


UVOD
Tako kot se ob pogledu na prelivanje jesenskih barv umiri naše srce, 
prav takšen balzam za našo dušo predstavlja glasba. Je neizmerno 
očarljiva, mami nas z zvoki, ki se zlivajo v čarobno kompozicijo kot 
barvni odtenki na slikarskem platnu. Napaja nas s pozitivno energijo, 
nas razveseljuje in združuje. 

Ob 40-letnici glasbenega šolstva v Laškem čestitam vsem, ki ste 
primaknili kamenček v mozaiku, ki zrcali današnjo podobo glasbene 
šole v našem kraju. Skozi vsa ta leta se je v Laškem izobrazilo mnogo 
mladih glasbenih ustvarjalcev, ki so razvili svoj talent s pomočjo 
dobrih in izkušenih učiteljev. Ob tej priložnosti se vsem skupaj tudi 
iskreno zahvaljujem, saj s svojim znanjem bogatite kulturni utrip v naši 
občini, z dobro voljo in pripravljenostjo na sodelovanje pa puščate 
neizbrisno sled na vseh naših proslavah in ostalih prireditvah. Želim 
vam uspešno pot tudi v bodoče in prijetno praznovanje častitljivega 
jubileja.

Laško, 23. oktober 2015
     Franc Zdolšek

Župan Občine Laško
        
  

Pred nami je partitura Glasbene šole Laško – Radeče. Njeno časovno 
trajanje je strnjeno v »Simfonijo 40-65«. Prepoznajte v njej trenutek 
svojega življenja, ustvarjanja in poustvarjanja. 
Takt in ritem šole dajemo učenci, učitelji in starši. Okolje ji narekuje 
tempo vzpodbud in novih izkušenj. Dinamična jakost in strokovnost 
šole se odražata v vseh njenih nastopih v obeh občinah in izven ter na 
tekmovanjih, kjer dosegamo odlične rezultate. Zvok inštrumenta in gib 
telesa se vidita in slišita tako doma kot na različnih kulturnih prireditvah. 
Hvala vsem. Naj tako tudi ostane. 
Prazne liste notnega črtovja naj tudi v prihodnje zapolnijo prijetne 
melodije in harmonije. 

Rosana Jakšič
ravnateljica glasbene šole Laško - Radeče

Glasbena šola Laško – Radeče ni samo otrokom prijazna glasbena šola, 
ki odgovorno in strokovno posreduje glasbeno znanje, ampak je tudi 
trdno vpeta v kulturno življenje v občini. S svojimi glasbenimi točkami 
bogatijo številne prireditve in naše življenje. Njihovi uspehi na različnih 
tekmovanjih govorijo o strokovnem in zavzetem delu učiteljev in otrok, 
pa tudi staršev, ki vse to podpirajo. Veseli in ponosni smo na vse njihove 
uspehe in dosežke, zato se bomo še naprej trudili, da jim bomo omogočili 
čim boljše pogoje dela.
Ob jubileju iskreno čestitam vsem delavcem šole, ki s svojo strokovnostjo 
in predanostjo skrbijo za nenehno rast in napredek glasbene šole, učencem 
pa želim, da bi glasba resnično postala sestavni del njihovega življenja tudi 
potem, ko bodo končali glasbeno šolo.

                                                          Dimitrij Gril
 Vodja urada za družbene dejavnosti, 

                                             gospodarstvo in javne finance



PRVI 
ZAČETKI
Leta 1926 je Vilko Kuntara v Laškem ustanovil glasbeno šolo kot podružnico Glasbene matice v Celju.

Delovala je do odhoda Kuntare na drugo delovno mesto leta 1930.

Med 2. svetovno vojno je Franc Ropret poučeval različna glasbila, da bi izboljšal kader pihalne godbe.

Glasbena šola je bila znova ustanovljena leta 1953. Pouk je potekal na različnih lokacijah: na Mestni ulici 2, 
Orožnovem trgu 6 in na Valvasorjevem trgu 2 v osnovni šoli. Delovala je zopet le 4 leta.

Muziciranje otroke že od nekdaj razveseljuje. Učenci in učitelji, 1953/54



40PRED 
ŠTIRIDESETIMI 
LETI
Na pobudo tedanje ravnateljice radeške glasbene šole Jadrenke Štovičej je bil v šolskem letu 1975/76 ustanovljen 
dislocirani oddelek Glasbene šole Radeče. Pouk je potekal v prostorih Osnovne šole Dušana Poženela.

Učiti se je bilo mogoče igranja na klavir, pihala in trobila, že naslednje leto na harmoniko. Predmetnik je vseboval 
tudi nauk o glasbi. Vpisanih učencev je bilo približno 50.

1981/82 je bil odprt oddelek kitare.

1985/86 – zaradi prostorske stiske je bil del pouka organiziran v Osnovni šoli Primoža Trubarja. Istega leta se je 
v Osnovni šoli Antona Aškerca v Rimskih Toplicah pričel pouk klavirja. Število učencev se je povzpelo čez 80.

