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Pobudo za zbor prinese poštar na naslov 
Društva LAZ…

Po pošti je na Društvo za razvoj podeželja LAZ prišla pobuda za osnovanje pevskega zbora, 
brez podpisa pošiljatelja. Ali naj umestimo v program dela društva tudi to dejavnost? Zakaj pa 
ne? Lahko bi peli na prireditvah, ki jih imamo v Jablaniški dolini, oživljali bi pevsko dediščino 
naših krajev. Kje bi pa vadili, predvsem pa - kdo bi bil zborovodja? Peli bi sicer za zabavo, ven-
dar tako, kot je treba, pod strokovnim vodstvom.

Poiskali smo zborovodjo…

Morda imamo v dolini koga, ki obvlada ta posel? 
Pozanimam se - bivši sodelavec Matej, ki poje 
v Nikolajevem zboru mi posreduje nekaj imen. 
Skoraj smo bili že zmenjeni s Klavdijo, vendar 
po premisleku – ne bo šlo, njen delovni čas je 
nestalen in spremenljiv; nesebično priporoči in 
uredi kontakt z znanko, ki postane naša zboro-
vodkinja – Ana Tori, profesorica glasbe



članek iz Jablaniških novic

Povabilo vsem, ki bi radi peli…

V Jablaniških novicah, September 2012   smo 
objavili povabilo:

Še isti dan, ko pridejo na dom Jablaniške 
novice je poklicala Mari, sledi še desetnija 
klicev, nekaj jih spodbudim, da se odločijo. 
Na prvih vajah nas je bilo petnajst, same 
ženske v starosti od 30 do 65 let.



Prva vaja, torek 11. septembra 2012 ob 20-ih

Zberemo se v gasilskem domu v Jablanici. Gasilci nam prijazno omogočijo uporabo dvorane, 
kjer se zbiramo do zime, potem pa smo se preselile v Dolškovo garažo v Jablanici. Ko pa so se 
nam pridružile še tri pevke, smo se predvsem zaradi udobnejšega parkiranja, preselile v sejno 
sobo gasilskega doma na Bregu. 

Slavi se zadolži za vodenje prisotnosti na vajah, Tatjana za pobiranje prispevka za vaje in 
blagajno.

Začetna sestava zbora:

Andreja Ponebšek, Jablaniške Laze                            Ivanka Bučar, Cerovica                   
Jelka Babič, Breg                                                                 Joža Bučar, Litija                                              
Katarina Možina, Breg                                                      Mari Koci, Zg. Jablanica
Melita Pavlič, Breg                                                              Milena Savšek, Breg                        
Milena Strmljan, Jablaniške Laze                                 Nada Jerin, Gradiške Laze                                               
Slavi Lenart, Gradiške Laze                                             Tatjana Dolšek, Zg. Jablanica                                        
Tončka Rozina, Gradiške Laze                                       Urška Bajec, Zg. Jablanica                                             
Vera Videc, Breg  



 



Spoznamo se z Ano, 
našo zborovodkinjo:

Ana Tori je prve stike z resno zborovsko glas-
bo nabirala kot pevka v Ženskem pevskem 
zboru Iskra pod vodstvom zborovodje in sk-
ladatelja Ambroža Čopija, s petjem pa nad-
aljevala v Zboru sv. Nikolaja z zborovodkinjo 
Heleno Fojkar Zupančič. Pri obeh zborih je 
bila tudi korepetitorka. V času študija na lju-
bljanski Akademiji za glasbo, smer glasbena 
pedagogika, je pela v več demonstracijskih 
zborih na seminarjih, ki so jih vodili priznani 
dirigenti (Andraž Hauptman, Bo Johansson, 
Paul A. Smith). Ob študiju je obiskovala tudi 
ure solopetja pri Alenki Slokar Bajc, hkra-
ti pa je nabirala prve pedagoške izkušnje. 
Sedaj poučuje glasbeno vzgojo na Osnovni 
šoli Gradec v Litiji, kjer vodi mladinska pe-
vska zbora in izvaja mentorstvo nadarjenim 
učencem.



 Po prvi vaji – panika, obup…

V imenu »celega razreda« pokliče Urša, prileti še par mailov s podobno vsebino: tole 
je pa prezahtevno za nas…, tega pa ne  zmoremo,…
Naše zakrnele glasilke resnično niso veliko obetale. Nobena ne zna brati not, razen 
redkih, smo nazadnje sodelovale v osnovnošolskem zboru….zborovodkinja pa je 
zastavila tako, kot da ima pred seboj »profesionalke«.
Pogovorile smo se, premagale strah in zadrego in z vsako vajo nam je šlo bolje.

