodkov usahnil,
je zašel v pravo stisko. V letu 1962 je zaprosil za kakršno koli povišanje svojih
prejemkov. Bil je toliko skromen, da je predlagal 10.000 din mesečnega dodatka.
Z vsemi dajatvami vred bi to dalo letno okoli 200.000 din, kar pomeni v okviru
katerega koli občinskega proračuna manj kot nič. Nikoli me ne bo nihče prepričal,
da te vsote ni bilo mogoče zbrati, čeprav vem, da takratni finančni položaj občine
ni bil rožnat.

Šolski odbor in ravnateltstvo sta pričela trkati na vsa možna občinska vrata,
vendar je bil uspeh enak ničli. Takrat smo prvič (in k sreči tudi zadnjič) naleteli
na popolno nerazumevanje.

Prof. Skalar je torej odšel v Ptuj, kjer so mu nudili pogoje, s kakršnimi se
koprski sploh niso mogli primerjati. Tri leta smo brez uspeha iskali drugega
violinskega pedagoga. V teh treh letih nismo mogli vpisati nobenega začetnika,
ker je tov. Mirko Logar imel dovolj in preveč svojih učencev, da bi mogel sprejeti
še začetnike. Po treh letih ni bilo na oddelku za violino niti prvega niti drugega
niti tretjega letnika. Ni treba biti pedagog, da si človek živo predoči katastrofo
nekega razreda: starejši učenci so odšli, naraščaja pa ni bilo. Orkester je razpadel
in tov, Borut Logar, ki je končno prevzel mesto violinskega pedagoga, je moral
začeti prav skraia. s pripravnico!
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Naj bo dovolj lamentaci], saj niso nikoli kaj prida zalegla Sicer pa se je stanje
pričelo popravljati; v naslednjih letih smo celo poravnali nekaj dolgov iz prejš-
njih let.

Še nekaj zapisov s konca naše kronike:

28. decembra 1965. Prof. Lovec odkloni ponovno kandidaturo za mesto ravna-
telja šole.

17. februarja 1966. Na razpis mesta ravnatelja naše šole se je javil tav. Miran
Hasl, profesor glasbe na učiteliišču. v Kopru. Delovna skupnost se strinja, da
postane prof. Hasl ravnatelj šole.

1. decembra 1967 so se delovni kolektivi glasbenih šol v Izoli, Kopru in Piranu
dokončno odločili za združitev v Center za glasbeno vzgojo. Sedež Centra je
v Kopru.

Šola pridobiva na ugledu: ni proslave ne slavnostne akademije, kjer ne bi
sodelovali solisti ali orkester Glasbene šole. Vrstijo se snemanja na radijski
postaji, učenci se uspešno udeležujejo republiških in zveznih tekmovanj. Sola po-
staja središče glasbenega življenja: tu je sedež Društva glasbenih pedagogov Pri-
morske in Društva prijateljev glasbe, ki prireja v šolski dvorani koncerte za mla-
dino in odrasle, tu ima svoje pevske vaje moški zbor DPD Svoboda. Bivši učenci
koprske glasbene šole, ki so nadaljevali študij v Ljubljani, se vračajo. Nekateri od
njih - pet po številu - že delujejo kot profesorji v Centru za glasbeno vzgojo.

Učiteljski zbor v šol. letu 1960/61: Anton Sever, Jernej Brodnik, Jera Cetin, Vladi-
mir Lovec, Miran Hasl, Vuka Hiti, Miroslav Logar, Ivana Lipoglavšek, Ivan šček,
Maksimilijan Skalar
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Komorni orkester na reviji glasbenih šol Primorske.- dirigent Vladimir Lovec -
Piran 1965

Zdaj je Glasbena šola v Kopru del velike kulturnoumetniške organizacije.
Dvajset glasbenih pedagogov skrbi za duhovno obzorje skoraj petsto tih mladih
ljudi, poglablja njihovo notranje življenje in bogati njihov čustveni svet.

Čas se je ustalil. Nove razmere odstranjujejo negotovost in nam vsem dovolju-
jejo mirno zbranost za vestno umetniško in pedagoško delo. Vsem? Vsem, razen
ravnatelju kajpak, kar pa je več ali manj usoda vseh ravnateljev na tem našem
ljubem svetu.

14



Miran Hasl

GLASBENA šOLA KOPER V LETIH OD 1969 DO 1979

In šola je -zajadrala« v tretje desetletje svojega dela, v desetletje kvalitetne
rasti, tekmovalnih uspehov in afirmacije v republiškem merilu in na medrepub-
liški ravni. Z združitvijo glasbenih šol v Izoli, Kopru in Piranu, z oblikovanjem
Centra za glasbeno vzgojo Koper je prišlo do poenotenja vzgojnoizobraževalnih
hotenj, do oblikovanja strokovnih aktivov in ne nazadnje, s 500 učenci in 26 zapo-
slenimi je postala ena razvitejših šol na Slovenskem.

Iz k ron i k e povzemam za vsako šolsko leto nekaj najvažnejših podatkov:

Šolsko leto 1968/69 - Skupno je bilo to leto na Glasbeni šoli Koper vpisanih
254 učencev, med njimi tudi 88 mladih pianistav, 50 harmonikarjev, 32 učencev je
igralo na različna pihala in trobila, 28 pa violina. Iz kronike pa še zvemo, da so

Godalni orkester - klavir solo Matjaž Šček - dirigent Borut Logar - 1969

15



naši učenci med drugim nastopili na republiških revijah učencev glasbenih
šol Slovenije, na Prešernovi proslavi, da so snemali za radio Koper in da je šola
proslavila 20-letnico svojega delovanja in ob tej priliki izdala poseben almanah. Na
koncertu so nastopili učenci solisti iz vseh treh obalnih glasbenih šol ter godalni
orkester. V tem letu smo izvedli prva resnejša vzdrževalna dela, da bi z njimi vsaj
delno izboljšali pogoje dela.

Šolsko leto 1969/70 - Tudi to leto so nasi učenci uspešno sodelovali na repu-
bliških revijah, mnogi med njimi so tudi snemali za radio Koper. Na koncertu
mladih glasbenikov iz glasbenih šol Primorske, ki je bil v Piranu v počastitev
200-letnice Tartinijeve smrti, je poleg petih solistov s svojo visoko ravnijo izstopil
godalni orkester šole. Kot vsa prejšnja leta so tudi v tem letu učenci obiskovali
pouk instrumentov in nauk o glasbi, ob polletju in ob koncu šolskega leta pa
je večina med njimi opravila izpite čez razred.

Šolsko leto 1970/71 - Združitev glasbenih šol, predvsem pa skupno delo, sta
že obrodila prve sadove. Z dogovorjenim razporejanjem glasbenih pedagogov je
bilo možno dvigniti število učencev, z oblikovanjem predšolskih oddelkov pa smo
ustvarili pogoje za usmerjanje otrok na t.im. simfonične instrumente, na glasbila,
s katerimi lahko oblikujemo komorne skupine, orkestre. S pomočjo strokovnih
aktivov nam je uspelo poenotiti glasbeno-vzgojna prizadevanja, opazno pa se je
dvignilo število učencev - predvsem v Izoli in Piranu. Vedno več, učencev
je vključenih v različne komorne skupine, vedno več v harmonikarske in druge
orkestre. Večina med njimi pokaže rezultate svojega dela enkrat, dvakrat na šol-
skih produkcijah, najboljši med njimi pa še na proslavah in prireditvah zunaj
šole, na revijah, tekmovanjih ...

Da bi sproti beležili vse najpomembnejše dogodke iz življenja in dela naših
treh šol ter seznanjali javnost z glasbeno-vzgojnimi prizadevanji, se je svet CGV
odločil, da bi z naslednjim šolskim letom pričeli izdajati LETNO POROčILO.

Godalni orkester - flavta solo Nataša Hladnik - dirigent Borut Logar
šol. leto 1969/70
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Glasbeni večer gojencev šole Glasbene matice iz Trsta in Centra za glasbeno
vzgojo Koper - Trst, šol. leto 1971172

šolsko leto 1971172 - Iz prve številke LETNEGA POROČILA zvemo, da so
solisti in godalni orkester nastopili na republiških revijah v Kranju, Mariboru in:
Trbovljah, da so sodelovali še na reviji glasbenih šol Primorske v Ilirski Bistrici
ter na glasbenem večeru gojencev Glasbene matice iz Trsta in CGV, da so za
radio Koper posneli čez 100 minut glasbe. Sprijazniti smo se morali tudi z bolečo
izgubo:

umrl nam je kolega, prijatelj, vzgojitelj,
profesor in slovenski skladatelj IVAN ščEK.

