
TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO 

 

Tamburaški orkester zaenkrat še deluje pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Folklorna 

skupina Javorje, a je že začel preraščati njene okvirje in načrtuje osamosvojitev.  

 

Tamburaštvo v Šmartnem pri Litiji nikakor ni nov pojav, saj je bil tamburaški zbor tu 

ustanovljen že pred dobrim stoletjem. Žal pa viri o njegovem kasnejšem delovanju molčijo. 

Zgodba dobi svoje nadaljevanje šele leta 1983, ko umetniški vodja Kulturno-umetniškega 

društva Folklorna skupina Javorje, gospa Ida Dolšek, da pobudo za ponovno ustanovitev 

tamburaške skupine, ki bi instrumentalno spremljala plesalce folklore.  

 

Skupina se je kasneje razširila v orkester, ki ga od leta 2002  umetniško in dirigentsko vodi 

Helena Vidic, študentka kompozicije in dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pod 

njenim vodstvom se je orkester razvil v enega najboljših slovenskih tamburaških orkestrov, kar 

potrjujeta odlična dosežka na državnih tekmovanjih leta 2008, ko so prejeli zlato priznanje ter 

leta 2009, ko so osvojili zlato priznanje s pohvalo. Helena poleg mladinske sekcije vodi tudi 

skupino Trzalica, v kateri so zbrani začetniki, ki so z igranjem začeli v letu 2008 in mladinsko 

skupino, v kateri igrajo dijaki in študentje. 

 

Veliko pozornosti posvečajo izobraževanju svojih članov, katerih število iz leta v leto raste. 

Trenutno v njem aktivno sodeluje 36 tamburašev, kar Tamburaški orkester Šmartno uvršča 

med največje tovrstne orkestre v Sloveniji. Pogosto k sodelovanju povabijo glasbenike na flavti, 

violini, trobenti, bobnih, pa tudi vokaliste, ki popestrijo izvajane skladbe. 

 

Redno nastopajo v domačem kraju in okolici, pa tudi drugje po Sloveniji. Udeležujejo se tako 

območnih kot državnih tamburaških revij, z božičnimi pesmimi vsako leto nastopijo v šmarski in 

litijski cerkvi, pa tudi drugod. Sodelujejo na proslavah, poročnih slovesnostih in rojstnodnevnih 

zabavah, nastopajo v vrtcih in ob otvoritvah razstav, hkrati pa igrajo tudi na številnih 

dobrodelnih koncertih. Vsako leto pripravijo tradicionalen celovečerni koncert v domačem 

kraju. 

 

Nastopajo celo v tujini, kjer se pogosto udeležujejo različnih mednarodnih folklornih festivalov. 

Tako so nastopili na Madžarskem, Hrvaškem, v Bosni, Srbiji in Črni gori, v Avstriji, Italiji, Franciji 

pa tudi Litvi. V zadnjem času letno izvedejo okrog 35 nastopov.  

 

Od leta 2003 jim lahko prisluhnemo tudi na samostojni zgoščenki, ki so jo izdali ob 20. obletnici 

delovanja.  
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