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Zborovodkinja: Ana Tori 

V pevskem zboru  prepevajo: 

Sopran 1: Darja Povše, Milena Strmljan, Slavi Lenart, Urška 

Bajec, Nika Zavrl, Mojca Hauptman 

Sopran 2: Ivanka Bučar, Jelka Babič, Joža Bučar, Mari Koci, 

Nada Jerin 

Alt 1: Alenka Tekavec, Andreja Ponebšek, Mateja Medvešek,  

Melita Pavlič, Milena Savšek, Tončka Rozina, Ani Groboljšek 

 

Alt 2: Katarina Možina, Tatjana Dolšek, Vera Videc 
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Med počitnicami pogrešamo pevske vaje 

Vaje ob torkovih večerih so se usidrale v naš življenjski ritem, ki ga zmotijo poletne  

počitnice. Kroniko s fotografijami delovanja zbora v prvi sezoni 2012/13 med 

poletjem zberemo v knjižici, ki razveseli zborovodjo in pevke in ostaja v trajen 

spomin na začetke delovanja zbora.  

Priprave na koncert v okviru projekta SOUNDEX 

V pričakovanju obiska Hrvatov iz Brezniškega Huma, ki je pobraten z občino 

Šmartno pri Litiji, smo se dogovorili za skupen nastop s Tamburaškim orkestrom 

Šmartno. Ana, naša zborovodkinja in Helena Vidic, dirigentka tamburašev sta 

zbrali tri slovenske popevke, od katerih smo se uspele naučiti dve: Hvala za 

vijolice in Dan ljubezni. S tekstom prve smo imele nemalo težav, da smo se ga 

zapomnile, prav tako tudi s koreografijo. Kako se bomo znašle z instrumentalno 
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spremljavo tamburašev, nam pa sploh ni bilo jasno. Imele smo eno skupno vajo in 

generalko. 

Prve uniforme za dober vtis 

Sešila nam jih je Brigita 

Ponebšek, sredstva smo pridobili 

na razpisu za kulturo občine 

Šmartno. 
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Prvi nastop z orkestrom 14. Septembra 2013, Kulturni dom Šmartno pri Litiji 

Počaščene smo bile, da smo lahko sodelovale s tako dobrim orkestrom, kot so 

šmarski tamburaši. Dirigentka je bila prizanesljiva in v veliko pomoč. Nastop je bil 

dober, polna dvorana nas je nagradila z aplavzom in pohvalami: »kako ste že 

dobre, pa samo eno leto vadite«, »presenetljivo mladosten zvok imate«,…  

Posnetek nastopa je objavljen na youtube:  

http://www.youtube.com/watch?v=t8KbSRHCPEg 

http://www.youtube.com/watch?v=OYGSrtLlkzs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t8KbSRHCPEg
http://www.youtube.com/watch?v=OYGSrtLlkzs
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Izlet z vlakom na Ptuj: 12 oktober 2013 

 

»Končni izlet« ob zajključku šolskega leta smo uspele izpeljati v jeseni in vreme 

nam je odlično služilo. Vožnja z vlakom je kljub prestopanju hitro  

 minila, po zaslugi Urške smo 

se vozile v prvem razredu ICS-

a. Po Ptuju in ptujskem gradu 

nas je vodil Melitin sodelavec, 

sicer turistični vodnik Mitja. 

Uživale smo ob kavici in 

slaščicah pred magistratom, 

opazovale poroko na gradu 

in zaključile v šoping cenrtru.  
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Usposabljanje s Sašo Einsiedler – 

22. oktober 2013 

 

Kaj je pomembno za dober 

nastop, kako premagovati tremo 

pred nastopom, kako se 

skoncentrirati in še vrsto 

praktičnih nasvetov je z nami 

delila strokovnjakinja za javno 

nastopanje in učinkovito 

komuniciranje. 
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Koncert na srečanju starejših krajanov na Bregu – 14.december 2013 

 

Nastopili smo za Okrajni odbor Rdečega križa Breg, ki mu predseduje pevka 

Vera. V gasilskem domu na Bregu smo zapele vse pesmi, ki jih znamo, kar je ob 

harmonikarskih vložkih Acota 

Možine in Uroša Hauptmana 

naneslo kar za eno uro 

programa. Poslušalci so bili 

zadovoljni, morda se nam še 

kdo pridruži.  