šolsko leto 1972173 - Godalni orkester šole v Kopru je nastopil oktobra na
Dnevu prosvetnih delavcev obalnih občin, sodeloval na glasbenih večerih v vseh
treh obalnih občinah in v Trstu, na literarnem večeru pisateljev PEN kluba v Pi-
ranu, na revijah glasbenih šol Primorske, prejel na 2. tekmovanju učencev glas-
benih šol Slovenije prvo, na zveznem tekmovanju v Zagrebu pa drugo nagrado.
Šola je imela osem javnih šolskih nastopov, njeni učenci so popestrili spored mar-
sikatere prireditve, akademije, proslave in posneli za radio Koper blizu 150
minut glasbe.

Šolsko leto 1973174 - Delovna skupnost koprske glasbene šole je proslavila
svojo 25-letnico in ob tej priliki prejela odlikovanje predsednika TITA - RED
ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI žARKI. Koncert je bil v dvorani glasbene
šole in sta ga izvedla profesorica Silvana Pretner in godalni orkester pod vodstvom
Boruta Logarja. Tudi v tem letu je imela šola redne javne šolske nastope, učenci pa
so sodelovali na mnogih prireditvah zunaj šole. Ugotovitev republiške verifikacij-
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Godalni orkester na reviji glasbenih šol Primorske - dirigent Borut Logar -
Ilirska Bistrica 1972

Godalni orkester v Trstu - 1972
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ske komisije, "da je cev v celoti izpolnil pogoje za vzqoinoizobrtizevalno delo,
kot jih zahteva zakon o glasbenih soloh.«, je bila le dokaz, da se je šola vsebinsko,
kadrovsko in organizacijsko oblikovala in utrdila.

Šolsko leto 1974/75 - V uvodni besedi POROČILA za to šolsko leto lahko be-
remo: "Center za glasbeno vzgojo bo letos sklenil osmo leto uspešnega delovanja.
Učenci šole so pridno obiskovali pouk, polagali izpite, igrali v različnih komornih
skupinah, ansamblih in orkestrih, sodelovali v glasbenem in kulturnem življenju"
naših hraiev, se udeležili raznih srečanj mladih glasbenikov.« Delavci cev smo.

Komorni orkester ob 25-letnici glasbene šole Koper - šol. leto 1973174

Otroški zbor in komorni orkester - dirigent Marijan Kocjančič - šol. leto 1974175
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v tem šolskem letu oblikovali svoj prvi letni delovni program ter tako začeli
z načrtovanjem našega vzgojnoizobraževalnega dela, sprejeli srednjeročni načrt
razvoja cev 1976-1980 in razmišljali o problemih, ki se bodo pojavili v glasbe-
nem šolstvu z uvajanjem celodnevne osnovne šole.

Šolsko leto 1975/76 - V tem šolskem letu smo proslavili 20-letnico delovanja
glasbene šole v Izoli in Piranu, komorni orkester pa je to leto dosegel svoj
največji uspeh: 1. nagrado na republiškem tekmovanju učencev glasbenih šol
v Ljubljani ter enako na tekmovanju glasbenih šol Jugoslavije v Subotici. Ob
rednih šolskih in zunaj šolskih nastopih so učenci glasbene šole posneli za radio
kar 300 minut glasbe. Zaradi prostorske utesnjenosti ter preobremenjenosti glas-
benih pedagogov smo ob ukinjanju predšolskih oddelkov morali pristopiti k res-
nemu omejevanju pri vpisu novih učencev, bili primorani začeti z ostrejšo selek-
cijo, zaradi zviševanja cen ter vedno večjih materialnih izdatkov pa smo morali
zvišati tudi šolnino.

Učiteljski zbor v šol. letu 1975176 - od leve proti desni: Silvana Pretner, Lilija
Kranjec, Stana Umek, Nadja Žerjal, Danica Železnik, Vuka Hiti; Marijan Kocjančič,
Anton Sever, Borut Logar - pedagoški vodja šole, Vladimir Lovec, Mikloš Nadaši,
Ivo Evetovič, Darij Pobega. Na sliki ni Miroslava Logarja in Riharda Lahajnarja.

Šolsko leto 1976/77 - Sklenjeno je deseto leto obstoja in uspešnega delovanja
v cev združenih glasbenih šol iz Izole, Kopra in Pirana. Kronika je zabeležila:
"Poteklo je deset let, ko je Obalna izobraževalna skupnost sprejela za glasbene šole
pomemben sklep: Na obali potrebujemo center, ki naj dvigne kakovostno raven
glasbene vzgoje in izobrazbe», Prav je, da se spomnimo, da so učenci v tem
šolskem letu sodelovali in nastopili kar na 11 šolskih nastopih, da smo v Kopru
slišali štiri samostojne glasbene večere, na katerih so igrali absolventi te šole ter
tekmovalci - učenci pihal, ki so na 6. tekmovanju prejeli tri prve in po eno
drugo in tretjo nagrado. Solisti in ansambli so nastopili na dvajsetih prireditvah
zunaj šole, solisti ter orkester šole so med drugim sodelovali tudi v pobrateni
Ferrari, posneli pa to leto blizu 400 minut glasbe.
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Harmonikarski orkester vodi Darij Pobega - šol. leto 1975176

Kvartet (Helena Poles - flavta 1, Jelena Kobi - flavta 2, Simon Vodopivec -
klarinet, prof', Silvana Pretner - klavir) je igral na proslavi ob slovenskem kul-
turnem prazniku - Koper 1976

21



Godalni orkester ~ trobenta solo Egon šušemlj - Kranj, maja 1977

Šolsko leto _J977/78 - Ob rednih šolskih in zunaj šolskih nastopih kaže v tem
pogledu posebej poudariti izjemne uspehe naših učencev na 7. tekmovanju glas-
benih šol. Dve naši pianistki sta prejeli drugo oz. tretjo nagrado, tercet klarinetov
drugo, kvartet pa v Ljubljani in v Beogradu prvo nagrado. V tem letu so nam
mladi glasbeniki iz Ferrare vrnili obisk. V sedmi številki POROČILA lahko prebe-
remo še to: "V "letošnjem šolskem letu smo se tudi samoupravno bolje organizi-
rali. Oblikovali in sprejeli srry,o Samouprtivni sporazum o združevanju dela in
sredstev na CGV, Samoupravni sporazum o osnovah in merilih za ugotavljanje
prihodka, dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke, že letos uveljavili vred-
notenje delovne uspešnosti delavcev CGV in ob zaključi'?,u pouka že peto leto
podelili nagrade najboljšim učiteljem po Samoupravnem sporazumu o vrednotenju
in nagrajevanju obsega in kvalitete dela.« O pogojih dela - štiri učilnice so bile
preurejene že pred časom - pa je med drugim zabeleženo: "Počasi, prepočasi se
izbolišuiejo tudi materialni in splošni pogoji našeaa dela. Kupljeni so bili novi
instrumenti, dvorana je dobila nove stole, preureieni so bili upravni prostor CGV,
učiteljski zbor koprske šole ima novo zbornico in knjižnico, vsi ti prostori imajo
tudi novo opremo. Uspeli smo tako narediti še korak, žal skromen, pri ostvaritvi
za našo delovno skupnost velikega načrta, ki mu pravimo obnova Glasbene šole
Koper!«
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Komorni orkester ob 30. obletnici Glasbene šole Postojna - junij 1977

Šolsko leto 1978/79 - Kljub temu, da to šolsko leto, v katerem proslavljamo
30-letnico šole <in lO-letnico popravljanja šolske stavbe) še ni končano, pa lahko
tu zabeležimo nekaj nadvse spodbudnih ugotovitev. Sem sodi najprej velik tekmo-
valni uspeh: dve prvi, dve drugi in ena tretja nagrada na republiškem v Mariboru
ter ena druga nagrada na 8. zveznem tekmovanju, ki je bilo letos v Ljubljani. Potem
je tu še razveseljivo dejstvo, da bo šola ob velikem razumevanju občinske izobraže-
valne skupnosti in Splošne banke Koper v tem šolskem letu pridobila še pet novih
učilnic, in končno, da sklep o vključitvi stavbe glasbene šole Koper v bodoči samo-
prispevek za izgradnjo in obnovo prostorov za vzgojo in izobraževanje - kot
odločitev, da se pri izgradnji novih osnovnih šol na obali upoštevajo tudi potrebe
glasbenih šol - ni le odraz visoke samoupravljalske in kulturne osveščenosti
naše družbene skupnosti, temveč tudi zaslužena nagrada učencem in učiteljem za
uspešno glasbeno in izobraževalno delo, za njihov pomembni prispevek pri raz-
voju in rasti glasbene kulture na obali. Z dokončno prenovo te naše šole pa bodo
dani vsi pogoji za nadaljnjo kakovostno rast glasbene šole, za dvig števila učencev,
za njeno še vidnejšo vlogo v glasbenem in kulturnem življenju in ne nazadnje,
s svojim izgledom bo polepšala podobo našega mesta.