Petje v cerkvi 4. novembra 2012

V Jablanici je bila na posvetitvi obnove cerkve sv. Ane maša, ki jo je daroval škof dr. 
Anton Stres. Slavi je prevzela iniciativo, vključila še tamburaša Katarino in Miho in 
prosila zborovodjo Ano za nekaj vaj cerkvenih pesmi. Večina pevk je bila ob maši na 
koru, maša je bila zato še bolj slovesna. Domačini so se razveselili ljudskega petja 
zbora v cerkvi. Morda bo tako vedno ob slovesnih mašah, žegnanjih. Želja je, da tudi 
v cerkvi sv. Katarine na Bregu.



Foto arhiv: Lenartovi 



Prvi nastop na 
Štefanovem srečanju 

v Jablanici, 
26. decembra 2012 

Veselile smo se nastopa, čeprav 
je bila trema nepopisna. Besedilo 
samo štirih kitic Ljube vigred si je 
bilo potrebno poklicati iz spomi-
na, ampak brez »plonk listka« ni 
šlo - Urška je na zgornje zavese 
odra nalepila začetni tekst vsake 
kitice. Dvorana je bila povsem na-
polnjena, domačini so nas nagra-
dili z aplavzom in pohvalami. 

Prva naša »oprava« je bila im-
provizacija z enotno sivo svileno 
ruto na belo bluzo in črne hlače.

Posnetek nastopa: 
http://youtu.be/u9l8LU9ohFg

nestrpno čakanje na nastop,  26.12.2012



generalka pred nastopom , 26.12.2012



zadnja vaja pred nastopom, 26.12.2012



Počutje v zboru postaja prijetno…

Obeleževanje rojstnih dni je bil dober način razvijanja prijateljstva in zbora, kot povezane 
ekipe. Prva je praznovala Melita, naslednjim smo celo dvoglasno zapele Vse najboljše, za kar 
je Ana naredila priredbo. Januar in februar sta bila najbolj intenzivna, kar se tiče praznovanj 
rojstnih dni, Nadi smo olajšali srečanje z Abrahamom. 

Zbiranje imena pevskega zbora,december 2012

Na samem pričetku pevskih vaj se nismo kaj dosti ukvarjale s tem, kako se naj poimenujemo. 
Ko pa se je bližal nastop, smo zbirale ideje in se odločile za ime:  Ženski pevski zbor LAZ

Predlogi so bili zanimivi: 
                                                                  ŽPZ LAZ
LASTOVKE                                                                            MARJETICE                                                                 SPOMINČICE                    
JABLANIŠKE DEKLINE                                                    ŽPZ JABLANIŠKE DOLINE                                    OSEBE S POSLUHOM                                        
PETUNIJA                                                                             ŽPZ JABLANA                                                             ZBOR JABLANIŠKE DOLINE
DEKLETA ZRELIH LET                                                     JABLANIŠKI SLAVČKI                                              KRESNICE
JABLANE                                                                               JABLANIŠKE DEČVE                                               GLAS NARAVE
GLAS Z GLOBIN                                                                  CVET JABLANE                                                         DOLINA POJE
PEVSKI ZBOR DOLINA                                                    PEVKE JABLAN’ŠKE                                               ZRELE JABKE
PREPELICE                                                                           PEVSKI ZBOR JABLANIŠKA DOLINA              PEVSKI ZBOR POMLAD
PEVSKI ZBOR ČEBELICE                                                DEKLETA JABLANIŠKE DOLINE                        PUNCE Z VSEH VETROV
ZBOR DEKLIN                                                                     VAŠKI GLAS                                                                JABLANIŠKI CVET



Nastop na prireditvi ob 10-letnici 
Društva LAZ, 16.marec.2013 

v Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji
 
Pripravljale smo se zavzeto, z  veliko mero 
adrenalina, saj bo to prvi nastop pred večjim 
številom občinstva. Tri pesmi smo pripravile: 
Ljuba vigred se rodi, Sneg se tali in Trgaj mi 
rožice,delaj mi pušelček. Nastop je bil dober! 
Predvsem naši najbližji, ki so vedeli, da vadimo 
šele od jeseni, so se čudili napredku. 

Posnetek je na: 
www.youtube.com/watch?v=UM0-gVLy24Y

Na koncu prireditve nas je malo zaneslo – ob 
spremljavi harmonikarjev smo zapele »Jab-
laniško pesem«, potem pa še kar nekaj domačih, 
kar Ani ni bilo najbolj všeč.



vaja pred nastopom, 16.3.2013



nastop v Kulturnem domu v Šmartnem 16. 3. 2013



Nesojeni nastop v kulturnem programu na cilju 10. Jablaniškem pohodu

Izredno slabo vreme je okrnilo udeležbo pohodnikov, zato je društvo speljalo program poho-
da v zmanjšanem obsegu. Na štartu je kazalo zelo slabo, kljub temu pa se je popoldne na cilju 
v Gradišču zbralo precej ljudi in žal nam je bilo, da je bil nastop odpovedan. Opremile smo se 
z rdečimi društvenimi flisi,…no, pa drugo leto. 