Po uradnem programu smo 

skupaj z gosti prepevale ob 

spremljavi harmonikarja Uroša. 
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Analiza nastopa - naraščajoča samokritičnost 

V dobrem letu, odkar vadimo, smo se 

začele poslušati in tudi slišati. Po nastopu 

nestrpno čakamo Anin komentar, analiza 

op poslušanju posnetkov sledi na 

naslednji vaji. Nismo bile zadovoljne, zlasti 

ne z izvedbo Done nobis. Ugotovile smo, 

da moramo peti tiše in se prilagajati 

skupini. 

Ana je Pri mrzlem studencu umaknila iz 

našega repertoarja – ko se nekaj 

naučimo narobe, je težko popraviti.  

 Druženje po nastopu na Bregu  
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Nastop na Štefanovem srečanju 26. December 2013 v Zg. Jablanici 

 

Lani smo nastopile z eno samcato pesmijo še v dotrajanem gasilskem domu, letos 

pa na odru novega gasilskega doma. Dvorana sicer še ni povsem dokončana, 

zato nas je malo skrbelo kako bo z akustiko ob stropu iz tervola. Na dopoldanski 

vaji na Štefanovo nas je presenetila Klavdija s prošnjo, da bi jo spremljale pri 

izvedbi pesmi Vsi za enega. 

Na hitro smo se poskušale 

naučiti refren pesmi, ki jo 

nismo poznale, zmanjkalo pa 

nam je časa za ponovitev 

našega programa: Sneg se 

tali, Tenenaj rezjankica, Hvala 

za vijolice in Dan ljubezni.  
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Pred nastopom nas je 

Ana, tako kot dirigent 

ameriškega gospela 

Thomas Andrea, ki je 

dirigiral Nikolajevemu 

zboru na  božičnem 

koncertu v litijski cerkvi, 

poskusila usmeriti na 

zaznavanje občutkov in 

uživanje v muziciranju. 

Rabimo še kar nekaj vaje 

in koncentracije, da nam 

bo to uspelo. 
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Ugotovile smo, da nam enoglasno prepevanje popevk ne nudi zadovoljstva, z 

izvedbo pred polno dvorano smo bile razočarane same nad seboj. Preveč smo 

»fušale«, nekaj krivde je tudi na dejstvu, da smo se nekatere iz društva LAZ, ki je 

organizator srečanja, ukvarjale še z 

drugimi stvarmi in se nismo uspele 

skoncentrirati in umiriti za nastop. 

V bodoče bomo rajši nastopale na 

prireditvah v drugih krajih. Morda 

bomo na domačem odru pripravile 

en letni koncert na sezono. 
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Novo leto, nov zagon - Pripravile smo program dela za leto 2014: 

Vaje vsak torek ob pol osmih, poleti ob osmih 

Nastop na zaključni prireditvi 11. Jablaniškega pohoda v Gradišču – 5.4.2014 

Nastop za oskrbovance doma Tisje, Črni potok – 12.4.2014 

Celodnevne pevske vaje – 12.4.2014 

Nastop na otvoritvi novega gasilskega doma v Zg. Jablanici – 3.5.2014 

Nastop na občinski pevski reviji v Šmartnem pri Litiji, 9.5.2014 

Nastop na srečanju KO Rdečega križa v Jablanici 14.9.2014 

Kopalni izlet z vlakom v Olimje 18.10.2014 

Nastop ob Krstu vina na Martinovanju v Šmartnem pri Litiji 15.11.2014 

Nastop na Štefanovem srečanju v Zg. Jablanici, 26.12.2014  

Praznovanje rojstnih dni, pred ali po novoletno druženje 

Pridobitev sredstev na razpisu za ljubiteljsko kulturo Občine Šmartno pri Litiji za 

nakup zborovskih praktikablov in tunik za nove pevke. 
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Zasedba se povečuje 

 

Pridružile so se nam Ani Groboljšek, 

Nika Zavrl in Mojca Hauptman. Hitro 

so ulovile zamujeno in se vklopile v 

družbo. 