Ta pregled je seveda nepopoln, saj v njem nisem uspel omeniti in poudariti
še vrste stvari, ki so še kako pomembne za življenje in delo neke glasbene šole:

- ime 1i smo - in ima m o - pridne uče n c e. Večina se z veseljem spominja
svojega igranja na tej šoli. Postali so, čeprav danes v drugih poklicih, ljubitelji
glasbe in razumevajoči spremljevalci našega dela... učence, ki so postali
nosilci glasbenega amaterizma. Brez njih ni dobrih pihalnih orkestrov, brez njih
ni amaterskih skupin ... učence, ki so se in se bodo posvetili glasbenemu po-
klicu in postali naši kolegi, glasbeni pedagogi, člani orkestrov, tudi umetniki ...
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Komorni orkester v šol. letu 1977/78

- ime 1i s m o - ini marn o - prizadevne uči tel je, katerih vzgojnoizob-
raževalna hotenja, volja, požrtvovalnost, trud in zagnanost zvečine vidno pre-
segajo obveznosti iz delovnega mesta.
Med njimi smo imeli - in imamo - tudi s kla d ate 1ja, ki sta učencem
namenila prenekatero skladbo, ki nista zapolnila vrzeli, temveč sta s svojimi
deli obogatila literaturo na področju pihal in trobil, za komorne skupine, za
orkester.
Imamo di r ige n t e orkestrov, odlične k o rep eti tor ke, mnogi učitelji
pa so ob svojem rednem delu še aktivni družbeni in kulturni delavci na ravni
občine, Primorske, Slovenije ...

Na šoli je sedež Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije, tu deluje Društvo
prijateljev glasbe, ki uspešno končuje letos že 16. sezono koncertov za mladino in
odrasle.

Glasbeno šolstvo v Sloveniji se je moralo vsa ta leta soočati s (preJ mnogimi
problemi. Neurejen položaj tega šolstva v sistemu vzgoje in izobraževanja, pomanj-
kanje glasbenih učiteljev, financiranje, ki bolj malo upošteva posebnosti tega šol-
stva, (ne) načrtovanje, pa odsotnost vsake investicijske politike, pa vztrajanje na
že zdavnaj preživeli miselnosti, da gre pri glasbenem šolstvu za Um. dopolnilno
dejavnost, -hobby«, za dejavnost drugotnega pomena so in bodo z vso resnostjo
vplivali na raven in razvoj glasbenovzgojnih prizadevanj glasbenih šol na Slo-
venskem.

Če v Kopru, razen kadrovskih težav in težav pri financiranju prenove stavbe,
s temi vprašanji in s to miselnost jo nismo imeli resnejšega opravka, gre zasluga
Obalni izobraževalni skupnosti in še komu, ki se zaveda vrednosti, vplivnosti in
pomena glasbenoestetske in kulturne vzgoje na mlado osebnost.
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UČENCI IN GLASBENI PEDAGOGI
GLASBENA ŠOLA KOPER - od 1948 do 1978

al 6 ~ > '<ii'al~
1-. al al

Šolsko leto al '> 1-. al e al
al 1-. o,

o,~ 'H"ci cd ..-4
al al 1-. ~ o.. ;::lo ,.q~ -...., ....,

al tIl~ '~Gi o Q) i2 o ~o ,~ 1-. ul o.. ::r:: ea E-< IJ.< uliJ.<...,

1948/49 52 22 74*
49/50 9 31 35 75
50/51**
51/52 13 42 14 32 101
52/53 17 5 48 5 29 104
53/54 31 7 65 7 33 143
54/55 32 21 61 43 157
55/56 41 16 64 8 49 178
56/57 42 24 53 6 20 145
57/58 45 14 71 9 33 172
58/59 42 12 61 11 33 159

1959/60 37 13 61 12 33 156
60/61 49 21 69 9 49 197
61/62 35 17 63 7 18 21 161
62/63 23 15 62 10 38 22 170
63/64 19 14 63 9 43 36 184
64/65 24 7 73 12 54 17 187
65/66 36 34 63 6 45 14 198
66/67 34 35 57 2 36 32 196
67/68 32 29 71 1 3 51 38 225
68/69 30 32 88 2 7 50 45 254

1969/70 28 33 89 2 9 43 45 249
70/71 32 38 95 12 1 48 42 268
71/72 37 46 93 2 28 86 292
72/73 39 45 99 6 3 3 24 1 98 318
73174 38 46 95 5 15 1 32 1 99 332'
74/75 45 50 92 3 14 1 27 2 70 304
75/76 37 62 98 19 1 29 2 27 275
76/77 34 60 90 13 2 24 3, 17 243
77178 31 46 93 17 2 29 2 19 239
78/79 31 56 89 18 2 27 2 28 253
1.poll,

* Skupno število učencev je v petindvajsetih letih v stalnem porastu in je v šolskem
letu 1973/74 doseglo najvišje število, tj. 332 učencev.

** V šolskem letu 1950/51 je bil pouk zaradi pomanjkanja primernih prostorov le
slaba dva meseca.
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GODALA

Pri godalih prevladujejo v i oli ne, zaradi potreb pri orkestru smo kakšnega
učenca preusmerili še na v i o 1o; od 1953. leta je v povprečju obiskovalo pouk pet
do šest v i o Ion č eli s t o v, zadnja leta pa imamo na šoli tudi učence, ki igrajo
na k o n tra bas. Vlolinski oddelek sodi med najrazvitejše v Sloveniji, čeprav se
je vsa leta, posebno v zadnjih, soočal z resnimi kadrovskimi težavami. Zaman so
bili vsi poskusi, da bi dobili na šolo violinskega pedagoga. Odtod nihanja v številu
učencev, odtod dejstvo, da se je to število letos znižalo na kritično mejo, na mejo,
ki že ogroža delo godalnega in komornega orkestra.

Pri razvoju v i oli n s k ega add elk a imata največ zaslug:

Miroslav Log ar, ki je bil lani primoran prenehati s poučeva-
njem, in njegov sin Borut Log ar, ki uspešno vzgaja mlade violiniste
od 1965. leta dalje.

Kot redni ali zunanji sodelavci so še bili: Maksimilijan Skalar
(1955-1962), čigar pedagoško delo je dalo na tem oddelku pomembne
rezultate tudi za poznejši razvoj, Ercole Parenzan (1951-1953), ing. Slav-
ko Majerič ter Mikloš Nadaši.

V i o Ion če lo je ves čas poučeval Miran Hasl, k o n tra bas
pa Ivan Gajski, Franc Požun, Leander Pegan, Ivan Šček in Julij Cener.

Ob razvijajočem se oddelku za godala So bili podani temeljni pogoji za obliko-
vanje godalnega orkestra. Z njim je začel in ga več let vodil Vladimir L o vec,
dobro zastavljeno delo pa je uspešno nadaljeval Borut Log ar, ki je z njim in
komornim orkestrom d.osegel izjemne uspehe tako na republiški ravni kot na tek-
movanjih učencev glasbenih šol Jugoslavije.

Komorni orkester - dirigent Borut Logar - šol. leto 1970/71
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PIHALA - TROBILA
Oba oddelka sta v letih obstoja glasbene sore pokazala naivečio številčno in

kakovostno rast, predvsem od 1965. leta, zlasti pri flavtah in klarinetih. V zadnjih
petih letih smo vključili sem še individualno in skupinsko igro kljunaste flavte ..