Povabilo v knjižnico v Šmartno, 11.april 2013

Direktorica knjižnice Andreja Štuhec podpira delovanje ljubiteljskih kulturnih skupin, po drugi 
strani pa je sodelovanje zbora s knjižnicami, šolami, javni zavodi in drugimi društvi priložnost 
za nastopanje in uveljavljanja zbora. 

Nastop je bil polomija. Nismo se zbrale, nismo se upele pred nastopom, ni bilo adrenalina, ki 
bi iz nas zvabil tisto, kar znamo. Ana je bila upravičeno kritična in karajoča. »Bolj vas je zani-
malo, kako zgledate, kot pa kako boste pele…« Dobra šola!





Povečanje zbora pomladi 2013

Dolga zima, dolgo spomladansko dežev-
je in obilica dela na njivi, vrtu, pa tudi 
spomladanski prehladi so zdesetkali naše 
vrste na torkovih vajah, zato smo aktivno 
iskale nove pevke. Pridružile so se nam 
tri: Mateja Medvešek, Darja Povše in 
Alenka Tekavec. 
Sedaj nas je 19: 18 pevk in zborovodkinja.

Marini polštrčki…

Ob petju nam ni le toplo pri srcu, pač 
pa tudi pod «ritjo«. Mari nam je vsem 
naredila kvačkane polštrčke, me pa smo 
doma pobrskale za ostanki volne, pene.



Zaključni izlet na Ptuj

Urša je pri železnici »zrihtala« gratis vožn-
jo z vlakom na Ptuj, Melita pa brezplačno 
vodenje po Ptuju in ptujskem gradu. 9. 
junija naj bi se odpravile na pot, pa se nam 
Ana ni mogla pridružiti, zato smo izlet 
prestavile na jesen.

Zaključek sezone 2012/13 
16. junij 2013

Ana je peljala moža na urgenco, zato so 
zadnje vaje odpadle. Zapele smo naš »rep-
ertoar« in ugotovile, da nas ob spontanem 
petju prav nič ne motijo drugi glasovi. 
Uživale smo ob dobrotah, ki sta jih prip-
ravili Slavi in Ivanka.



Zbiranje »uniforme«

Občina Šmartno pri Litiji nam je odobrila sredstva za delovanje in program dela pevskega 
zbora. Katarina je pripravila prijavo na razpis. Sredstva bodo zadostovala za nakup enotnih 
oblačil. Urška in Nada sta s šiviljo Brigito izbrali kroj in material. Na odru želimo izgledati 
zanimivo, mladostno, drugače.S sestavljeno sliko smo ugotovile, da bo tole pa res predivje…

Načrti so smeli….

Občinska pevska revija spomladi 2014 je naš novi izziv, za kar smo se že začele pripravljati s 
pesmijo Lahko noč. Štiriglasno petje je zabavno, vsaj na začetku  se zdi ….



Besedila pesmi:

Op.p: nekaj pevk se nas je udeležilo julijskega izleta društva LAZ v Tolmin in ko smo hotele 
na avtobusu zapeti katero od naših pesmi, ki jih »znamo«, smo ugotovile, da pravzaprav ne 
znamo besedil na pamet.

NE ČAKAJ NA MAJ
Borut Lesjak

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,
kaj mar ti je sonce, in rože zakaj.
Saj lička so rožni ti cveti,
vočeh žarek sonca sveti, mmm.

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj,
kaj mar ti zelenih trat!
Srce nič ne čaka, bije tik-ta-ka, kliče ljubav,
zakaj čakala bi na maj?



LJUBA VIGRED SE RODI
Miha Andreaš/A.M. Slomšek/ Ciril Pregelj

1.
Ljuba vigred se rodi 
in oživlja vse stvari,
Lepo ptičice pojo, in lepo                        
rož’ce nam cveto   
Lepo ptičice pojo in lepo                                   
rož’ce nam cveto.

2.
Priletele lastovke,
lepe, drobne ptičice,
Nam cvrčijo prav na glas,                            
oznanjajo veseli čas.
Nam cvrčijo prav na glas,                                   
oznanjajo veseli čas.

3.
Pride tudi kukavca,
ta prijazna ptičica,
Ona se tud’ veseli                                     
teh lepih mladoletnih dni 
Ona se tud’ veseli                         
teh lepih mladoletnih dni.  
       
