
O Ustanovi 

Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja je bila ustanovljena 
decembra 1999. 
 

Dejavnost ustanove je pospeševanje izobraţevanja in razvoja talentov 
mladih, pomoč ostarelim ter drugim pomoči potrebnim, pri čemer je 
deleţ pospeševanja izobraţevanja in razvoja talentov mladih preteţni 
del njene dejavnosti. 
 

Od leta 2000 do danes je ustanova štipendirala 32 štipendistov. Pred 
dvema letoma je prevzela tudi botrstvo za enega afriškega otroka, ki 
mu pomaga pri šolanju. Drugi del dejavnosti, ki je pomoč osebam v 
stiski, iz leta v leto narašča, saj naraščajo tudi potrebe. 
 

Vsem, ki prispevate svoje delo in darove, se zahvaljujemo, Vas pa, ki 
še niste naši podporniki, a ste pripravljeni postati, vabimo, da se nam 
pridruţite; Vaš prispevek lahko oddate ţe danes v skrinjico na srečanju. 
 

Ustanovi lahko namenite tudi 0,5 % dohodnine; na obrazec vpišete 
našo davčno številko (86964151) in deleţ, ki ga ţelite nameniti v 
dobrodelne namene (0,5 %). Svoj prispevek lahko nakaţete tudi 
neposredno na račun: UPPG, Zajčeva 23, transakcijski račun: 03103-
1000000598. 
 

Za Vaš prispevek se v imenu naših štipendistov in pomoči potrebnih 
občanov vnaprej zahvaljujemo. 
 

 

USTANOVA Tel: (01) 834 32 10, 834 32 15  
PETRA PAVLA GLAVARJA Fax: (01) 834 12 23  
Zajčeva cesta 23 TRR: 03103-1000000598 

 Davčna št.: 86964151 

1218 KOMENDA Matična št.: 1504851 
 Šifra dejavnosti: 91330 
 E-mail: uppg@komenda.si 
 http: www.uppg.si 

 
 
 
 
 



O izvajalcih: 
 

SLOVENSKI CITRARSKI KVARTET 
 
Slovenski citrarski kvartet je edini tovrstni stalni sestav v Sloveniji. V 
programu imajo raznoliko glasbo od priredb stare glasbe, preko 
originalnih klasičnih skladb pisanih prav za citrarski kvartet do jazza in 
slovenskih ljudskih ter narodnozabavnih melodij. V kvartetu igrajo štirje 
učitelji citer: 

 Peter Napret akademski glasbenik-violinist (Akademija za 
glasbo v Ljubljani) in citrar (Tirolski deţelni konzervatorij 
Innsbruck). Za enkratne doseţke na svojem področju mu je 
Javni sklad za kulturne dejavnosti RS podelil Gallusovo listino. 

 Anita Veršec je profesorica glasbe in razrednega pouka. 
Poučuje na Glasbeni šoli Breţice, kjer s svojimi učenci dosega 
visoka priznanja na citrarskih tekmovanjih in uspešno vodi šolski 
citrarski orkester. 

 Janja Brlec je trenutno na podiplomskem študiju na 
Mozarteumu v Salzburgu. Je naša največkrat nagrajena citrarka, 
saj je na slovenskih drţavnih tekmovanjih prejela dve srebrni in 
pet zlatih priznanj, naziv “Prešmentana citrarka 2011”, prvo 
nagrado na Ithaki v Ljubljani ter enkrat drugo ter dvakrat prvo 
mesto na mednarodnem tekmovanju “Ernst Volkmann-Preiss” v 
Münchnu. 

 Tomaž Plahutnik je učitelj citer na Glasbeni šoli Kamnik, sicer 
pa prof. glasbene pedagogike. Je eden najbolj dejavnih 
slovenskih citrarjev. Konec lanskega leta je postal častni član 
Citrarskega društva Slovenije. 

 

SKUPINA NOTICE 
 
Skupina Notice deluje pri društvu Lipa - Univerzi za tretje ţivljenjsko 
obdobje v Domţalah. Njihov strokovni mentor je prof. Peter Napret. 
Skupina šteje devet citrark (Boža Bauer, Alenka Golob, Anica 
Habjan, Marija Hafner, Marija Knific, Breda Kavčič, Betka Kralj, 
Mihaela Kuzele, Marička Zavrl) in kitarist Marjan Jeretina. 
 

SOLISTKA EVA POGLAJEN 
 
Eva Poglajen je učenka citer v Glasbeni šoli Kamnik pod mentorstvom 
profesorja Tomaţa Plahutnika. Pod njegovim vodstvom se je Eva 
udeleţila regijskih, drţavnih in mednarodnih tekmovanj in si s tem 
prisluţila kar nekaj srebrnih in zlatih priznanj. 

 
Program 
 
Eva Poglajen : 
  1.       Jan Plestenjak, priredil Tomaţ Plahutnik : En poljub 
  2.       T. Lesjak/A.Gričnik, priredil Tomaţ Plahutnik : Klic srca 
  3.       Ţiga Stanič : Slovenska pravljica 
  
Trio Glasbene šole Kamnik:  Eva Poglajen, Katja Vodlan, Tina 
Narat : 

  4.       Primorska ljudska, priredil Peter Napret : Stu ledi 
  5.       Izraelski svatbeni ples, priredil H. Oberlechner : Nigun Atik 
  
Skupina Notice: 

  6.       Koroški ljudski ples, priredil P. Napret : Pastirica 
  7.       Slovenski ljudski ples, priredil P.Napret : Štajeriš 
  8.       Slovenska ljudska, priredil P. Napret : En Pandur 
  
Slovenski citrarski kvartet : 

  9.       Peter Napret : Fantazija na temo Gustava Ipavca 
10.       U. Koder, priredil P.Napret : Cvetje v jeseni 
11.       A. Karas, priredil Tomaţ Plahutnik : Tretji človek 
  
Vsi citrarji skupaj : 

12.       Slovenska ponarodela, priredil Tomaţ Plahutnik: Mamica je 
kakor zarja 
13.       Boris Kovačič, priredil Peter Napret : Tri planike 
 
Nagovor udeleţencem: Slavko Poglajen, ţupan Občine Komenda 
Koncert povezujeta: Boštjan Peršin in Goran Peršin 
Odgovorna za izvedbo koncerta: dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG 
Oblikovanje zloţenke: Rok Valenčič 