Poleg glasbil iz oddelka za pihala so učili igrati na tro-
ben to, rog; tro m bon in še kakšno trobilo: Just Bole, (1951 do
1956), Jernej Brodnik (1956-1965), Josip Jankovič, Leander Pegan in
Umberto Radojkovič.

Še danes uspešno na šoli delata v obeh oddelkih Marijan K o c-
jan č i ČJ in Darij Po beg a , pod čigar vodstvom deluje na šoli tudi
mladinski pihalni orkester. Učenci iz oddelka za pihala so v zadnjih
letih prejemali na tekmovanjih glasbenih šol najvišje nagrade.

Ansambel kljunastih flavt vodi Marijan Kocja,nčič - šol. leto 1976/77

Pihalni orkester - dirigent Darij Pobega - šol. leto 1974/75
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KLA VIR

Že po tradiciji ima ta oddelek tudi na koprski šoli daleč največ učencev.
V zadnjih treh, štirih letih smo bili primorani zaradi prostorskih zadreg in pre-
obremenjenosti učiteljev zaostriti sprejemne pogoje in močno omejiti vpis novih
učencev. V prvih treh letnikih zato skoraj ni učencev, kar bomo v tem oddelku še
kako čutili. Sicer pa imamo v vseh letnikih lepo število nadarjenih in tudi v naši
javnosti znanih mladih klaviristov.

Na tem oddelku je delovala vrsta glasbenih učiteljev, ki so po svo-
jih močeh, s strokovno metodičnim in prizadevnim delom dvigovali
raven naših mladih pianistov: Srečko in Vuka Kumar-Hiti (slednja od
1948-1935), Nora Favento, Alojzija Peršič, Emil Bevc in Jera Ferluga-
Cetin. Ivana Lipoglavšek je v osmih letih vzgojnega dela (1957-1965)
prispevala velik delež h kvaliteti klavirskega oddelka, svoj prispevek
pa so dodali še Anton Sever (1957-1977), Marta Barta (1966-1973) ter
Ivan Šček (1966-1972) in vrsta zunanjih sodelavcev, med njimi Ana
Župan, Stana Zlobec, Stane Strehovec, Breda Mastnak, Irena Vogrič,
Bogomir Babič.

Od 1952 poučuje na šoli Vladimir L o vec, od 1966 Silvana Pre t-
ner, od 1968 Nadja Že rja l , od 1967 Danica Žel e zni k, od 1971
Li-lija Kr anj ec, zadnja tri leta pa še Darja Per oš a ter Stana
UJl1ek.

SOLO PETJE

Pouk solo petja je bil, še bolj kot pri drugih predmetnih področjih, povsem
odvisen od tega, če je šola imela učitelja ali ne. Odtod obdobja, ko na oddelku
ni bilo pouka. Tako je na tem oddelku zdaj zopet od šolskega leta 1975176 dalje.

V teh tridesetih letih so solo petje poučevali štirje gl. pedagogi:
Zora Ropas (1951-1955), Jera Ferluga-Cetin (1956-1965), ko so rezul-
tati dela bili na tem oddelku najbolj -slišni-, leto dve je priskočil na
pomoč Anton Sever, tri leta pa je na piranski in koprski šoli učila še
Erika Druzovič.

Komorni orkester - poje Adrijana Juričič - dirigent Vladimir Lovec - 1963
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Komorni orkester - poje Danilo Milič - dirigent Vladimir Lovec - 1961

KIT ARA

S poučevanjem kitare smo pričeli v šolskem letu 1964/65.

Ob nauku o glasbi in kontrabasu jo je učil Ivan sček (1966-1972),
ob violini Mikloš Nadaši, oddelek sam pa se je številčno utrdil in ka-
kovostno dvignil s prihodom Ivana Eve t o v ica.

HARFA

Da imamo na šoli harfo - smo edina šola na Slovenskem - gre zahvala
Silvani Pre tne rje vi, ki se je - poleg klaviria - z dopolnilnim študijem
osposobila do te mere, da je 1972/73 pričela že z rednim poukom harfe. V letošnjem
šolskem letu je prevzela pouk tega instrumenta že njena bivša učenka Svetlana
Joksič.

HARMONIKA

V prvih letih obstoja te šole je bil pouk harmonike najprej v okviru posebnega
tečaja pri glasbeni šoli, pozneje, pa je bil ta instrument vključen v redno dejavnost
šole. Podobno kot pri klavirju so bili tudi na tem oddelku poostreni pogoji za
sprejem novih učencev in nasploh povečana tudi zahtevnost. Močnejše omejevanje
vpisa in večji osip sta tudi razloga, da se je število učencev v zadnjih letih zmanj-
šalo skoraj na polovico.

Na tem oddelku so daljši ali krajši čas delovali: Jože Erjavec, Pavel
Jerovec, Mitja Kos, Pino Muser, Rihard Lahajnar ter Marija Turšič.

Od 1965. leta poučuje - poleg pihal in trobil - na tem oddelku še
Darij Po beg a , ki mu je uspelo oblikovati tudi dober harmonikarski
orkester, zadnja leta uči harmoniko - poleg klavirja - še Danica Ze-
1e zni k, dve leti pa Evgen Bar anj a .
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Svetlana Joksič, harfa - 1974

Harmonikarski orkester - vodi Darij Pobega - šol. leto 1972/73
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TOLKALA

Zaradi potreb pri pihalnih in drugih orkestrih smo se pred dobrimi šestimi
leti odločili ustanoviti poseben oddelek za tolkala v Piranu.

Vinko De ton i je najprej začel na šoli z bobenčki, pozneje pa še
v Kopru in Iz-oli;pred dobrim letom dni mu je dodal še ksilofon.

Cicibani za 8. marec 1972- vodi Marta Barta

PRIPRAVNICA - NAUK O GLASBI

V vseh teh tridesetih letih smo imeli na šoli različne, včasih bolj včasih manj
številne pripravljalne razrede. To so bile pripravnice pri posameznih instrumentih,
oddelki za predšolske otroke, cicibane, posebne skupine za Orffov instrumentarij,
v zadnjih letih pa so tu še učenci, ki obiskujejo le nauk o glasbi brez instrumenta.
Največje število otrok smo v teh oddelkih imeli v času od 1972. do 1975. leta. Ker
nismo mogli nuditi pozneje vsem učencem iz pripravljalnih razredov pouka instru,
menta, smo njihovo število začeli zmanjševati, tako da smo končno vsako leto
vpisali le en razred najmlajših.

Gre za otrokov prvi stik z glasbo, za začetno razvijanje njegovih glasbenih
dispozicij, skupaj s starši pa smo v njih poskušali otroke usmerjati v skladu z nji-
hovo nagnjenostjo pa tudi v skladu s potrebami šole.

Nau k o g l a s bije dopolnilni predmet, ki ga ob instrumentu obiskujejo
vsi učenci glasbene šole.

Vzgajali so in uvajali v svet glasbe, oblikovali in razvijali otrokom
ritmični in melodični čut, širili teoretična spoznanja v teh letih nasled-
nji učitelji: Srečkr, Kumar, Just Bole. Ercole Parenzan, Marta Barta,
Vladimir Lovec, ki je občasno imel še kontrapunkt, Ivan sček, ki je
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nekaj časa predaval uvod v harmonijo, Silvana Pretner, Branka Mili-
vojevic, Darij Pobega, Marijan Kocjančič, Stana Umek, Nadja Zerjal.

Od šolskega leta 1976/77 je ves pouk nauka o glasbi prevzela Stana
Ume k, ki je v vzgojnoizobraževalno delo vnesla sodobne poglede
in prijeme. Dva oddelka najmlajših pa letos vodi Lea He d ž et.

Občasne razredne p e v s k e z bor e so uspešno vodili Srečko Kumar, Ivan
Šček, Anton Sever, Marijan Kocjančič in Stana Umek.

Zabeležimo še to, da naši učenci poslušajo še pouk g l a s ben e z god o v i-
ne in har mo ni j e - Vladimir L o vec, da igrajo letos v več komornih sku-
pinah, ki jih vodijo Borut Log ar, Marijan K o c jan č i č in Darij Po beg a ,
da sodelujejo v god a 1nem (Borut Log ar), har m oni kar s kem in pi-
h a l nem orkestru (Darij P obe ga) .