Leta 1991 je šola postala samostojni zavod Glasbena šola občine Laško.
1980/81 – Prvi učenci zaključujejo šestletno šolanje, ponosni na prejeta priznanja.

Učenci in učitelji,1981/82Glasba riše nasmehe na obraze.



ZDRUŽENIZDRUŽENI 
POD ENO 
STREHO
V šolskem letu 1993/94 se je šola preselila v prostore Kulturnega centra. Istega leta je dela in naloge ravnateljice 
prevzela Rosana Jakšič.

1996/97 – šola se je preimenovala v Glasbeno šolo Radeče s podružnično šolo v Laškem in dislociranim oddelkom 
v Rimskih Toplicah.

2010 – ponovno preimenovanje: Javni zavod Glasbena šola Laško – Radeče z enotama v Radečah in Laškem in 
dislociranim oddelkom v Rimskih Toplicah.

Stari oddelki so se povečevali, postopno so nastajali novi: v Rimskih Toplicah oddelek harmonike in kitare, v 
Laškem oddelki tolkal, violine in plesa. Z delom so pričeli pihalni, godalni in kitarski orkester ter dekliška vokalna 
skupina Vokaliza. Godalnemu oddelku so se pridružili še viola, violončelo in kontrabas, najmlajša sta oddelka citer 
in petja. V zadnjih letih je v celotni šoli vpisanih približno 500 učencev. 

Po dvajsetih letih so tudi prostori v Kulturnem centru postali pretesni.
Radi se predstavimo publiki.



ZDRUŽENI
Tkanje prijateljskih in glasbenih vezi Pustne šeme so zavzele oder.



DOM
DOBILI SMO 
ČISTO SVOJ 
DOM
2013/14 – selitev v prenovljeno stavbo na Valvasorjevem trgu.

Stavba postaja glasbena šola.



DOBILI SM
V povsem novem sijaju Odprtje šole, september 2013 Vse je pripravljeno, ustvarjanje novih spominov se lahko začne.



DOM
Pot do novih prostorov nikoli ni bila enostavna. Ravnateljici Jadrenka Štovičej in Rosana Jakšič sta se morali vsaka 
v svojem obdobju zelo truditi in vztrajati, da se je na koncu pokazal želeni cilj. Poleg uspešnega vodstva šole in 
finančnih sredstev, ki jih vsaka za svojo enoto zagotavljata občini Laško in Radeče, omogoča kakovostno rast 
celotne šole tudi medsebojno sodelovanje enot, ki je nepogrešljivo že od samega začetka. To dokazujejo nešteti 
nastopi, koncerti, delavnice, udeležbe na instrumentalnih in plesnih revijah na državni ravni ter izvrstni rezultati, ki 
so jih dosegli učenci na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Veliko učencev se je odločilo za nadaljnje 
glasbeno izobraževanje, nekateri izmed njih so se vrnili v šolo kot učitelji. Iz vseh obdobij obstoja šole v Radečah 
in Laškem je trenutno takih 28. Vsi učitelji so se vedno trudili prenašati znanje na mlajše rodove in prispevati k 
prepoznavnosti šole v domačem kraju – Z GLASBO V SRCU NEPREKINJENO 40 LET.

Kolektiv glasbene šole, avgust 2015 



GLASBEN
Na glasbenih delavnicah povabljeni glasbeniki delijo z mladimi svoje skrivnosti. Glasbeni in plesni živ žav



TEKMOVANJATEKMOVANJA
NAJVIŠJE NAGRADE IN PRIZNANJA V ŠOLSKIH LETIH 2010/2011–2014/2015

TEMSIG:
Regijsko

• 22 zlatih priznanj
• 16 srebrnih priznanj
• 2 bronasti priznanji

Državno
• zlata plaketa – 1. mesto (citre)
• zlata plaketa – 3. mesto (trobenta)
• 2 zlati plaketi (klarinet, trobenta)
• 8 srebrnih plaket (violina, klarinet, citre, trobenta)
• 9 bronastih plaket (violina, viola, violončelo, kitara, citre, klavir, 

trobenta, tolkala)

Pika miga – festival otroških plesnih skupin Velenje: 
• 8 zlatih priznanj

Mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1:
• priznanje strokovne žirije za najboljšo idejo, koncept
• zlato priznanje in snemanje za RTV Slovenija
• 5 zlatih priznanj
• 4 srebrna priznanja
• 2 bronasti priznanji

Festival plesne ustvarjalnosti mladih Živa (Ljubljana): 
• 6 zlatih priznanj

Mednarodno tekmovanje klarinetistov Citta di Carlino (Italija): 
• 2 drugi nagradi

