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POVZETEK 

  

V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo občino Litija ter njene vzgojno- 

izobraževalne in  kulturne ustanove. Podrobneje opredeljujemo predvsem pevske zbore, 

njihove člane, delovanje in njihov odnos do ljudske pesmi ter medsebojno sodelovanje. V delu 

so zbrani podatki o ljudski pesmi in znanju četrtošolcev o kulturni dediščini. Glavni problem 

raziskave se nanaša na sodelovanje kulturnih ustanov z vrtcem, šolami in gimnazijo. 

Ugotavljamo, kaj pomeni kultura šolarjem, dijakom in kako na kulturno povezovanje gledajo 

vzgojitelji, učitelji, pevci in ostali sodelujoči v različnih kulturnih ustanovah. Raziskovali smo 

tudi, kako ohraniti ljudsko pesem in kako bi lahko poglobili kakovost sodelovanja med vsemi 

temi inštitucijami. Z anketnim vprašalnikom smo v kvantitativni raziskavi analizirali ponujene 

dejavnosti kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke, mladino in občane Litije, 

vzorec akcijskega raziskovanja pa je zajemal četrtošolce na Osnovni šoli Gradec. Pri raziskavi, 

ki je trajala eno šolsko leto, smo razvili model, ki je bil za učence zelo koristen, saj je temeljil 

na interdisciplinarnem znanju, dejavnem in sodelovalnem učenju, skupinskem delu, 

opazovanju, odkrivanju in razvoju kritičnega mišljenja. Podatke smo obdelali z ustreznimi 

statističnimi metodami in jih interpretirali. Rezultati raziskave so pokazali, da krajani Litije 

najraje obiskujejo prireditve, kjer se predstavljajo najmlajši in da v poznavanju kulturne 

dediščine med mlajšimi in starejšimi niso velike razlike. Na podlagi raziskave sem spoznala, 

da kulturne inštitucije in vzgojno-izobraževalne ustanove dobro sodelujejo med seboj, vendar 

bi se to poznavanje s tesnejšim sodelovanjem lahko še izboljšalo. 
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SUMMARY 

 

The theoretical part of this paper shows the Municipal Litija and it educational and cultural 

institutions. I define in detail the choirs, their members, work, attitude towards folk song and 

reciprocity. The paper shows data about folk song and fourth graders’ knowledge of cultural 

heritage. The main issue of the research is what the cultural institutions have on offer for 

children, the youth and the general population of Litija, as well as how the cultural institutions 

stay in contact with kindergartens, primary schools, and the high-school. I determine what 

culture means to pupils, students and how the teachers, singers and other cultural workers see 

the cultural connection. I also researched how to preserve the folk song and how to deepen the 

quality of cooperation among these institutions. The quantity questionnaire analyzes the 

activities offered by the cultural and educational institutions to children, youths and general 

population; the activity questionnaire sample included the fourth grade pupils of Primary 

School Gradec. All the collected data was processed with adequate methods and then 

interpreted. The survey results show that the people of Litija most like to visit performances 

by the youngest, and there is not much difference between the younger and the older 

generation in the cultural heritage knowledge. Based on my research I determined there is 

good cooperation between cultural and educational institutions; however this cooperation 

could be broadened. 
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UVOD 

 

Kulturna dediščina je rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, 

družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja. Predstavlja nenadomestljivo 

vrednoto, zato jo je potrebno vključiti v aktivno vsakodnevno življenje. Zaradi njihove 

zgodovinske, kulturne in civilizacijske sporočilne vrednosti je spoštovanje in varovanje 

kulturne dediščine zaveza naroda in vsakega posameznika. 

 

Skozi presek zgodovine je postal slovenski prostor razgiban in zanimiv, kar se odraža v 

kulturni dediščini. Del kulturne dediščine pa je tudi ljudska glasba, ki je še danes prisotna v 

vsakdanjem življenju. Je posebna govorica, katere sporočilo lahko preseže tudi govor. Da 

razumemo to glasbeno sporočilo, moramo znati poslušati glasbo. Poslušanje pa je danes lahko 

zelo težko, saj imamo na voljo ogromno informacij. Določene si mora poslušalec izbrati, imeti 

glasbene spretnosti, potem pa razumemo to govorico. 

 

Ljudsko izročilo je hkrati tudi neločljivi spremljevalec življenja. Je izraz ljudske prakse, ki 

nosi v sebi ostanke prastarega načina življenja in verovanja. Vanj sodi tudi ljudska pesem 

(Kumer in sodelavci, 1970). V preteklosti sta bila zelo pomembna dejavnika ohranjanja 

glasbene kulturne dediščine družina in način življenja v širši družbeni skupnosti. V današnjem 

času se način življenja spreminja, na glasbeni okus pa vse močneje vplivajo mediji. Družina 

zaradi drugačnega načina življenja vedno manj vpliva na ohranjanje ljudske glasbene 

zapuščine, vedno večji pomen pridobivajo drugi dejavniki (Črčinovič Rozman, 2004). Kljub 

spremembam v načinu življenja je tudi danes moč najti priložnost in čas za ohranjanje ljudske 

glasbe ter ji poiskati primerno mesto. Pomembno je, da že najmlajši začutijo vrednost ljudske 

pesmi in svojih korenin, saj je vrednotenje in sprejemanje teh pogoj za ohranjanje 

samobitnosti in sprejemanje tujega. Glasba, ki ji pravimo ljudska, je glasba širokih množic 

določenega časa in kraja, ki individualne stvaritve posameznikov sprejme, spreminja in 

prilagaja svojemu estetskemu občutenju. 

 

 

Ljudska pesem je sestavni del slovenske narodne kulture tudi danes, je enakovredna umetni 

poeziji in glasbi ter neodvisna od njiju, ker se ravna po svojih zakonih (Kumer, 2002). Ker ima 

med kulturno dediščino pomembno vlogo tudi ljudska glasba, je pomembno, kako jo 
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vrednotimo, poznamo in razvijamo. Nikoli ne smemo pozabiti, da je slovensko izročilo 

kulturna vrednota, temelj, na katerem je zgrajena naša sedanjost in sloni prihodnost. Če 

nočemo postati narod brez identitete, moramo negovati svoje korenine. Če bo ljudska glasba 

odmevala že iz otroških ust, še dolgo ne bo izkoreninjena. Ne smemo pustiti, da bi izumrl tako 

lep in pomemben del slovenske narodne kulture, ki so jo ustvarjali in poustvarjali naši dedje 

(Rojko, 1994). 

 

V občini Litija je bilo že v preteklosti zelo razgibano glasbeno življenje. Pevska kultura v naši 

občini ima bogato tradicijo, delovali so tudi godba, tamburaški orkester, folklorna skupina in 

druge dejavnosti, ki so bogatile glasbeno življenje.  

 

Že vrsto let spremljam pevska dogajanja v našem kraju. Zborovsko petje mi ni tuje in rada 

imam lepo slovensko pesem. Prav zaradi tega sem se odločila, da raziščem kulturno dediščino 

– ljudsko pesem v svojem kraju. Kljub temu da je pevska kultura v naši občini zelo razvita, pa 

je v literaturi slabo ali skoraj neobdelana.  