Uvod v harmonijo - Vladimir Lovec - šol. leto 1976/77

RAVNATELJI ŠOLE:
Srečko Kum a r - od 1948-1953
Vladimir L o vec - od 1953-1966
Miran Ha s 1 - v šolskem letu 1966/67 in na CGV od 1967. leta

TAJNIŠKE in računovodske posle so vršili:
Ludovika Kalan, Mirko Logar, Zdenka Lovec, Lidija Prijon, Marija
Pušnar: 1948-1956
Marica Š ček - od 1956 do danes
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Nauk o glasbi - 1. razred - Stana Umek - šol. leto 1977/78

UČENCI GLASBENE šOLE V KOPRU, ki so nadaljevali študij glasbe na Srednji
glasbeni šoli, Pedagoški akademiji ali Akademiji za glasbo in so danes učitelji
glasbe na CGV oziroma na drugih šolah obalnega območja:

Bogomir Babič, Renato Kaligarič, Marijan Kocjančič, Borut Logar,
Darij Pobega, Mirko Slosar, Zlatka Trošt-Knez, Slavica Tomažin, Nadja
Benčič-Žerjal.

Bivši učenci glasbene šole v Kopru, ki študij glasbe nadaljujejo, in oni, ki kot
glasbeniki delujejo zunaj našega območja oziroma zunaj šolstva:

Marta Barta, štefan Bencak, Branka Dolgan-Kljun, Nuška Gregorič
Nataša Hladnik, Lea Hedžet, Danica Ivančič, Tjaša Jernejčič, Savina
Kovačič, Viktor Muženič, Sonja Pahor, Višnja Renčelj, Karmen Semič,
Alenka in Matjaž šček, Metka Zupančič ...
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UčITEWSKI ZBOR GLASBENE šOLE KOPER v šolskem letu 1978179:

Evgen Baranj a - harmonika; Ivo E veto vi č - kitara; Miran H as 1 -
violončelo; Marijan K o c jan či č - pihala, ansambel klj, flavt, Lilija Kr anj ec
- klavir; Borut Log ar - violina, godalni [orkester; Vladimir L o vec - klavir,
gl, zgodovina, harmonija; Darja Per o š a - klavir, korepeticije; Darij Po beg a
- pihala, trobila, harmonikarski in pihalni orkester; Silvana Pre tne r - klavir,
korepeticije; Stana Ume k - nauk o glasbi, klavir, korepeticije: Danica Ze 1e zni k
- harmonika, klavir; Nadja :ž: e rja 1- klavir, korepeticije.
Zunanji sodelavci: Julij Cen e r - kontrabas; Vinko D eto n i - tolkala; Lea
He d ž e t - pripravnica; Svetlana J o k s i č - harfa.

Učiteljski zbor v šol. letu 1978/79
Od leve proti desni: Danica Železnik, Stana Umek - pedagoški vodja šole,
Nadja Žerjal, Darja Peroša, Darij Pobega, Marijan Kocjančič, Borut Logar,
Miran Hasl, Ivan Evetovič, Vladimir Lovec, Evgen Barania, Lilija Kranjec, Silvana
Pretner, Vinko Detoni. Na sliki manjkajo sodelavci: Julij Cener, Lea Hedžet,
Svetlana Joksič.
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TEKMOVANJE UČENCEV GLASBENIH sOL SLOVENIJE
IN JUGOSLAVIJE

1973 - 2. tekmovanje - Ljubljana - Zagreb
Godalni orkester je pod vodstvom dirigenta Boruta Logarja prejel v Ljubljani
1. nagrado, v Zagrebu pa II. nagrado.

1976 - 5. tekmovanje - Ljubljana - Subotica
Komorni orkester je pod vodstvom dirigenta Boruta Log ar jana repu-
bliškem in zveznem tekmovanju prejel 1. nagrado ter nastopil na sklepnem
koncertu najboljših.

1977 - 6. tekmovanje - Ljubljana - Skopje
(godala, pihala, trobila, kitara, zboril
Samo N o v a k o vič - klarinet, 1. kat. - 1. nagrada

Razred: Darij P obe g a
Klav. spr.. Silvana Pre tne r

Milan Rej e c - klarinet, III. kat. - 1. nagrada
Simon Vod o pivec - klarinet, III. kat. - 1. nagrada
Helena Pol e s - flavta, II. kat. - II. nagrada
Jelena K obi - flavta, II. kat. - III. nagrada

Razred: Marijan K o c jan č i č
Klav. spr.. Nadja Že rja 1,Mojca K o s mat i n

Na zveznem tekmovanju je Samo N o v a k o vič prejel 1., Milan Rej e c
in Simon Vod o pivec pa II. nagrado.

Godalni orkester - dirigent Borut Logar - 1973, ko je na 2. tekmovanju učencev
glasbenih šol prejel II. nagrado
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Komorni orkester je prejelI. nagrado v Ljubljani in Subotici 1976

Samo Novakovič je za prvo nagrado v Skopju prejel diplomo. njegov učitelj
Darij Pobega pa pohvalo - 1977
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Tekmovalci in njihovi učitelji - 1977

1978 - 7..tekmovanje - Ljubljana - Beograd
(klavir, solo petje, harmonika, komorne skupine, orkestri)
Nataša Kal aba - klavir, II. kat. - II. nagrada
Lada K o s - klavir, IV. kat. - III. nagrada

Razred: Lilija Kr anj ec
Klavdij Str oli g o - harmonika, IV. kat. - pohvala

Razred: Darij P obe g a
TERCET klarinetov - Milan Rej ec, Ernest Po žar, Damijan V u k -
II. nagrada
KVARTET - Jelena K obi - flavta 1, Ksenija K o s - flavta 2, Milan
Rej ec - klarinet, Sindija K o ren č - klavir - 1. nagrada

Komorna šola: Marijan K o c jan č i č

Na zveznem tekmovanju je prejel KVARTET 1. nagrado ter nastopil kot
najboljša komorna skupina v 1. kategoriji na sklepnem koncertu na Kolar-
čevi univerzi.

1979 - 8. tekmovanje - Maribor - Ljubljana
(godala, pihala, trobila, kitara, zboril
Sidonija Le bar - violina, 1. kat. - 1. nagrada

Razred: Borut Log ar
Klav. spr.: Silvana Pre tne r

Alenka Zu pan - klj. flavta, 1. kat. - 1. nagrada
Vlado Pop o vič - flavta, I. kat. - II. nagrada
Damijan V u k - klarinet, II. kat. - II. nagrada

Razred: Marijan K o c jan č i č
Klav. spr.: Silvana Pre tne r, Nadja Že r j al

Leon Kla s i č - klarinet, II. kat. - III. nagrada
Razred: Darij P obe g a
Klav. spr.: Darja Per oš a

Na zveznem tekmovanju je prejela Sidonija Le bar - violina II. nagrado
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Nataša Kalaba, klavir, iz razreda Lilije Kranjec, je na 7. tekmovanju glasbenih šol
(1978) prejela II. nagrado

Kvartet (Jelena Kobi - flavta 1, Ksenija Kos - flavta 2, Milan Rejec - klari-
net. Sindija Korenč - klavir) je na tekmovanju v Ljubljani in Beogradu prejel
1. nagrado
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PROF. MIRAN HASL, DIREKTOR CGV - žAGARJEV NAGRAJENEC

Leta 1951je pričel poučevati na Učiteljišču v Portorožu mlad, z voljo in ognjem
prežet profesor glasbe. Vedel je iz lastne izkušnje in iz spoznanj drugih: glasba bo
kot predmet uživala takšen ugled, kakršnega ji bo dal on sam. In dal ji ga je.
V letih, ki so sledila, je vzgojil vrsto uspešnih učiteljev in zborovodij, ki danes
delujejo po vseh krajih Primorske pa tudi drugod po Sloveniji. Vendar se ni zado,
voljil samo s tem, da je mladim ljudem posredoval znanje; vcepil jim je okus za
glasbeno govorico, potrebo po umetnosti.

Lahko je danes naštevati: bil je dolgoletni sodelavec Zavoda za šolstvo, vodil
je 25 let mladinske in odrasle zbore ter z njimi dosegal zavidljive uspehe; vsa leta,
kar je tu - 28 jih bo - sodeluje z Zvezo kulturnih organizacij kot strokovnjak za
zborovsko petje; bil je prvi predsednik Društva glasbenih pedagogov Primorske,
zdaj je predsednik Združenja teh društev v Sloveniji in torej zastopa slovensko
glasbeno šolstvo v jugoslovanskem merilu ... Še bi lahko naštevali.