4.
Prepelica se glasi 
in zapoje: pet pedi.
Zemlje hladna postelj’ca                           
je zdaj vsa lepo zelena.
Zemlje hladna postelj’ca                             
Je zdaj vsa lepo zelena.



PRI MRZLEM STUDENCU, 
slovenska ljudska, prir. Danilo Švara

Pri mrzlem studencu je’na dekle prala gvant;
Pa pride mimo fantič, korajžen in vesel.
»Dekle le pridi sem, da nekaj ti povem:
Če hočeš moja biti, te vzamem to jesen.
Dekle le pridi sem, da nekaj ti povem:
Če hočeš moja biti, te vzamem to jesen
»Kako bom fanta imela,
K’še nimam šestnajst let?  2x
Zatorej le počakaj, 
če hočeš me imet.
Še nimam šestnajst let,
ne smem še fanta imet,
Zatorej le počakaj,
če hočeš me imet   2x
Še nimam šestnajst let,
ne smem še fanta imet,
Zatorej le počakaj,
če hočeš me imet   2x     



MAJSKA PESEM, SNEG SE TALI
Franc Schubert (dvoglasno)

1. 
Sneg se tali, k nam maj hiti;
brste cvetice, po drevju ptice 
žgole povsod čez širni log.
žgole povsod čez širni log
2.
Svoj venec rož na ples vzel boš
In v log zeleni s seboj me vzemi,
Kjer mladi mlaj hladi naš kraj,
kjer mladi mlaj hladi naš kraj.

DONA NOBIS PACEM 
Kerenyi Gyorgy

Dona nobis pacem

3.
Kdaj zvon zvoni, ne vemo mi.
Takrat pa v maju nebo kot v raju
In ptičji spev ne bo donel,
In ptičji spev ne bo donel.
4.
Veselih dni nam Bog želi;
Ki nam v življenje je dal veselje.
Užijte dni, Bog jih deli,
užijte dni, Bog jih deli.



TRGAJ MI ROŽICE, DELAJ MI PUŠELČEK 
porabska ljudska (troglasno)

1.
Micka u pungradi rožce bare,
fantič paj mimo gre, pa n joj veli:
»Trgaj mi rožice, delaj mi pušliček,
t’e boš ti moja vsikdar«.
2.
»Jaz pa že rožce natrgano mam,
pušlič bi delala, paj ga ne znam.
Svile bom kupila, pušlič bom delala,
pridi si ponga večir«.

TENENAJ, REZJANJKICA
slovenska ljudska, prir. Matija Tomc (štiriglasno)

1.
Tenenaj, tenenaj, Rezjajnkica,
Tenenaj, tenenaj, Rezjanjkica, 
Tenenaj, tenenaj Rezjanjkica.                         
Rezjajnkica                                        
2. 
Kdor hoče u Rezja vas jiti,
Mora metlo seboj nesti,                                    
mora nesti.  
Da pred sabo pomete,
Da se u smeti ne zagrebe.                                
ne zagrebe.
3. 
Pred hišo raste mejeron,
u hiš je baba k’an koštron,                              
je k’an koštron
široko kiklo, uozki pas,
da grie Rezjanjnki treb’h čez pas.                  
de grie čez pas



LAHKO NOČ
Igor gruden, Rado Simoniti

Pet mušic in muh deset, 
pajek je omrežil cvet;
Hrošč pospešil je korak,
Pospešil je korak;
vešče tri, sestre komarja, 
mesec pa za dva loparja
vstal je že nadloge skrite:
lahko noč, lahko noč 
in sladko spite. 
Sedem vran, šest lačnih srak, 
Sedem vran, šest lačnih srak,
šest lačnih srak.



JABLANIŠKA DOLINA
(Besedilo in glasba: Miran Jurič,

izvaja: Litijski odmev)

Kjer cesta v krivujah tja pelja,
kjer pesem slovenska je doma,
to je naša dolina Jablan`ška,
ki z zelenjem je obdana vsa.
Na hribčku cerkvica stoji,
ji sveta Ana tron krasi,
krog nje razprostrte so vasi,
v njih mnogo dobrih je ljudi. 
Od dolin je najlepša Jablan`ška,
ki s hribi je obdana vsa,
tu potok tiho žubori
in Pustov mlin ob njem stoji.
Gasilci naši vestni so,
ki vsem ljudem pomagajo,
res lepa je dolina ta!
Na zdravje naša družba vsa!
 











Besedilo pripravila Jelka Babič
Fotografije: Anton Lopatič, Jelka Babič in Slavi Lenart

Oblikovanje: Anton Lopatič

Avgust 2013

Društvo za razvoj podeželja LAZ
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

gsm: 070 303 321
e-mail: drustvo.laz@gmail.com

www.srce.me.povezuje.si/drustvolaz

http://sl-si.facebook.com/drustvo.laz