 

Na podlagi navedene problematike lahko predvidevam, da kulturno življenje v naši občini ni 

obdelano celovito, da javnost o delovanju ustanov, zborov in o ljubiteljskem petju ter različnih 

prireditvah ve zelo malo, razen tistih, ki so neposredno povezani s petjem ali pa se z njim 

ukvarjajo njihovi družinski člani. Zbrala sem potrebne podatke, ki bodisi inštitucije bodisi 

zbore predstavljajo od časa in vzroka nastanka naprej, njihovo delovanje, glasbeni repertoar in 

pa gostovanja v domačem kraju in zunaj njega. 

 

S svojo raziskavo želim občini Litija doprinesti tesnejše sodelovanje občanov na kulturni, 

pevski ravni in ohranitev ljudske pesmi med različnimi generacijami. 
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1 TEORETIČNI DEL  

 

1.1 PREDSTAVITEV OBČINE LITIJA 

 

Občina Litija leži v osrčju Slovenije in meri 32.749 hektarov, upravno središče Litija pa je 

oddaljeno od Ljubljane 37 kilometrov. Po popisu prebivalstva iz leta 2002 ima celotna občina 

19.120 prebivalcev. Krajevne skupnosti v litijski občini so: Dole, Gabrovka, Hotič, Jablaniška 

dolina, Jevnica, Kresnice, Polšnik, Primskovo, Ribče, Sava in Vače. 

 

1.1.1  LITIJA – MESTNA SKUPNOST 

 

Mestna skupnost Litija se deli na Litija – levi breg in Litija – desni breg in šteje 6.606 

prebivalcev (Godec, 1992). Litija s svojo okolico je po zgodovinskih virih staro naselje. Do 

sedaj znani podatki kažejo na litijskem območju znake živahne obljudenosti že v 

prazgodovinski dobi. Strokovnjaki omenjajo najdbe iz tega obdobja, izkopanine pa ilustrirajo 

življenje takratnih staroselcev in dokazujejo pomen trgovine med severom in jugom. Ob Savi 

je obstajala naravna prastara pot, ki jo je mogoče zaslediti že v bronasti dobi. Takratna Litija je 

bila majhna vas.  

 

V okolici Litije so bila nahajališča večjega števila rud: živosrebrne, srebrne, svinčeve, 

bakrene, cinkove, železove in baritne. Tu je bilo rudarstvo razvito že v času Ilirov, Keltov in 

Rimljanov. Litijski rudnik svinca so verjetno izkoriščali že Rimljani. Največji med rudniki je 

bil Sitarjevec, ki je med najstarejšimi v Zasavju. Največ podatkov o njem je iz časa 

protireformacije, ko je bilo izgnanih mnogo rudarjev protestantov. Rudnik je iz različnih 

vzrokov doživljal vzpone in padce. Leta 1951 so ga dokončno zaprli (prav tam).  

 

Brodarstvo po Savi je bilo razvito že v rimskih časih, velik pomen pa je imelo tudi v srednjem 

veku. Zato so več cerkva ob Savi poimenovali oziroma posvetili sv. Miklavžu, zaščitniku 

brodarjev, čolnarjev in ribičev. V litijski cerkvi, ki je bila sezidana že v 15. stoletju, je 

upodobljen Sv. Nikolaj. Brodarstvo po Savi je imelo ekonomski pomen. Hiter razvoj tržaškega 

pristanišča je še povečal promet in trgovino s Hrvaško. Vozili so žito, vino, hrastove hlode za 

ladjedelništvo in drugo blago.  
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Reka Sava je bila naravna vodna pot, ki jo je človek s takratno tehnologijo najlaže izkoristil. 

Tudi sušna obdobja s prenizko vodo so bila ovira. Pozimi je plovbo oviral led ob robu struge. 

Prav zaradi naravnih ovir so morali brodarji večkrat iskati zatočišča in počakati na boljše 

razmere. Od savskega brodarstva so živeli vozniki s svojimi vpregami, brodniki in njihovi 

hlapci, vlečna služba in seveda tisti, ki so postregli s hrano, pijačo in prenočiščem. Brodarstvo 

je Litijanom takrat dalo svoj pečat. Posredno in neposredno je bil s plovbo po Savi povezan 

tudi razvoj obrti: vrvarstvo, barvarstvo, tesarstvo in gostinstvo (prav tam). 

 

V Litiji je bilo v preteklosti kar nekaj zanimivih dogodkov. Trg je Litija postala v srednjem 

veku, verjetno v 14. stoletju. Turki so opustošili kraj in okolico leta 1528. Huda požara sta bila 

leta 1614 in leta 1636. Kraj je bil takrat uničen in pogorel je tudi litijski grad. Po drugem 

požaru je Litija dobila povsem drugo podobo. Tudi kuga ni prizanesla kraju. Morila je leta 

1576 in leta 1646. Stari litijski most je bil zgrajen leta 1852. Litija je mestne pravice dobila 

leta 1952. S temi dogodki so povezana tudi ohranjanja kulturne dediščine – ljudske pesmi v 

Litiji. 

 

Predšolsko izobraževanje in varstvo otrok imamo v Litiji urejeno v vrtcu, ki ima več enot. V 

Litiji sta dve enoti: Medvedek in Najdihojca, v Hotiču je enota Taček, na Savi enota Kekec, v 

Kresnicah vrtec Kresnička in v Jevnici vrtec Jurček. Na področju šolstva in kulture je Litija 

doživela precejšnje spremembe. Zgodovina šolstva sega v leto 1852. Takrat je Litija dobila 

prvo zasebno šolo. Delovala je v litijskem gradu, obiskovali pa so jo otroci premožnejših 

staršev. Drugi litijski otroci so hodili v šolo v Šmartno. Večina podatkov o šoli v Litiji ni 

ohranjena. Osnovna šola Litija je imela leta 1990/91 dve enoti v Litiji in sedem podružnic. 

Šoli sta postali samostojni – Osnovna šola Litija, ki ima tri podružnice, in Osnovna šola 

Gradec, ki ima štiri podružnice. V šolskem letu 1997/98 je Litija dobila tudi gimnazijo, ki stoji 

ob Osnovni šoli Gradec. Pomembno vlogo v Litiji ima tudi Zavod za izobraževanje in kulturo 

kot nosilec izobraževanja ob delu, dejavnosti v glasbeni šoli in knjižnici. Prav tako skrbi za 

kulturno življenje v Litiji, ki se največ odvija v dvorani kulturnega centra na Stavbah. 

Pomemben del kulturnega življenja so tudi pevski zbori, ki delujejo v mestu Litija.  
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1.1.2  VAČE 

 

O Vačah najdemo bolj malo zapisov, in še to predvsem v urbarjih in cesarskih odlokih. Glede 

na to, da so tod živeli ljudje že pred tri tisoč leti, je to novejša zgodovina. Navade naših 

prednikov – Keltov ali drugih, so bile, da so mrtvim v grobove polagali njihovo imetje. Ti stari 

predmeti, ki jih je zemlja hranila preko dva tisoč petsto let, pa nam pričajo, da so tedanji 

staroselci obdelovali zemljo, kopali in talili železno rudo, izdelovali orožje in orodje ter 

živahno trgovali z daljnimi narodi. Naselbina je bila v tistih časih pomembna trgovska 

postojanka med severnimi in južnimi deželami tedaj znanega sveta. Vse, kar ni hranila zemlja, 

so uničili požari, zob časa in številni vojaški in roparski pohodi barbarskih narodov. 