Lepo je vse to slišati, a take stvari ne padajo z neba, treba je delati, se boriti.
imeti hkrati navdušenje in potrpljenje in nikoli počivati.

Zdaj je trinajst let, kar je prof. Miran Hasl direktor Centra za glasbeno vzgo-
jo v Kopru. Ves ta čas si je dosledno prizadeval dvigniti raven glasbenega šolstva
na Obali in na Primorskem, govoril in pisal je o težavah, o problemih s kadri,
prostorih, glasbilih in o tisočih drobnih stvari, ki tudi sodijo k šoli. Danes lahko
z zadovoljstvom ugotovi, da je postal CGV resnično središče glasbenega življenja
na Koprskem, Solisti in ansambli treh obalnih glasbenih šol sodelujejo na vseh
pomembnih prireditvah in proslavah, pa naj imajo te občinsko, regionalno ali
republiško veljavo. Tekmovanja učencev glasbenih šol dokazujejo raven, ki jo je
dosegel CGV: prve nagrade dobivajo njegovi solisti, ansambli in orkestri.

Prof. Miran Hasl pa ima pred seboj še vedno cilj. Treba je postaviti glasbeno
izobraževanje na Slovenskem na tisto mesto, ki si ga zavoljo svojega deleža pri kul-
turni vzgoji tudi zasluži. žagarieva nagrada je samo eno od vidnih priznanj za
neomahljivo pot k temu cilju.
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ZAHVALA NJIM, KI SO BILI IN SO NA GLASBENI šOLI V KOPRU
DVA J SET IN VEČ LET

MIROSLAV LOGAR
glasbeni pedagog v pokoju
violina

Z glasbeno vzgojnim in kulturnoprosvetnim delom je pričel po končanem
učiteljišču in študiju violine septembra 1917.leta.

Velik del svojega življenja - prek petdeset let, od tega kar 29 let na obali -
je posvetil glasbeni vzgoji, predvsem vzgoji mladih violinistov.

Vzgajal je v mnogih slovenskih krajih, od oktobra 1949. leta pa je kot učitelj
via line deloval najprej na Glasbeni šoli v Portorožu, po preselitvi šole pa na
Glasbeni šoli v Kopru, vse do 1978, ko je zaradi zdravstvenih razlogov prenehal
s pedagoškim delom.

VUKA KUM A R - HITI
glasbeni pedagog v pokoju
klavir

Ob očetu je bila na glasbeni šoli prva učiteljica klavirja. Skupno je na šoli
poučevala blizu dvajset let, delo in uspehe pri baletu pa pozna kulturna javnost
tudi zunaj meja našega območja.
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ANTON SE VER
glasbeni pedagog v pokoju
klavir, nauk o glasbi

Glasbene študije je končal na Glasbeni akademiji v Zagrebu. Kot kapelnik,
zborovodja in profesor glasbe je deloval na kulturnoprosvetnem, predvsem pa
na glasbenem področju v Križevcih, Visokem, Gornjem Milanovcu in Pančevu. Od
1946. leta je bil enajst let ravnatelj in profesor glasbene šole v Gorici, 1957. leta
se je preselil v Koper, kjer je na glasbeni šoli Koper uspešno glasbeno vzgajal
polnih dvajset let.

VLADIMIR L O VEC
klavir, glasbena zgodovina
harmonija

Po diplomi iz kompozicije in dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani
je leta 1950 začel s svojim delovanjem najprej na radijski postaji, od 1953. dalje
je bil 13 let ravnatelj Glasbene šole v Kopru, kot profesor, vzgojitelj, skladatelj,
sodelavec in svetovalec pa k strokovni in umetniški ravni te šole prispeva po-
memben delež še danes.

V blizu 35-letnem umetniškem in skladateljskem ustvarjanju je napisal skladbe
za godalne in pihalne instrumente, za komorne skupine in orkester; večja in manjša
dela, ki jih radi izvajajo učenci glasbenih šol in jih imajo na sporedih najvidnejši
slovenski in jugoslovanski umetniki.
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MARICA ŠČEK
tajnica CGV

Po končanem šolanju je bila od 1949. leta pet let zaposlena v Vipavi in Bovcu,
po preselitvi v Koper leta 1954 dve leti v Dijaškem domu, od 1956. leta, skupno
23 let do danes pa uspešno vodi tajniške in blagajniške posle. Najprej na Glasbeni
šoli, zadnjih dvanajst let pa na Centru za glasbeno- vzgojo Koper.

Ob učitelj ih šole je s svojim vestnim in požrtvovalnim delom prispevala viden
delež pri vsebinskem in organizacijskem oblikovanju ter razvoju šole v Kopru.

MARIA BASIACO
hišnica - čistilka

Mož kot hišnik ter Maria Basiaco kot čistilka sta stopila v delovno razmerje
na Glasbeni šoli Koper leta 1955. Po desetih letih je prevzela tudi posle hišnika,
tako da za red in čistočo na tej šoli skrbi že 24 let.
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VLADIMIR LOVEC

IZVIRNA DELA, ORKESTRACIJE IN PRIREDBE ZA POTREBE CGV

1. Izvirna dela:

UTRINKI za flavto in klavir
EKLOGA za klarinet in klavir
RECITATIV IN ARIJA za trobento in klavir
RECITATIV IN ARIJA za trombon in klavir
INTRADA za rog in klavir
ŠTIRJE LJUSKI MOTIVI za dve flavti, klarinet in klavir
AND ANTE za pet čelistov
CONCERTINO za flavto in orkester
EPIGRAMI - štiri skladbe za orkester

II. Priredbe lastnih del:

ROMANCA za flavto in klavir
SARABANDA IN MENUET za godalni orkester

III. Instrumentacije:

a) ORKESTER S SOLISTOM ALI BREZ NJEGA
Skladatelji, katerih dela so prirejena za orkester:
Adamič, Albinoni, J. S. Bach (dve skladbi), Bartok (3), Gade, Haendel,
Kozina (4), Moy (3), Mozart, Rebikov (3), škerjanc (6), Telemann, Torelli,
Veracini.

b) ORKESTER IN OTROŠKI ZBOR
Bach (2), Gilliers, Haendel, Haydn, Lully, Martini, Mozart, Pahor (4), Schu-
bert, sček, operne arije in samospevi (10l.

IV. Priredbe in klavirske spremljave.
a) INSTRUMENTALNA DELA S KLAVIRJEM

Anderson, J. Ch. Bach (2), Beethoven, Haendel, Lipar, Martini, Matz (11),
Peters, Pietzsch, Pozzoli, Tabaka, Zverev, narodne (3), neznani skladatelj (2)

b) DELA ZA GLAS IN KLAVIR
Gobec, Haydn, Kozina, Kuhar (3), Lhotka-Kalinski, Mašek (3), Ostrovski,
Pahor, Pirnik, sček, M. Vodopivec, narodni (2), neznani (2l.
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ŠČEK

solisJi

Prof. IVAN ŠČEK (1925-1972)

Prav je, da se ob jubileju naše šole spomnimo tudi pred sedmimi leti umrlega
kolega in prijatelja.

Hodil se je v Vipavi. Njegova življenjska pot, podobna življenjski poti marsi-
katerega zavednega in poštenega primorskega fanta, je dobila spričo ljubezni do
glasbe še dodatne razsežnosti. Glasba, ki ga je pritegnila v svoj svet že v najnež-
nejši mladosti, in rahlo zdravje sta ga usmerila od dela v očetovi kovaški delavnici
v študij glasbe. Začel je v šempetru pri Gorici in končal visokošolski študij in
tretjo stopnjo kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ob študiju - diplo-
miral je leta 1962- je od 1954.skoraj polnih 18 let nadvse uspešno glasbeno vzgajal
na glasbeni šoli in vrsto let tudi na gimnaziji v Kopru.

Njegova ljubezen do mladine je našla svoje mesto tudi v mnogih pesmic ah in
skladbicah. Njim je posvetil "Otroško suito«, spevoigro -Princeska in pastirček«,
dve Suiti za orkester -Boter petelin- in mnogo skladb za različna glasbila, ki jih
radi igrajo širom po Sloveniji.

