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Družina Treven
Rodila se je 2. 8. 1921 v Idriji trgovcu in posestniku Karlu Trevnu in gospodinji Mariji Šinkovec. Prvorojenki Mariji so se kmalu 
pridružili še bratje Stane, Valentin in Karel. Oče Karel je bil med letoma 1922-1924 pod vse hujšim raznarodovalnim fašističnim 
pritiskom zadnji slovenski župan Idrije pred drugo svetovno vojno. Trevnovi so vse do kapitulacije Italije 1943 podpirali 
Osvobodilno fronto, marca 1945 pa so jim raketni napadi zavezniških letalskih sil uničili vse premoženje.

Mala Marija z medvedkom

Birma s teto Ivanko 6. 7. 1930

Hiša in trgovina TrevnovihRazrušen dom Trevnovih

Marija s tremi brati

Starša - Marija in Karel Treven



Študij in prve zaposlitve
Marija  je obiskovala petletno ljudsko osnovno šolo v Idriji, tri razrede meščanske trgovske šole Avviamento Komerciale v 
Gorici, kjer je 1939 dokončala tudi triletno šolo za učiteljico otroškega vrtca. Hkrati je študirala klavir na  tržaškem konservatoriju 
Atenej, kjer je leta 1942 diplomirala. Med okupacijo je Marija poučevala klavir na svojem domu. Leta 1946 je bila z dekretom 
nameščena kot učiteljica petja  na Gimnazijo Jurija Vege v Idriji; ker je na idrijski glasbeni šoli primanjkovalo učiteljev glasbe, je 
bila leta 1948 premeščena tja, na gimnaziji pa je petje še naprej poučevala honorarno. Med letoma 1954 in 1955 je delala kot 
bančna uslužbenka v Narodni banki v Prevaljah in v Tolminu. Novembra 1957 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani opravila 
strokovni izpit za naziv učiteljica klavirja. 

Javornik 1953, Marija sedi na sredini Marija igra na orgle. Na smučanju

Prevalje 1954, Marija druga z leve v prvi vrsti

Marija vadi za izpit. Tipke njenega klavirja



Prihod v Velenje
V šolskem letu 1955/56 sta se šoštanjska in velenjska glasbena šola z odlokom Sveta za šolstvo pri LO Šoštanj združili. Uprava je 
bila v Velenju, za ravnatelja je bil imenovan Rihard Beuermann. Marijina teta Ivanka Trojar rojena Šinkovec se je iz Idrije v 
Velenje priselila že pred prvo svetovno vojno in med vojno ustanovila slovenski otroški vrtec, ki je postal protiutež nemškemu. 
Nečakinjo je obvestila o prostem delovnem mestu učitelja klavirja na Glasbeni šoli Velenje, ravnatelj Beuermann pa jo je nato 
povabil na razgovor. Oktobra 1955 se je učiteljskemu kolektivu pridružila kot prva redno zaposlena učiteljica klavirja, poučevala 
pa je tudi elementarno teorijo. V prostem času je sodelovala s Salonskim orkestrom Glasbene šole in skupaj z drugimi učitelji 
pripravljala komorne koncerte. Dejavna je bila tudi v društvu DPD Svoboda. Široko razgledana glasbenica je rada risala akvarele. 
Klavir je poučevala v šestih razredih nižje stopnje glasbene šole vse do upokojitve 1981. Umrla je  25. 4. 2012 v Velenju. 

Ivanka Trojar s svojimi varovanci (letnik 1920, 1921 in 1922) v slovenskem vrtcu; v tretji vrsti četrti z leve
je Ciril Grebenšek.

Marija Treven in ravnatelj Anton Čorbič z učenci ob selitvi glasbene šole iz parka v dom kulture, prva z desne
stoji Jožica Grebenšek.

Marija Treven s prijatelji; prenova stare hiše v Šentilju,
ki bo postala njen novi dom

Salonski orkester Glasbene šole in DPD Svoboda izvaja opereto Pri treh mladenkah.

Nastop učencev. Od leve proti desni sedijo učitelji: Cita Bogelič, Marija Treven, Franc Taušič, Rihard Beuermann, Franc Grebenšek in Leopold Planko.

Marija Treven