Spreminjala se je tudi podoba kraja. Reka Sava je v tistih časih tekla drugod. Skoraj gotovo je 

tedanja naselbina na Slemškem, predhodnica kasnejših Vač, nastala nad obalo tedanje savske 

struge. Še danes so vidni ostanki rečnih teras in rečnih tvorb na višini sedanjih Vač. 

Drugi časi, preseljevanje narodov, vojni pohodi, predvsem Rimskih legij in Vzhodnih Gotov 

na vozovih, so zarezali v pokrajino nove ceste in se izognili tedanjemu naselju. V srednjem 

veku pa se pojavijo Vače kot razvita obrtniško-trgovska vas. V 14. stoletju postanejo Vače s 

cesarskim dekretom trg. Vače doživljajo živahen razcvet. Ko je skozi savsko dolino prisopihal 

»hlapon« (parna lokomotiva) in so se trgovske poti preselile na železno cesto, so Vače izgubile 

svoj trgovski pomen. Postajale so vedno bolj kmečka vas, čeprav so tržani to neradi priznali. 

 

Danes so Vače kraj, ki se hitro razvija. Predvsem so poznane po Slivni, kjer je Geometrično 

središče Slovenije. Tu se ob pomembnih praznikih zbirajo kulturniki iz vse Slovenije in tudi iz 

tujine. Vaška situla pa je simbol za prazgodovinske Vače, ki je ime Vače ponesla tudi preko 

meja naše domovine.  

 

1.1.3  JEVNICA 

 

Jevnica je manjši in mlajši kraj, ki leži ob železniški progi Ljubljana – Litija in je dobro 

izhodišče za planinske izlete v zasavsko hribovje. Kraj nima industrije, ima pa pet razredov 

osnovne šole. Kljub temu da je Jevnica manjša vas, je zanjo značilno izredno razgibano 

kulturno življenje, ki seže že v leto1921, ko je bila ustanovljena prva šola. 
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Kraj se danes zelo razvija. Precej je priseljencev, ki si tu gradijo domove in so se umaknili 

pred mestnim hrupom. Življenje na vasi je mirnejše, poleg tega pa še bogato s kulturo, tako da 

lahko novi priseljenci tu v resnici najdejo idilo.  

 

1.1.4   GABROVKA 

 

Gabrovka je od Litije oddaljena 20 kilometrov. Ozemlje je bilo naseljeno že leta 1000 pred 

našim štetjem. Včasih se je imenovala Sv. Križ, po vojni pa so jo preimenovali v Gabrovko. Z  

imenom Sv. Križ je bilo poimenovano le naselje na griču okoli župne cerkve z vsemi 

upravnimi poslopji, sedežem občine, s pošto, šolo, prosvetno dvorano in z župniščem. Cerkev 

Sv. Križa se omenja že leta 1452. Prvi začetki šole segajo v leto 1825. Razvaline gradov so 

neme priče nekdanjega fevdalnega bogastva. Do leta 1955 je bil v Gabrovki sedež občine, 

kasneje pa le še sedež krajevnega urada. Prebivalstvo se je v preteklosti ukvarjalo izključno s 

kmetijstvom. Obrti je bilo malo. Prve možnosti za zaposlitev v domačem kraju so dobili, ko so 

ustanovili KZ Gabrovka-Dole leta 1947 in Mizarstva leta 1959.  

Kraj se danes razvija v kulturnem in gospodarskem pogledu. Šola sredi vasi daje utrip kraju in 

prav tu se odvija tudi pevsko življenje prebivalcev Gabrovke.  

 

 

1.1.5  POLŠNIK 

 

Valovito hribovje, poraslo z gozdovi, vmes pa so posejani travniki in ob njih raztreseni 

zaselki. Vas je prislonjena v hrib. Razgledne točke v okolici Polšnika obiskovalca očarajo. 

Najvišja točka je Ostrež. Cerkvica na Ostrežu nosi letnico 1526, omenjal jo je že Janez 

Vajkard Valvasor. Druga razgledna točka je Žamboh, o katerem pojejo pevci še danes. Sredi 

vasi Polšnik stoji farna cerkev Lurške matere božje. Tudi to cerkev omenja Valvasor. Kasneje 

so raziskali, da je tu grobnica Jurija Žige Valvasorja, bratranca Janeza Vajkarda Valvasorja.  

 

Če ima vas cerkev, ima običajno tudi šolo. Dolgoletna učiteljica, zdaj že pokojna gospa 

Darinka Ribič, je skrbno zapisovala vse, kar se je na Polšniku dogajalo. Ob 100-letnici šole 

sem v njenih zapiskih našla tudi nekaj o začetkih šole na Polšniku. Takole je zapisala: 

»Začetki šolanja in poučevanja otrok v kraju Polšnik segajo daleč v leto 1895. Takrat so na 

pobudo g. župnika Ivana Globelnika pričeli s poukom v zasilni šoli v župnišču. Seveda to še ni 

bila redna ali obvezna šola, ampak samo nedeljska. Reden pouk se je začel leta 1904, prav 
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tako v župnišču. Takrat je na Polšnik prišel tudi prvi učitelj Josip Odlazek, ki je tu poučeval do 

leta 1908.« (Ribič, 2004, str. 12) 

 

Če je v vasi šola, se v njej odvija kulturno življenje in petje. Tako je bilo tudi na Polšniku, 

majhni vasi na obrobju Zasavskih gora, do katere te pripelje skoraj v celoti asfaltirana cesta iz 

doline, se zvija kot kača v hrib in se skozi ozko, modernizirano vas odvije naprej proti Veliki 

Preski in Gabrovki, dolenjskim gričem naproti. Še posebno so bili krajani veseli nove šole, ki 

so jo odprli v novembru 2008. 

 

 

 

1.1.6  KRESNICE 

 
Kresnice so razpotegnjeno naselje ob desnem bregu reke Save, nad njenim polkrožnim 

ovinkom poleg železniške proge Ljubljana – Zidani most in ceste Ljubljana – Litija. Nad 

Kresnicami se v neposrednem ozadju dviga Kresniški vrh, za njim pa Golišče. Okoli hiš so 

sadovnjaki, znane so kresniške češnje. Po zadnji vojni se je kraj hitro razvijal. Zgrajenih je 

bilo veliko stanovanjskih hiš, kraju pa je dajala življenje apnenica, ki proizvaja apno za 

potrebe gradbene industrije. Prevladuje delavstvo, zaposleno doma, v Litiji in Ljubljani. 