Mednarodno tekmovanje Davorin Jenko (Beograd, Srbija):
• 6 prvih nagrad – lavreat (klarinet, trobenta, saksofon)
• prva nagrada – 2. mesto(trobenta)
• 3 prve nagrade – 3. mesto (klarinet, trobenta)
• 3 prve nagrade (klarinet, trobenta, klavir)
• 10 drugih nagrad (saksofon, trobenta, klarinet, klavir, klavirski trio)
• tretja nagrada (klavir)
• 8 zlatih priznanj (saksofon, klarinet, trobenta)
• 7 srebrnih priznanj (trobenta, saksofon)

Mednarodno tekmovanje Petar Konjović (Beograd, Srbija): 
• 5. mesto (klarinet)

Novi Sad (Srbija):
• 2. nagrada (klarinet)
• 3. nagrada (klarinet)

Mednarodno tekmovanje pihalcev Požarevac (Srbija):
• srebrno priznanje (flavta)
• bronasto priznanje (flavta)

Mednarodno tekmovanje Niš (Srbija): 
• 2. nagrada (violina)

Mednarodno tekmovanje pihalcev Emona (Ljubljana)
• 2 srebrni priznanji (flavta)
• 2 bronasti priznanji (klarinet, saksofon)
• uvrstitev v polfinale (saksofon)

Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel (Štanjel):
• zlato priznanje – posebna nagrada (citre)
• 3 zlata priznanja (citre, pozavna)
• 5 srebrnih priznanj (citre, pozavna, klavirski trio)
• 4 bronasta priznanja (citre, flavta, viola)

Mednarodno tekmovanje Tartini (Piran): 
• druga nagrada (violina)

Mednarodno tekmovanje Ars nova (Trst, Italija): 
• prva nagrada – 1. mesto (violina)

Mednarodno tekmovanje citrarjev München (Nemčija): 
• prva nagrada (citre)

Mürski festival kitare (Murska Sobota): 
• srebrno priznanje

Mednarodno srečanje harmonikarjev (Beltinci):
• 3 prve nagrade (klavirska harmonika, diatonična harmonika)
• 6 drugih nagrad (klavirska harmonika, diatonična harmonika)

Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado 
Avsenik: 

• srebrno priznanje (diatonična harmonika)

Mednarodno tekmovanje Daleki akordi (Split, Hrvaška):
• prva nagrada – lavreat (trobenta)
• druga nagrada (klarinet)



DOBILI SM
Znamo biti najboljši.

Izdala in založila: Glasbena šola Laško – Radeče
Odgovorna oseba: Rosana Jakšič, ravnateljica

Pripravili: Martina Jovič, Nuša Mesar
Fotografije: Arhiv Glasbene šole Laško – Radeče

Oblikovanje in priprava za tisk: Canvas s.p.
Tisk: Grafika Zlatečan
Naklada: 500 izvodov

Leto izdaje: 2015



1. Glasba v plesu - ples v glasbi:
Skupina učenk od 4. do 6. razreda sodobnega plesa in nadaljevalke  
A. Vivaldi: Koncert za  violino v g-molu, 3. stavek – Nevihta
Mentorica: Špela Medved

2. Komorna skupina citer in kitar:
Izraelska: Nigun Atik
Mentorji: Maja Dobrotinšek, Matjaž Piavec, Damjana Praprotnik

3. Orffova skupina s klavirjem
A. Dvořak, prir. B. Rojko: Simfonija št. 9, Iz Novega sveta, Largo 
(tema)
A. Grečaninov, prir. O. Ulokina: Koračnica
Mentorici: Martina Jovič, Brigita Mlakar

4. Ansambel flavt in dekliška vokalna skupina 
Vokaliza
T. Domicelj, prir: I. Podpečan: Življenje je lepo
Mentorice: Tatjana Brinovec, Antonija Germ, Rosana Jakšič

5. Tolkalna skupina
Lorde: Royals
Mentor: Benjamin Kos

6. Dekliška vokalna skupina Vokaliza
M. Gordon, prir. M. Huff: Chattanooga choo choo
Spremljava: Dejan Jakšič, Sebastjan Podlesnik, Benjamin Kos
Mentorica: Rosana Jakšič

7. Trobilni ansambel
G. Moroder, prir. D. Kajič: Flashdance
Mentorji: David Kajič, Marko Razboršek, Benjamin Kos

8. Narodno zabavni ansambel
V. & S. Avsenik, prir. B. Razboršek: Ljubezen in hrepenenje
Mentor: Boris Razboršek

9. Orkester klarinetov in saksofonov
A. Skaza: Glasba ni hec, ali pa...
Mentorji: Primož Razboršek, Damjan Vajde, Anja Kožuh

10. Simfonični orkester
A. Silvestri, prir. P. Lavender: Forrest Gump
Solistka: Hana Obrez, klavir
A. Dvořak, prir. D. Stone: Slovanski ples op. 46, št. 8
Mentorji: Lucija Kovačič, Marko Razboršek, Mojca Lukmar
Dirigentka: Lucija Kovačič

Izdala in založila: Glasbena šola Laško – Radeče. 2015