Usodni, za Primorsko zgodovinski dnevi baja za obstanek soo našli svoj odmev
v "Treh pesmih- za bariton in klavir ter dveh kantatah -Balada« in -Komen«.
Ob stoletnici tabora v Kubedu je zborovskim skladbam dodal še ena, posebej ustvar,
jeno za to proslavo. Poleg klavirskih skladb je pisal še dela za komorne skupine
in orkester.
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KOPER - CAPODISTRIA

Koper - 1904

Mesto je nastalo na polkrožnem otoku plitvega koprskega zaliva. Na njegovem
območju omenja že rimski zgodovinar Plini] starejši AEGIDO. V času preseljevanja
ljudstev so sedanji Koper imenovali CAPREA ali CAPRARIA INSULA, kar pomeni
KOZJI OTOK in je zato v grbu upodobljena koza.

V zgodnjem srednjem veku so v Kopru kratek čas vladali Langobardi, nato pa
Franki. V njihovem času so naselili Slovani agrarno zaledje, v naslednjih stoletjih
pa tudi v Kopru in ostalih istrskih mestih, vendar SO se sčasoma romanizirali.

Kopru so gospodarili najprej koroški grof je, za njimi pa oglejski patriarhi, ki so
imeli v njem svojega posvetnega namestnika, odtod CAPUT ISTRIE - -glava Istre-
oziroma kasnejše italijansko ime CAPODISTRIA.

Leta 1278 se je Koper podvrgel Benetkam, vendar se jim je stalno upiral. Po pro-
padu oglejskih patriarhov v 15. stoletju so se odnosi med Koprom in Benetkami
izboljšali, mesto pa je dobilo celo privilegiran položaj na področju uprave, sodstva
in vojaškega poveljstva. V 16. stoletju se je razširil protestantizem - koprski škof
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Peter Pavel Vergerij - mesto pa je bilo tudi pomembno središče glagoljašev, raz-
širjeno pa je bilo tudi bogoslužje v slovenskem jeziku.

Koper je v tem času dobil tudi svojo značilno podobo - obzidje je bilo s kop-
nim povezano le z dolgim lesenim mostom. Mesto pa še danes krase stavbe, graje-
ne v stilu beneške gotike, renesanse in baroka.

Po propadu beneške republike so mesto zasedli Avstrijci, nato 1806. leta Fran-
cozi, od 1813 pa do leta 1918 je bil Koper zopet pod avstrijsko nadoblastjo. V letih
1819-1822 je dala Avstrija v mestu zgraditi ogromno poslopje kaznilnice, ki je
dajalo mestu negativen pečat vse do njegove osvoboditve.

V 19. stoletju smo v Kopru priče na eni strani naraščaiočemu italijanskemu
šovinizmu, iredentizmu ter gospodarskemu izkoriščanju agrarnega zaledja, na
drugi strani pa narodnostnemu prebujanju in gibanju Slovencev - čitalnica v De-
kanih pri Kopru leta 1869 - tabor v Kubedu pri Kopru 1870 in podobno.

V mestu so bile pred prvo svetovno vojno številne slovenske gospodarske, kul-
turne in prosvetne ustanove; predvsem je pomembno slovensko učitelj išče, iz kate-
rega so izšli mnogi slovenski znanstveni in kulturni delavci ter narodni buditelji.

Po prvi svetovni vojni, ko je Italija zasedla ozemlje Primorske in Istre, je sredi
revolucionarnega vrenja na eni strani in rastočega fašizma na drugi strani prišlo
do prvega upornega dejanja prebivalstva slovenske Istre, ki pa je imel predvsem
narodnoobrambni značaj. Plamen upora je ·spontano izbruhnil v Marezigah pri
Kopru ob priliki parlamentarnih volitev 15. maja 1921. Goloroko ljudstvo se je
odločno postavilo po robu fašističnemu nasilju, ki je spremljalo volitve. Fašistični
napadalci so na begu pustili tri mrtve, klic upora pa se je razlegel po vseh bližnjih
vaseh. Čeprav so sledile hude represalije in padle tudi žrtve med domačim prebi-
valstvom, pomeni upor v Marezigah - trdnjavi slovenstva - prvo plamenico svo-
bode. zato je ta datum koprska občina po osvoboditvi prevzela kot svoj občinski
praznik.

S prihodom fašizma na oblast je gonja proti Slovencem zavzela nesluten obseg.
Izginjala je slovenska beseda, odpravljena so bila slovenska krajevna imena, začelo
se je načrtno poitalijančevanje slovenskega prebivalstva, slovenski jezik je bil
izključen iz sodišč, z Gentilejevo reformo pa tudi iz šol. Začelo se je tudi popolno
gospodarsko zasužnjevanje slovenskega prebivalstva.

Koper je pod fašizmom naglo nazadoval, postal središče fašističnega skvadriz.
ma, koprski zapori pa prisilno bivališče stotin zavednih Primorcev in Slovencev
zaradi protifašistične dejavnosti.

1. maja 1945 so slovenske partizanske enote - Mornariški odred, Komanda me-
sta Koper in 4. bataljon bazoviške brigade ob prisotnosti 4. armade - osvobodile
Koper. Po podpisu mirovne pogodbe z Italijo leta 1947 je postalo mesto sedež Ju-
goslovanske vojaške uprave cone B Tržaškega svobodnega ozemlja, dokler ni bilo
z londonskim memorandumom 1954 priključeno Jugoslaviji.

Od tega leta dalje smo priče izredno naglega gospodarskega razvoja, z njim
pa tudi naraščajočega števila vzgojnoizobraževalnih in kulturnih zavodov ter orga-
nizacij. V mestu imamo danes več vzgojnovarstvenih zavodov, slovenskih osnovnih
in srednjih šol ter šol z italijanskim učnim jezikom, tu je sedež Centra za glasbeno
vzgojo z glasbeno šolo, Dom učencev, tu je sedež obalne delavske univerze, tu sta
dve umetnostni galeriji, Pokrajinski muzej, Osrednja knjižnica, Pokrajinski arhiv,
sedež "Primorskih novic-, radio in TV Koper, tu je sedež obalne italijanske skup-
nosti s krožki in kulturnimi skupinami.

Pozitiven razvoj jugoslovansko-italijanskih odnosov po vojni, odprta meja, zbli-
ževanje prebivalstva obmejnih območij, pretakanje materialnih in duhovnih dobrin
na obe strani, so novembra 1975 privedli do Ozimskih sporazumov, ki ustvarjajo
široke možnosti sožitja, urejanja odprtih vprašanj in sodelovanja v prihodnosti.

Koper je danes mesto s pristaniščem, z razvitim gospodarstvom in turizmom,
z mnogimi kulturno zgodovinskimi spomeniki ter razvejano vzgojnoizobraževalno,
kulturno, koncertno in kulturnoprosvetno amatersko dejavnostjo. Pobraten je z
mnogimi jugoslovanskimi ter nekaterimi tujimi mesti, med katerimi je najpomemb-
nejše mesto Ferrara v sosednji Italiji.
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ZA USPEŠNA PRIZADEVANJA V ŠOLSKEM IN POŠOLSKEM DELU
TER ZASLUGE PRI RAZVOJU GLASBENE KULTURE

so prejeli

ODLIKOVANJA PREDSEDNIKA TITA,
NAGRADE IN POHVALE

GLASBENA šOLA KOPER
Red zaslug za narod
s srebrnimi žarki (1974)

MARIJAN K O ej A N c I c
Medalja dela (1976)

Pohvala in nagrada 01S Koper (1978)

BORUT LOGAR
Red dela s srebrnim vencem (1977)

Pohvala in nagrada TIS obalnih občin (1971)
Nagrada Kopra »15. maj- (1976)
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MIROSLAV LOG AR - glasbeni pedagog v pokoju

Red zaslug za narod s srebrnimi žarki (1968)
Gallusova značka ob 50-letnici UPZ »E. Adamič- (1975)

VLADIMIR L O VEC

Red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1968)
Red republike z bronastim vencem (1976)

Nagrada Kopra »15. maj- (1972)
Nagrada za kulturne in umetniške stvaritve - OKS (1976)

MIRAN HASL

Red dela s srebrnim vencem (1968)
Priznanje OF, Nagrada Kopra »15.maj« (1971)
Pohvala in nagrada TIS obalnih občin (1972)
Odličje Svobode z zlatim vencem (1975)
žagarieva nagrada (1978)

ANTON S EVE R - glasbeni pedagog v pokoju

Red dela z zlatim vencem

MARICA š čEK - tajnica

Red dela s srebrnim vencem
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SOMMARIO

La Scuola di musica di Capodistria celebra il 30.-mo anniversario della sua
esistenza edella sua attivita, Estata istituita nel dicembre del 1948 a Portorose
e nel 1950 S stata trasferita a Capodistria; da 24 anni ha la sua sede nel palazzo
Gravisi e dal 1967 fa parte del Centro per l'educazione musicale di Capodistria.