Pomembne letnice, ki so v Kresnice prinesle tudi kulturno življenje, so: leto 1500, ko so 

zgradili cerkev Sv. Benedikta, 1876, ko je bila zgrajena stara šola v Kresnicah, pa leto 1977, 

ko so dobili še novo šolo. 1981. leta je bil zgrajen podhod pod železnico. Istega leta so tudi 

asfaltirali cesto. 
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1.2 PREDSTAVITEV KULTURNIH USTANOV IN PEVSKIH ZBOROV 

 

1.2.1 VRTEC 

 

Tudi vrtec je imel pomembno vlogo pri razvijanju kulturne dediščine v Litiji. Ustanovljen je 

bil leta 1928. Že na začetku je bilo vpisanih 60 otrok. Varstvo v kletnih prostorih osnovne šole 

Litija je trajalo po pet ur dnevno. Večina otrok je imela starše zaposlene v Predilnici Litija. Že 

po nekaj mesecih se je vrtec preselil na delavsko četrt Stavbe, kjer je stanovala večina otrok. 

Nastala je igralnica, otroci so malico nosili s seboj. Udeleževali so se tudi različnih proslav in 

razstav. Seznanjeni so bili s kulturnim življenjem (VVZ Litija, Skupnost otroškega varstva 

Litija, 1978). Najbolj mračno obdobje zgodovine vrtca je bilo med vojno. Vrtec je v Litiji 

prenehal delovati. Okupator je imel svoje načrte in je začel z vzgojnovarstveno dejavnostjo v 

sedanjem župnišču. Pripeljal je svoje vzgojiteljice, ki so dobile nalogo, da potujčijo otroke. 

Bilo je žalostno, namesto smeha in radosti je bil jok. Vzgojiteljica je malčke vzgajala v 

nemškem jeziku. Okupator ni imel veliko uspeha, naši ljudje mu niso zaupali svojih otrok. Ni 

mu uspelo v mlada srca vsaditi tuje misli. Takrat je tudi ljudska pesem potonila za nekaj let v 

pozabo. Po vojni je bila domovina porušena, vendar so imeli ljudje toliko volje in optimizma, 

da niso obupali. Hitre družbene spremembe so terjale tudi drugačno vzgojo. Vzgajali so 

novega človeka, ki bo aktivno posegel v družbeno dogajanje in bo kreator boljšega življenja, 

ne pa le pasivni spremljevalec. Od leta 1950 do leta 1960 je bilo obdobje uveljavljanja 

samoupravnih odnosov tudi v vrtcu. Toda kolektiv ni obupal. Ustanovljen je bil tudi šolski 

oddelek, ki je bil predhodna oblika današnjega podaljšanega bivanja. Otroci so imeli 

organizirano prehrano, pisali so domače naloge in pod vodstvom vzgojiteljice smotrno 

izkoriščali prosti čas. Počasi se je začelo spet razvijati kulturno življenje. Med 1960 in 1970 so 

se oblikovali novi odnosi na področju vzgojnovarstvene dejavnosti. Ljudska skupščina je 

sprejela Resolucijo o nalogah komune in stanovanjske skupnosti pri otroškem varstvu. To je 

pomenilo kakovostno prelomnico v vzgojno-varstveni dejavnosti, saj so bili ustvarjeni vsi 

pogoji za enoten sistem družbenega varstva otrok. Starši, družbeni dejavniki in vzgojno-

varstvena organizacija so se aktivno vključili v reševanje problematike. V tem obdobju so v 

Sloveniji začeli ustanavljati male šole. Prav v Litiji smo med prvimi v republiki organizirali to 

kasneje izredno uspelo obliko priprave otrok na šolo.  

 

Leta 1971 so v Litiji odprli nov vrtec Najdihojca, leta 1975 novo enoto Kresnička v Kresnicah. 

Prostorske in delovne razmere so se izboljšale. Z novimi oddelki se je kolektiv kadrovsko 
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okrepil. Prihajale so nove vzgojiteljice, ki so teoretično znanje uspešno uvajale v vzgojni 

proces. Malčki so nastopali na javnih prireditvah, udeleževali so se proslav, organizirane so 

bile najrazličnejše oblike za otroke, ki niso obiskovali vzgojnovarstvene organizacije, prirejali 

so razstave otroških likovnih del. Šele s sprejemom zakona o otroškem varstvu se je prvič 

pričelo namensko zbiranje sredstev po prispevni stopnji iz osebnih dohodkov. Smotrno 

vlaganje v vzgojno varstvo je rodilo bogate sadove. Staršem je postala poleg varstva 

pomembna tudi vzgoja. Leta 1978 se je odprl nov vrtec na Graški Dobravi, ki je bil zgrajen s 

samoprispevki občanov. Gradnja stanovanj je narekovala potrebe po novih prostorih, tudi na 

podeželju je bila potreba po organizirani predšolski vzgoji vse večja. Tako so se kmalu 

razširile dejavnosti tudi v manjše kraje, kot so Sava, Hotič, Jevnica, Kresnice, Vače in Hotič. 

Objekti so se tudi vsa leta vzdrževali in sanirali. Kot javna ustanova je vrtec sprejel tudi otroke 

s težavami v razvoju. Prvi v Sloveniji so razvili Mobilno razvojno službo, ki so jo opravljali 

specialni pedagogi kot svetovalci vzgojitelju pri njihovem vzgojnem delu  in tudi z 

neposrednim delom z otrokom. Uradno je bil Razvojni oddelek odprt leta 1994(VVZ Litija, 

Skupnost otroškega varstva Litija, 1978). 

 

Življenje v vrtcu še danes poteka takole: v mesecu septembru se zbirajo malčki po oddelkih. 

Vzgojiteljice in varuhinje spoznavajo otroke. Na podlagi svojih opažanj izoblikujejo vzgojni 

načrt, ki jim daje smernice za kasnejše delo. Vsak dan se vzgojiteljice pripravljajo na 

zaposlitve. Skrbno morajo voditi opazovanja o otrocih. Tehnično osebje skrbi za zdravo in 

okusno prehrano ter red in čistočo. Vzgojiteljice se redno izobražujejo. Organizirani so 

strokovni aktivi, naročeni so na pedagoške revije, udeležujejo se seminarjev. Vsa nova 

spoznanja omogočajo, da vzgojiteljice vzgojno delo bogatijo z aktivnimi oblikami sodelovanja 

otrok, poudarijo vlogo otrokove igre in ustvarjalnosti ter spodbujajo otrokovo vedoželjnost. 
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1.2.2 OSNOVNA ŠOLA GRADEC IN OSNOVNA ŠOLA LITIJA S PODRUŽNIČNIMI 

ŠOLAMI 

 

Bogata kulturna dejavnost se je izkazala tudi v osnovnih šolah. Leta 1852 je bila ustanovljena 

prva zasebna šola v Litiji, v Farbarjevem gradu. Obiskovali so jo otroci premožnejših staršev, 

ki so sami vzdrževali učitelja. Drugi litijski otroci so hodili v šolo v Šmartno, kjer je obstajala 

šola že mnogo prej, saj je bila to »farna šola«. Ko se je pisalo leto 1876, je bilo dograjeno prvo 

šolsko poslopje v Litiji – dvorazrednica. Pouk je tu potekal do leta 1912. Nato je bil tu sedež 

občine. Novo štirirazrednico so zgradili leta 1912 iz sredstev občine Litija – Hotič. To je bila 

za tiste čase velika, lepa in moderna stavba. Okrog šole je bil lep vrt in sadovnjak. V tej 

zgradbi poteka pouk še danes. Kmalu je tu s poukom pričela tudi »Vajenska šola raznih strok« 

v Litiji kot splošna strokovna nadaljevalna šola. Leta 1935 je bila ustanovljena meščanska 

šola, ki je bila pogoj za vključitev v srednje šole. Trajala je vse do začetka druge svetovne 

vojne. Med vojno je delovala kot nemška Hauptschule, imela je nemško govoreče učitelje in 

nemško vodstvo. Po vojni je bila namesto meščanske šole ustanovljena Nižja gimnazija Litija. 