Nika ni zdržala več kot do poletja, kar 

nam je žal, saj nam sopranov 

primanjkuje. 
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Nastop pod kozolcem – Jablaniški pohod 5. april .2014 v Gradišču pri Litiji   

»Danes hočemo peti«, smo si rekle, 

čeprav je dež neusmiljeno padal in 

zdesetkal udeležbo na 11. 

Jablaniškem pohodu. Pohodniki so se 

na cilju v Gradišču zatekli pod 

kozolec, nekateri pa pod šotočke na 

dvorišču domačije. Zapele smo 

obojim tri spomladanske pesmi: 

Majsko-Sneg se tali, Roža na vrtu in 

Tenenaj Rezjankica. Dobro nam je šlo 

in tudi zgledale smo dobro v enotnih 

rdečih flisih.  
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Nastop v domu Tisje 12. april 2014 

 

Dopoldne glasilke še niso nared 

za dobro petje. Vendar smo se 

potrudile in oskrbovancem doma 

starejših občanov v Črnem 

potoku zapele celoten naš 

repertoar. Program so popestrili 

še naši družinski člani: Anin sin 

Gašper je zaigral na sintesajzer, 

Marin vnuk Žiga na harmoniko, 

Mojčina hči Jera pa na violino. 

Program je povezovala Katarina. 
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Pevska sobota 12. april 2014 v Zgornji Jablanici 

Polovico pevskega vikenda bo 

dovolj za začetek. Vaje so bile 

intenzivne, zato smo se veliko 

naučile 

Mari nas je pogostila za svojih 70 let  
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Nastop na območni reviji odraslih zborov v Šmartnem pri Litiji – 9. maj 2014 

 

Na revijo smo se resno pripravljale, zlasti s štiriglasnimi pesmimi. Zapele smo Roža 

na vrtu, Altes Libeslied in Tenenaj, Rezjankica. 

 

Strokovna ocenjevalka Helena Vidic je pokazala na dobre in slabe strani 

našega izvajanja in na koncu napisala: »Zbor poje z veliko predanostjo. Urejen 

je v ritmičnem in interpretacijskem smislu, manj v intonančnem. Vsakič znova 

kažete napredek, kar je na tej točki najpomembnejše. Zborovodkinjo odlikuje 

zanesljiva roka, natančno delo in občutljivost za detajle. Izbor pesmi je bil 

primeren« 

 

 

 



24 

 

 



25 

 

Čistilna akcije – čiščenje gasilskega doma v Jablanici pred otvoritvijo 

 Novi gasilski dom v Jablanici je velika pridobitev tudi za naš pevski zbor. Po 

zaslugi prizadevnih gasilcev smo dobile dvorano za vaje in nastope. V zameno 

za brezplačno uporabo skrbimo za čistočo dvorane. Vsak mesec je za čiščenje 

na vrsti petina zbora, spomladansko čiščenje pa opravimo skupaj. Pred 

otvoritvijo je bilo malo več dela, a ob dobri organizaciji je bilo delo hitro 

opravljeno. 

  



26 

 

Nastop na otvoritvi novega gasilskega doma v Zg. Jablanici 3.5.2014 

 

Generalka pred nastopom  

Zbor pod sv. Ano v Jablanici  
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Jablaniškim gasilcem 

smo čestitale za 

uspešno izveden 

projekt izgradnje 

novega gasilskega 

doma v manj kot letu 

dni in jim s tremi 

pesmimi popestrile 

slavnostni otvoritveni 

dogodek. Zapele smo 

Come bali bella 

bimba in Dan ljubezni. 

Na veselici, ki je 

sledila pa so nekatere pevke tako plesale, da so uničile čevlje. 
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Na zadnja vaji posnele nove pesmi - 23 junij 2014 

 

Z zaključkom šole, se tudi končajo naše torkove vaje. Da bomo lahko spremljale 

lasten napredek smo posnele vse pesmi, ki smo jih vadile drugo sezono in ni jih 

bilo malo: 

Dona nobis pacem,  

Dan ljubezni,  

Ma come bali bella bimba,  

Altes Liebeslied, Rožana vrtu in   

Tenenaj, Rezjankica. 
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Besedilo pripravila Jelka Babič 

Fotografije: Tone Lopatič, Jelka Babič  

 

                               

 

 

 

 

 

www.laz.si 

www.jablaniskadolina.si 

Julij 2014 

http://www.jablaniskadolina.si/
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