Gli avvenimenti e le tappe piu rilevanti della vita e dell'attivita della Scuola
nel primo ventennio sono stati riassunti dal prof. Vladimir Lovec, che li ha
ricavati dalla cronaca scolastica, mentre il periodo dal 1969 al 1979 S stato com-
pendiato dal direttore del Centro per l'educazione musicale.

Nonostante le carenze di ambienti, di personale, di mezzi finanziari, che
hanno gravato sulla Scuola specialmente nella fase iniziale, dalla cronaca si
ricava che il numero degli allievi s andato costantemente crescendo - da 74 a
quasi 300 - e che oggi essi possono imparare a suonare ben 17 strumenti di-
versi, che i saggi e iconcerti, sia interni sia esterni, sono stati in continuo
aumento, che inostri allievi in tutte le gare sono stati tra i migliori in Slo-
venia; che nel campo degli scambi culturali tra citta gemellate abbiamo instau-
rato rapporti con gli allievi e gli insegnanti del Conservatorio di Ferrara; e,
momento tra i piu significativi, che per I'impegno e i risultati nell'educazione
e nell'istruzione e per la parte avuta nello sviluppo della cultura musicale nella
nostra citta alla Scuola di musica di Capodistria s stata conferita l'onorificenza
del presidente TITO.

Dal prospetto «Allievi e docenti musicali- possiamo rilevare, oltre ai dati
statistici, le diff'icolta e i successi delle sezioni di strumenti ad arco, di strumenti
a fiato, di pianoforte, di canto solistico, di chitarra, d'arpa, di fisarmonica, di
strumenti a percussione, ci rendiamo conto dell'attivita delle classi propedeutiche
e di quella svolta dalla sezione di materie teoriche, apprendiamo i nomi di tutti
i professori che in questi trent' anni hanno coltivato in tanti giovani l'amore per
la musica, hanno preparato e abilitato gli allievi all'Inserimento in complessi
dilettantistici e nelle orchestre e li hanno avviati ai gradi success ivi degli studi
musicali.

Una menzione particolare meritano i professori e le altre persone che nella
Scuola hanno svolto - e svolgono tuttora - un'attivita di venti el piu anni; la
maggior parte di loro, per l'impegno e i risultati nell'opera scolastica regolare
efuori orario e per i meriti nello sviluppn della cultura musicale, s stata msignita
di onorificenze del presidente TITO ed ha ricevuto premi ed elogi: Miroslav Log ar,
Vuka Kum a r - Hit i , Anton S eve r , docenti musicali a riposo: Vladimir L o -
vec, Marica Š ček, Maria Bas i a co; il direttore del Centro per l'educazione
musicale Miran Ha s 1 ha ricevuto l'anno scorso il «premio žagar», cice il piu
alto riconoscimento repubblicano per I'attivita educativa ed istruttiva nella RS
di Slovenia. Onorificenze e riconoscimenti sono stati conferiti anche ai colleghi
Marijan K o c jan č i če Borut Log ar.

L'almanacco conti ene in aggiunta la storia della nostra citta e del SUD svilup-
po economico e culturale, come pure l'espressione del nostro ringraziamento
a quanti hanno collaborato con gli sforzi della Scuola di musica ed hanno dimo,
strato comprensione per le sue fatiche e le sue premure nel campo dell' edu-
cazione,
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SUMMARY

The Koper Music School, founded in December 1948, is celebrating the 30th
anniversary of its founding and activities.

In 1950 the School was transferred from Portorož to Koper where, twenty-four
years ago, it was established in its present location in the Gravisi Palace. Since
1967it has become the Center for Music Education in Koper.

Profesor Vladimir Lovec has summed up from the school chroniche the
most important events and landmarks about the life and work of the school during
the first 20 years, while the director of the Center for Music Education has
elaborated upan the period from 1969 to 1979.

In addition to financial difficulties especially at the beginning there were
no suitable school premises and there was a lack of teachers. In spite of that
it is evident from the school chronicle that the number of pupils has been growing
constantly - from 74 to almost 300.

At present they are given instruction in 17 different musical instruments. The
number of school performances has considerably increased. The pupils from this
music school have taken part in all the competitions organized so far, and they
have always been among the best in Slovenia.

In the framework of cultural exchange between towns the school has establishe-j
a friendly relationship with the pupils and teachers of the Conservatory from
Ferrara (Italy).

Finally the Koper Music School has been given President Tito's decoration for
its educational efforts and its contribution to the development of musical culture.

In the review -Pupils and Music Pedagogues« we can, besides the statistical
data, learn all about the' problem s and achievements of the different classes such
as: classes for string and wind instruments, piano, solo-singing, guitar, harp,
accordion, and membraphonic instruments; preparatory classes, and classes in
relation to theoretical subjects.

There are also mentioned the names of all the teachers who have educated
music lovers for 30 years, enabled them to cooperate in amateur music groups
and orchestras, and guided them in the choice of a vocation - the study of
music.

Special attention should be given to all those professors who have been and
stilI are active for 20 years and even more. Most of them have already been
given President Titc's 'decorations. prizes, and honorable mentions for their thriving
efforts of at school, and their contribution to the development of musical edu-
cation: Miroslav LOGAR, Vuka KUMAH-HITI, Anton SEVER, all retired music
pedagogues, and Vladimir LOVEC, Marica ŠČEK, and Maria BASlACO. Last year,
Miran HASL, the director of the Center for Music Education in Koper won the
Žagar Prize, the highest republic award given in the field of education in Slovenia.
'Professors Marijan KOCJANČIČ and Borut LOGAR received awards and deco-
rations too.

Finally, in addition to the fore-mentioned subjects, the history of the town of
Koper and its economic and cultural development was added to the almanac.

The warmest thanks were also expressed to those who had cooperated with
the music school, and shown understanding for its educational endeavours
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ZA VZGOJNA IN KULTURNA PRIZADEV ANJA

GLASBENE ŠOLE KOPER

SO IMELI RAZUMEVANJE, Z NJO USPEŠNO SODELOV ALI IN JI
NUDILI MORALNO, FINANčNO IN MATERIALNO PODPORO:

OBALNA IN OBČINSKA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST

SKUPŠČINA IN IZVRŠNI SVET OBČINE KOPER

OBČINSKI SVET ZKOS - KOPER

RADIO KOPER - GLASBENA REDAKCIJA,
PRODUKCIJA GLASBENEGA PROGRAMA,
TEHNIKA IN SLOVENSKO DOPISNIŠTVO

PRIMORSKE NOVICE - KOPER

ZGP PRIMORSKI TISK - TOZD TISKARNA »JADRAN«

OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE V OBČINI KOPER

ZAVOD SRS ZA ŠOLSTVO - ORGANIZACIJSKA ENOTA KOPER

SKUPNOST GLASBENIH ŠOL SLOVENIJE

ZVEZA DRUŠTEV GLASBENIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

DRUŠTVO GLASBENIH PEDAGOGOV PRIMORSKE

SPLOŠNA BANKA KOPER

INVEST - BIRO KOPER

Vsem naša i s k ren a z ah val a !

GLASBENA šOLA KOPER



IZDAJO IZREDNE ŠTEVILKE »LETNEGA POROČILA"
OB 30-LETNICI GLASBENE šOLE KO PER
STA FINANčNO OMOGOčILI

OBČINSKA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST
OBČINSKA KULTURNA SKUPNOST
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Izdal Center za glasbeno vzgojo Koper - Uredil Miran Hasl - Opremil Zvest
Apollonio - Slike Foto Likar. Slika Kopra - 1904 - iz arhiva koprskega muzeja.
Zgodovinski oris Kopra - profesor Salvator Žitko
Sommario - profesor Miroslav žekar
Summary - profesor Damjana Povh
Tisk: ZGP Primorski tisk Koper - TOZD Tiskarna -Jadran- - Maja 1979 -
Naklada 1000 izvodov

Po mnenju Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SRS (št. 421 - 1/73
z dne 19. 3. 1973) je ta publikacija oproščena temeljnega davka od prometa pro-
izvodov.