Imela je mesto centralne šole v občini. S šolsko reformo je bila leta 1958 ukinjena. Istega leta 

je spremenjen šolski sistem uvedel enotno osemletno osnovno šolo. To v Litiji ni pomenilo 

bistvenih sprememb za učence. Še vedno je potekal pouk za prve štiri razrede v prostorih 

nekdanje ljudske šole, za štiri višje razrede pa v prostorih nekdanje nižje gimnazije. Enotna 

osnovna šola je torej delovala v dveh sosednjih zgradbah. 

 

V okviru litijske osnovne šole od leta 1965 dalje delujejo tudi oddelki šole s prilagojenim 

programom. V naslednjih letih je bil narejen prizidek med obema osnovnošolskima zgradbama 

in tako je šola pridobila pisarniške prostore, zbornico in nekaj manjših učilnic. Šola je tedaj 

dobila ime po narodnem heroju in se je poslej imenovala Osnovna šola Dušan Kveder Tomaž, 

Litija (Berložnik, 2009). 

 

Leta 1977 je bilo iz prvega občinskega samoprispevka zgrajeno novo šolsko poslopje na levem 

bregu reke Save, v Gradcu. Ta šola je za nekaj let prevzela vodilno vlogo v razvoju šolstva v 

mestu Litija. Organizacija pouka je bila namreč taka, da so se v njej šolali vsi učenci višjih 

razredov iz Litije, medtem ko je v »stari« šoli, na desnem bregu Save, potekal pouk le za 

učence od 1. do 5. razreda. V graški šoli je bila tudi uprava za obe osnovni šoli. Predvsem 

zaradi nagle stanovanjske gradnje na desnem bregu Litije je število prebivalcev in s tem 

število šolarjev tudi hitro naraščalo. Kmalu se je pokazalo, da sta ob stoječih šolskih 
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normativih obe litijski šoli premajhni. Zato je bil zgrajen prizidek k »stari« šoli na desnem 

bregu Litije. Leta 1985 je bil ponovno uveden pouk od 1. do 8. razreda v omenjeni šoli. Obe 

litijski šoli sta bili še vedno organizacijsko povezani, imeli sta isto vodstvo in isto ime 

(Juvančič, 2008). 

 

Pri vsakodnevnem delu v obeh litijskih šolah se je sčasoma nakazovala večja potreba po 

odcepitvi oziroma samostojnosti. V letu 1992 je tako v resnici prišlo do tega, da sta se šoli 

ločili v pedagoškem, organizacijskem in finančnem pogledu. Postali sta samostojni ustanovi, 

vsaka je dobila svoje ime: Osnovna šola Litija in Osnovna šola Gradec. Osnovna šola Litija je 

bila po petnajstih letih ponovno samostojna, še danes pa nima zadovoljivo urejenih nekaterih 

pogojev za svoje delo: nima samostojne kuhinje in dvorane za kulturne prireditve, športna 

vzgoja poteka v sosednji športni dvorani. Kljub vsemu pa je zanjo značilen živahen utrip 

raznih interesnih dejavnosti. Na svoji samostojni poti je oblikovala svojo vizijo, – da bo šola 

postala športno in kulturno središče, ki bo omogočalo učencem vrhunske dosežke, odlično 

znanje, bogato kulturo, prijazno vzdušje in osebni razvoj vsakega učenca. Osnovna šola Litija 

ima podružnične šole: Sava, Konjšica in Polšnik, še nekaj let pa je bila tesno povezana z 

osnovno šolo Gradec. 

 

V letu 1997 je šola delila prostore z novoustanovljeno Gimnazijo Litija. Po izgradnji nove 

gimnazije in pričetkom uvajanja devetletne šole so zmanjšali prostorsko stisko. Nikoli niso 

pozabili na urejanje šolske okolice. Še danes sodelujejo v različnih mednarodnih projektih, 

tudi na področju kulture. Svetovalna služba skrbi, da bi učenci uspešno zaključili 

osnovnošolsko izobraževanje tudi z dobrim sodelovanjem staršev. Vsako leto prinese tudi 

nove zamisli za uveljavitev mladih talentov.  

 

Tudi na področju kulturne dediščine so zahteve učencev vsak dan večje, naloga učiteljev pa je, 

da jih še dodatno spodbujajo v njihovi vedoželjnosti. Osnovna šola Gradec skuša to 

vedoželjnost potešiti tudi na podružničnih šolah: Hotič, Jevnica, Kresnice in Vače. 
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1.2.3 GIMNAZIJA LITIJA 

 

Po večletnih prizadevanjih, da bi mladim omogočili izobraževanje tudi v gimnaziji, je večjemu 

številu zanesenjakov to tudi uspelo in 30. avgusta 1997 so pripravili svečano otvoritev. Na njej 

so poleg vabljenih gostov, govornikov in množice domačinov prireditev obogatili tudi bodoči 

dijaki, učiteljski zbor Osnovne šole Gradec, Oktet Valvasor in Litijska godba na pihala. 

 

Gimnazija Litija je hitro dobivala obliko prave gimnazije in je že v naslednjem letu imela tri 

oddelke. Razvoj je bil zelo hiter. Ker je bilo vpisanih vsako leto več dijakov, so tudi uresničili 

gradnjo nove gimnazije. Preselitev v nove prostore je potekala v šolskem letu 2001/2002 in 

tako je bilo mogoče nadaljevati s šolanjem novih generacij gimnazijcev. Dijaki prihajajo iz 

občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče in tudi iz Ljubljane.  

 

Šolski program poteka po določenih predpisih in ga dosledno uresničujejo. Delo v Gimnaziji 

Litija popestrijo z mnogimi dodatnimi dejavnostmi. Med te kaže posebej poudariti tudi 

čezmejno dejavnost, sodelovanje z dijaki z Nizozemske pa tudi druga kulturna in 

izobraževalna sodelovanja, ki so koristna za boljše poznavanje mladih in njihovega življenja 

zunaj naše države. Gre torej za bogato vsebino, ki dijakom nalaga zahteve, katere morajo 

temeljito premisliti in tudi uresničevati. Zaposleni pričakujejo, da bodo novim generacijam 

utrdili pot v nove izzive. 

