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Prireditev se snema in fotografira.  

Izdal: Konservatorij za glasbo in balet Maribor 

Zanj: Helena Meško 

Koordinatorica: Lana Žuran Stergulec 

Naklada: 60 izvodov 

Napovedujemo: 

 

23. 1. in 24. 1. 2020, v Veliki in Mali dvorani Konservatorija Maribor 

Seminar za jazz trobento, predavatelj Daniel Nösig, 

 

27. 1. 2020, ob 19.00 v Kazinski dvorani SNG Maribor 

Koncert profesorjev. 

 

KONSERVATORIJ 
ZA GLASBO IN BALET 

MARIBOR 
Musis Vivimus, Musis Laboramus. 
Za muze živimo, za muze se trudimo. 
Od leta 1945. 

SLOVENSKE KLAVIRSKE MINIATURE 

KOMENTIRANI KONCERT 
 

Izvaja: profesor Bojan Glavina 

VELIKA DVORANA KONSERVATORIJA MARIBOR, 

SREDA, 22. 1. 2020, ob 18.00 

 



Anton Tomaž LINHART (1756—1795): Mazurka 

Benjamin IPAVEC (1829—1908): Podoknica 

Josipina URBANČIČ TURNOGRAJSKA (1833—1854): Spominčice 

Risto SAVIN (1859—1948): Sarabanda, op. 8 št. 1 

Josip PAVČIČ (1870—1949): Spomin na prvi ples 

 

Gojmir KREK (1875—1942): Iz naših logov op. 55, št. 1 

Stanko PREMRL (1880—1965): Sonatina 

Janko RAVNIK (1891—1982): Valse melancholique 

Marij KOGOJ (1895—1956): Malenkosti - XIII, XVIII in XXII 

 

Slavko OSTERC (1895—1941): Arabeska III 

Karol PAHOR (1896—1974): Dve miniaturi iz Istrijanke, št. 4, 12 

Lucijan Marija ŠKERJANC (1900—1973): Preludij št. 9 

Vilko UKMAR (1905—1991): Kes 

 

      * * * * * 

 

Marjan KOZINA (1907—1966): Preludij 

Pavel ŠIVIC (1908—1995): Molčali smo, Češnjev cvet 

Franc ŠTURM (1912—1943): Male skladbe – IV, V 

Zvonimir CIGLIČ (1921—2006): Za Elviro 

 

Primož RAMOVŠ (1921—1999): Ocene: Nezadostno, Odlično 

Vladimir LOVEC (1922—1992): Groteska št. 3 

Ivan ŠČEK (1925—1972): Baletna skica št.1 

Pavle MERKU (1927—2014): Drobnice, op. 9 št. 3 in 5 

 

Jakob JEŽ (1928): Neuslišanost 

Alojz SREBOTNJAK (1931—2010): Godec 

Alojz AJDIČ (1939): Mora 

Bojan GLAVINA (1961): Nokturno 

Bojan Glavina  

Skladatelj, klavirski pedagog, pianist, publicist.  

 

Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je diplomiral iz orgel (prof. Hubert Bergant) in 

kompozicije (prof. Marko Mihevc). Opravil je tudi dveletno šolo za klavirske pedagoge v 

Gorici pri prof. Sijavušu Gadžijevu.  

Njegov skladateljski opus vsebuje okrog 400 del – največ jih je posvečenih klavirju in 

komornim skupinam, nato zborom, drugim solistom, ter orkestrom. Veliko jih je nagrajenih 

na slovenskih in mednarodnih natečajih za kompozicijo (Italija, Hrvaška, Bolgarija, ZDA), 

izšlo pa je okrog 50 njegovih samostojnih zbirk. Več kot polovico svojega opusa je posvetil 

otrokom in mladini. 

 

Izšlo je sedem njegovih CD-jev: »Zvočne pokrajine« (izbor komornih skladb), CD s 

klarinetistom Robertom Staničem, CD s Triom Julius, »Dih pomladi« (priredbe za klarinet, 

violino in klavir),   »Glasba letnih časov« (12 skladb za klavir štiriročno), »Skozi pravljično 

mesto črnobelih tipk« (glasba za dva klavirja), «Album fragmentov« (komorne skladbe).  

 

Delovanje Bojana Glavine na glasbenem področju je zelo široko: bil je ustanovitelj in 

urednik glasbene revije »Primorska sozvočja« (1999–2005), dolgoletni vodja strokovnega 

klavirskega aktiva Zveze Primorskih glasbenih šol, je ustanovni član EPTE – Društva 

klavirskih pedagogov Slovenije, v katerem redno sodeluje pri različnih projektih na 

vsakoletnih Slovenskih klavirskih dnevih. Velikokrat je bil član strokovnih žirij primorskih 

in mednarodnih tekmovanj. Je zbiratelj in odličen poznavalec notne literature slovenskih 

skladateljev, zlasti klavirske. S svojimi učenci klavirja je v 30-ih letih pedagoškega dela na 

domačih in tujih tekmovanjih prejel okrog 120 nagrad. Veliko mladih pianistov na 

državnih in mednarodnih tekmovanjih je prejelo posebno nagrado prav za izvedbo 

Glavinovih skladb.  

V letih 2015–2017 je na Glasbeni matici Trst uspešno vodil tečaj kompozicije za dijake in 

profesorje ter bil redni predavatelj Klavirske šole za primorske pedagoge prof. Sijavuša 

Gadžijeva.  

 

V letu 2016 je izšel njegov literarni prvenec – »Žvižgi«, zbirka kratkih, proznih zgodb(ic), ki 

je doživela veliko pozitivnih odzivov občinstva, zbirka pa je bila tudi nagrajena na natečaju 

Gledališča Koper in Obalnih galerij. 