 

 

1.2.4 GLASBENA ŠOLA LITIJA 

 

Leta 1953 je bila ustanovljena Glasbena šola Litija, ki je delovala v nekdanji ambulanti 

Predilnice Litija. Kasneje je šola delovala še v Kmetijski zadrugi Litija pa v prizidku Osnovne 

šole Litija, v prostorih nekdanjih okrajnih zaporov. Leta 1967 se je šola preimenovala v 

Glasbeni center Litija, nato je postala enota Zavoda za izobraževanje in kulturo in 2005. leta 

samostojna enota, ki se je preimenovala v Javni zavod Glasbena šola Litija-Šmartno. Vzgojno-

izobraževalno delo Glasbene šole Litija-Šmartno od 1. septembra 2010 izvajajo v nadomestnih 

prostorih, v poslovni stavbi Predilnice Litija, kjer imajo svoje in samo njihovi dejavnosti 

namenjene prostore in dvorano za nastope. Pouk baleta, sodobnega plesa in plesne pripravnice 

poteka trikrat na teden v prostorih Športne dvorane Litija. Javni nastopi, na katerih se 
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predstavljajo šolski orkestri, komorne skupine, plesni oddelek in večje število učencev, so v 

dvorani Javnega zavoda za kulturo v Litiji in na gradu Bogenšperk. 

 

Pridobitev lastnih, pa čeprav nadomestnih prostorov je prav gotovo odločilnega pomena za 

uspešno delovanje šole, v prihodnje pa si bodo na podlagi kvalitetnega dela in odprtosti šole 

navzven prizadevali za pridobitev stalnih in po standardih ter normativih povsem ustreznih 

prostorov.  

 

  

1.2.5 MATIČNA KNJIŽNICA LITIJA, POMEMBNA USTANOVA PRI ŠIRJENJU 

KULTURNE DEDIŠČINE – LJUDSKE PESMI 

 

V okviru pripravljalnega odbora Družbe sv. Cirila in Metoda v Litiji, ki je začel delovati leta 

1885, je začelo delovati tudi Slovensko bralno društvo. Pisnih virov iz teh časov ni. List 

Slovenec pa je tega leta objavil vest o ustanovitvi Družbe. Svoja prva pravila je bralno društvo 

dobilo leta 1887; ohranjen je faksimile takratnega besedila pravil. Društvo je prenehalo 

delovati leta 1918. V Litiji je bila okrajna učiteljska knjižnica, vendar podatki o njej niso 

ohranjeni. Leta 1909 je bila ustanovljena sokolska knjižnica, ki je delovala v okviru 

telovadnega društva Sokol, za litijski in šmarski okraj. Ob začetku druge svetovne vojne je z 

delom prenehala. Med obema svetovnima vojnama se je knjižnica Svoboda vključila v društvo 

Vzajemnost. 

 

Ljudje so v letih 1941–1945 knjige zelo potrebovali. Kolikor so jih imeli, so jih tudi brali, 

knjižnice pa niso mogle in tudi niso smele delovati. Po vojni so ljubitelji knjig začeli zbirati 

raznesene oziroma poskrite knjige. Začele so delovati ljudske knjižnice OF, ki so se kasneje 

preimenovale v ljudske knjižnice. Mnogi so prispevali k bralni kulturi Litije in uspelo jim je.  

Leta 1985 se je knjižnica Litija poimenovala po dr. Slavku Grumu in izrečene so bile te misli: 

»Ne gre samo za sto let. Gre za to, da so morali Slovenci tu, v osrčju Slovenije, najprej 

premagati predsodke o svoji lastni manjvrednosti in tako svoje spoznanje soočiti v bojih proti 

potujčevalnim nagnjenjem. Ali znamo danes dovolj ceniti tiste zavedne Slovence, ki so takrat, 

v času častitve germanske in drugih kultur, verovali v vrednost kulture lastnega, sicer 

majhnega, a vendar globoko kulturnega naroda? Danes to v večini razumemo, takrat pa ni bilo 

lahko.« (Godec, 1992, str. 23) 
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Kaj človeku danes pomeni knjiga? To je velika zakladnica znanja, izvir čustev, včasih tolažba, 

drugič vzpodbuda. Knjiga te lahko prevzame in omami, da pozabiš na vsakdanje skrbi, zmore 

pa ti tudi pomagati, da jih premagaš. O velikem razvoju na tem področju v Litiji priča veliko 

podatkov, saj število izposojenega gradiva iz leta v leto narašča. Knjižnica Litija bogati 

kulturno življenje v Litiji tudi z različnimi prireditvami, ki jih organizira za različne vrste 

publike. To dejavnost opravlja brezplačno, v okviru rednega dela. 

 

 

1.2.6 JAVNI ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 

 

Ustanoviteljica Javnega zavoda za kulturo Litija, ki je pričel delovati 1. septembra 2006, je 

Občina Litija. Javni zavod za kulturo Litija organizira najrazličnejše kulturne prireditve, 

informira prebivalce o kulturni ponudbi ter skrbi za varstvo naravne in kulturne dediščine v 

občini Litija. Poseben poudarek daje širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine domačega 

kraja. V ta namen so v Zavodu uredili tri stalne muzejske zbirke, ki predstavljajo zametek 

mestnega muzeja. Njihovo poslanstvo je širjenje in informiranje prebivalcev o kulturni 

ponudbi v občini Litija. S svojim delom želijo ljudem približati kulturne užitke, ki si jih žal 

»privoščijo« le maloštevilni. Podpirajo kvalitetne dogodke domačih društev, katerim skušajo s 

tehničnimi sredstvi, ki so na razpolago, omogočiti lažjo dejavnost, predvsem pa se v okviru 

finančnih zmožnosti trudijo v naše mesto pripeljati in predstaviti kvalitetne kulturne 

ustvarjalce vseh zvrsti. 

 

Del vizije je tudi obnovljen Kulturni center, v katerem se trudijo in ga obnavljajo po najboljših 

močeh, da bi bil obiskovalcem prijazen in bi jim nudil veliko kulturnih užitkov. Vendar si vsi 

občani želimo več kot le delne obnove, saj smo ena izmed občin, ki se s kulturno 

infrastrukturo žal ne moremo prav pohvaliti. Vendar verjamemo v boljšo prihodnost in naše 

sanje. 
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1.2.7 PREDSTAVITEV PEVSKIH ZBOROV 

 

Pevska kultura v občini Litija ima bogato tradicijo. Zelo pomembna sta dva zbora s stoletnim 

delovanjem: Lipa iz Litije, ki deluje že 127 let, in osemnajst let mlajši Moški pevski zbor Lipa 

z Vač. 

 

Druga skupina zborov je precej mlajša, vendar sodijo po letih delovanja že v stare in izkušene 

zbore. To so: Mešani pevski zbor Jevnica, kjer pojejo 65 let, Moški pevski zbor Polšnik – 39 

let, Moški pevski zbor Gabrovka – 40 let, Ženski pevski zbor Kresnice – 35 let in Mešani 

pevski zbor Društva upokojencev Litija, ki poje 30 let.  

 

Stanovska zbora – Učiteljski pevski zbor OŠ Gradec in Ženski pevski zbor Litus iz Litije pa 

predstavljata vsak svojo šolo v našem kraju.   

 

Najmlajši, a zelo uspešen zbor tudi v tujini, je Zbor sv. Nikolaja, ki prepeva 15 let. 

 

1.2.7.1  MOŠKI PEVSKI ZBOR LIPA, LITIJA  

 

 

V preteklem stoletju smo Slovenci bíli boj za gospodarski in narodnostni obstoj. Nemci so 

namreč ustanovili Schulverein (Šolsko društvo) za ponemčevanje slovenske mladine. 

Vzporedno pa so nastajale podružnične šole v manjših krajih, čitalnice, izobraževalna in 

pevska društva pod geslom »Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos« (Godec, 1985). Leto 

1885 je bilo leto vsesplošnega prebujanja Slovencev in tudi Litija ni stala ob strani. 

 

Litijani so ustanovili pevsko društvo, saj so se zavedali, da bo lepa slovenska zborovska pesem 

močno orožje proti ponemčevanju slovenske mladine. Društvo je začelo svoje delo v zelo 

težavnih razmerah. Zbor je najprej štel 16 pevcev, vodil pa ga je nadučitelj Capuder do leta 

1892, ko je vodstvo prevzel sposoben zborovodja in skladatelj Peter Jereb (Godec, 1985). 

Zbor je izkoristil vsako priložnost, predvsem ob sobotah in nedeljah, da je organiziral izlet v 

kakšno izmed okoliških vasi in brezplačno priredil koncert za vaščane. Pevci so prepevali 

domoljubne in narodne pesmi, ki so močno vplivale na samozavest slovenskega prebivalstva. 

V letu 1908 je litijski pevski zbor štel že blizu 30 članov. Pevsko društvo je prirejalo že prave 
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koncerte s celovečernim sporedom, še vedno pa ni imelo svojega imena. Uradno so bili 

registrirani pod imenom Pevsko društvo v Litiji. Leta 1910 je na občnem zboru brivski mojster 

Tine Tič predlagal ime Lipa. Predlog je bil soglasno sprejet. Takratne občne zbore so 

množično obiskovali tudi podporni člani, ki so imeli aktivno in pasivno volilno pravico. Za te 

člane je bilo vabljivo zborovsko petje žalostink na pogrebih. Ta svoj sklep je društvo vestno 

izpolnjevalo. 

 

V začetku leta 1911 se je pevsko društvo preselilo v Sokolski dom, kjer so si z bralnim 

društvom delili sobo s kurjavo, svečavo in čiščenjem. Lipa je zaživela kot prerojena. Pevske 

vaje so potekale dvakrat tedensko, zasedba glasov pa je bila zelo dobra. Društvo je priredilo 

letno najmanj dva večja nastopa. Pozimi je imelo koncert v sokolski telovadnici, poleti pa 

vrtno veselico s petjem. Vsako leto je izvedlo vsaj en celodnevni izlet z vlakom ali z vozovi v 

različne kraje Slovenije. Z začetkom vojne se je zaključilo prvo obdobje uspešnega delovanja 

Lipe pod vodstvom pevovodje Petra Jereba. Med drugo svetovno vojno je zbor miroval in 

spoštoval kulturni molk. Ob koncu vojne je pesem zopet zaživela. Kmalu po osvoboditvi so 

začela različna društva spet prepevati. V oktobru leta 1945 je vodstvo Lipe prevzel profesor 

Lado Rojc in jo vodil do naslednjega poletja, ko je mešani zbor prevzel pevovodja Jože 

Cajhen. Zanimanje za zborovsko petje je izredno naraslo. Na novo sta oživela moški in ženski 

zbor. V letu 1947 je bila Lipa zelo aktivna. Pripravili so jubilejni koncert ob 60-letnici Lipe in 

80-letnici skladatelja in dolgoletnega zborovodje Petra Jereba. Na njem so predstavili velik del 

njegovih vokalnih in instrumentalnih skladb. Ob kulturnem programu in pevskem mitingu so 

pevci in pevke sklenili, da bodo okrajnemu odboru za prosveto in kulturo v Ljubljani 

predlagali, naj Petra Jereba proglasijo za ljudskega skladatelja. 

 

Zbor se je učvrstil in pripravljal pesmi, s katerimi je sodeloval na vseh večjih proslavah in 

krajevnih prireditvah. To je bil čas odkrivanja spomenikov padlim borcem in društvo je 

sodelovalo s svojim programom na mnogih žalnih slovesnostih. V naslednjih letih so prirejali 

samostojne koncerte Jerebovih skladb. Leta 1953 je društvo Lipa prenehalo obstajati; zbor so 

kot samostojno sekcijo priključili Delavsko-prosvetnemu društvu Svoboda, Litija. Vsa 

naslednja leta je zbor deloval in vadil ter še naprej gojil ljubezen do lepe slovenske pesmi in 

skromno praznoval tudi 70-letnico delovanja.  
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S sodelovanjem Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Šmartno je zbor leta 1960 

pripravil koncert. Med različnimi skladbami so predstavili tudi kantato Radovana Gobca 

Svobodna zemlja. Moški zbor je zapel več narodnih in umetnih pesmi, ob spremljavi 

profesorice Kirn iz Glasbene šole Litija. Od koncerta do koncerta je Lipa pripravljala nove 

sporede. Leta 1965 je zbor zašel v hude težave, tako da 80-letnice niso počastili z nastopom. 

Že dve leti kasneje pa so se oglasili s koncertom v spomin stoletnice rojstva Petra Jereba pred 

njegovo rojstno hišo v Cerknem, kjer so mu domačini odkrili spominsko ploščo, pred 

Farbarjevim gradom v Litiji in v dvorani na Stavbah, prav tako v Litiji.  

 

Zbor je tesno sodeloval z litijsko dramsko skupino in jim pomagal pri izvedbi operet in 

spevoiger. Že leta 1968 je zbor prepeval na koncertu v Trbovljah, izvedel samostojni koncert v 

Goriških brdih in gostoval po krajih domače občine. Posebno tesne vezi je Lipa spletla z 

moškim pevskim zborom Loški glas iz Kisovca pri Zagorju, v katerem je sodeloval rojak in 

dolgoletni član zbora, basist ljubljanske Opere Ladko Korošec. Tu se je porodila zamisel o 

ustanovitvi Zasavske pevske skupnosti, ki je zaživela že naslednje leto (1970) in povezala vse 

odrasle, kasneje pa tudi šolske pevske zbore od Jevnice do Radeč. Ves čas po osvoboditvi se je 

zbor boril za svoje prostore. Neprestane selitve so oteževale njihovo delo. Pevci so kljub 

težavam radi peli in prav ljubezen do slovenske pesmi jih je združevala in povezovala. Vse 

krize in težave niso nikoli popolnoma zatrle njihovega dela. Ko se je dolgoletni zborovodja 

Jože Cajhen upokojil, ga je v kritičnem času zamenjal Marijan Kolšek, pozneje pa Tone 

Koprivnikar. Vrstile so se vaje, nastopi, gostovanja in samostojni koncerti. Do leta 1970 se je 

v zboru zvrstilo 90 pevcev. Nekaj let močan zbor, se je v najhujši krizi skrčil na komaj 10 

pevcev. 15. maja 1971 je zbor v dvorani na Stavbah dokazal, da so se najvztrajnejši borili in 

znova privabili pevce k vaji. Na slovesni proslavi je dr. Anton Slodnjak predstavil čitalništvo 

in Luko Svetca, ustanovitelja litijskega bralnega društva. Zbor pod vodstvom Marijana Kolška 

je zapel šest skladb, med njimi kar tri Jerebove: Pelin roža, Pisemce in Sebi. Koncert ob 85-

letnici so zaključili vsi nastopajoči s skladbo Emila Adamiča Zdravica. 

 

Ko je Lipa praznovala devet desetletij z jubilejnim koncertom v okviru praznovanja 

občinskega praznika, je dvorano na Stavbah napolnila množica ljubiteljev zborovskega petja. 

Zbor je vodil nov dirigent, Mitja Gobec. Drugi del koncerta so posvetili dolgoletnemu 

zborovodji Petru Jerebu in predstavili šest njegovih skladb.  
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Tri leta po praznovanju 90-letnice je zbor zapustil zborovodja Mitja Gobec. Pevci so nastopali 

le na pogrebih in krajevnih proslavah. Šele novembra 1977 so prvič zapeli pod vodstvom 

Janeza Žnidarja, ki pa je vzdržal le leto in pol. Lipi je takrat priskočila na pomoč Zasavska 

pevska skupnost in zbor je prevzel Dimitrij Beuermann, sin znanega zasavskega zborovodje 

Riharda Beuermanna. Že dober mesec po prevzemu se je z Lipo prvič predstavil na proslavi 

ob dnevu republike.  

Zbor je izvedel tudi koncert ob svoji 95-letnici v polni dvorani na Stavbah. Vsi zbrani na 

koncertu so pevcem zaželeli uspešne priprave na stoletnico delovanja. Kljub težavam, ki jih ni 

manjkalo, je Lipa pod istim strokovnim in organizacijskim vodstvom dočakala stoletnico. 

Koncert je v celoti dobro uspel, pevci so imeli voljo do petja, toda udeležba na vajah v letih 

1986 in 1987 je bila skromna. Vaje so večkrat zaradi tega tudi odpadle. Pevci so nastopali kot 

gostje domačih pevskih zborov, peli so na občinskih proslavah in gostovali pri pevcih na 

Jezerskem. Leta 1988 so peli na občinski reviji v Jevnici in se udeležili tudi zasavske revije v 

Trbovljah. Številčno je bil zbor močan, udeležba na vajah pa večkrat kritična.  

 

V letu 1989 so imeli pevci koncert na Savi, peli so v domu Tisje in na prvomajskem srečanju 

na Sitarjevcu. 24. maja so bili povabljeni v Nemčijo, v Bochum, k prijateljskemu zboru, kjer 

so imeli koncert. Leta 1990/91 je vodstvo zbora prevzel dirigent Ivan Kolar, ki je vodil pevski 

zbor Društva upokojencev. Imel je veliko volje in veselja do petja in s tem pevce spodbujal pri 

delu. Aprila 1991 so izvedli koncert ob 105. obletnici zbora. Zopet so nastopili v domu Tisje, 

kjer so bili vedno dobrodošli gostje, saj so s svojim petjem razveseljevali starejše litijske 

občane. Imeli so kar nekaj nastopov doma in gostovanj v Cerknem, na Bogenšperku, število 

pevcev pa se je zmanjševalo. Kljub večkrat slabi volji je dirigent Ivan Kolar vztrajal, vadil s 

pevci in jih v letih od 1991 do 1995 vodil po občinskih revijah, proslavah, peli so na jubilejih 



19 

 

gasilcev, planincev in pri starejših občanih v Tisju. Leta 1995 so pripravili koncert ob 110-

letnici, na katerem so bili prisotni vsi pevci. Pevski zbor Lipa je v letih od 1995 do leta 2000 

sodeloval na vsakoletni občinski reviji, imeli so izmenjalni koncert s kvartetom Jutro z 

Jezerskega, peli so na otvoritvah razstav v občinski avli, sodelovali so z Učiteljskim pevskim 

zborom Osnovne šole Gradec in priredili več skupnih koncertov. Decembra 1997 so skupaj z 

Pihalno godbo iz Litije, Učiteljskim pevskim zborom OŠ Gradec in MPZ Gabrovka na Radiu 

Slovenija posneli kaseto z naslovom Pozdrav Litiji. 

     

V letu 1999 je zbor zaradi bolezni začasno zapustil zborovodja Ivan Kolar. Nadomeščal ga je 

nekdanji dirigent in pevec Franc Dobrun. Število pevcev je padlo pod dvajset in z vajami so 

začasno prenehali. V januarju 2000 so se zopet zbrali. Osemnajst pevcev in dirigent Ivan 

Fojkar so poskusili znova in tako preprečili propad stoletne tradicije. Potrebno bo spodbuditi 

mlade pevce, da bodo vzljubili pesem, posebej našo domačo ljudsko pesem, ki je veliki večini 

mladih, žal, tuja. Litijska Lipa je nekaj let mirovala. Zbor je zopet obudila k petju študentka 

glasbe Manca Černe, ki je s svojo mladostjo, zagnanostjo in veseljem do petja pripravila pevce 

za koncert ob 120-letnici pričetka delovanja zbora. Koncert je uspel, želja vseh Litijanov pa je, 

da bi se zbor pomladil in prepeval naprej.  

 

Zbor ima v svojem notnem arhivu okrog 200 pesmi. Okrog 80 pesmi je ljudskih, ostale so 

umetne, peli pa so tudi nekaj priredb narodnozabavne glasbe. Pevci, ki pri zboru pojejo dvajset 

let in več, dobro poznajo te pesmi. Mnoge so peli radi in z veseljem. Zakaj se ta repertoar ne bi 

ohranjal, obnavljal in zakaj ne bi pevci spoznavali še novih pesmi? Naj se ne pozabi več kakor 

dvajset Jerebovih pesmi, ki so jih prepevali litijski pevci, pa pesmi Alojza Srebotnjaka, 

Vasilija Mirka, Ubalda Vrabca, Franceta Marolta, Emila Adamiča, Jakoba Ježa, Radovana 

Gobca, Rada Simonittija, Matije Tomca, Pavla Kernjaka, Jakobusa Gallusa in mnogih drugih 

(Dobrun, Majcen, 2007). 

 

 

Skozi svojo zgodovino je Lipa razveseljevala domačine, krajane Litije. Kljub temu da so se 

pevci udeleževali občinskih revij, od koder so bili poslani tudi na zasavske revije, na druga 

tekmovanja niso hodili. Redno so sodelovali na taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, 

kjer so se srečali s pevci ljubiteljskih pevskih zborov, ki imajo radi petje in ne zahajajo v 
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profesionalne vode. Takšen pa je namen večine zborov, ki se srečujejo na taboru v Šentvidu, 

med njimi tudi Lipe iz Litije.   

 

1.2.7.2 MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA 

 

Delo blagajnika v Društvu upokojencev Litija je leta 1977 prevzela gospa Draga Sveršina. Ko 

se je seznanila z delom društva, je ugotovila, da v njem vlada mrtvilo, da ni bilo nobenih 

kulturnih dejavnosti in da je med njihovimi člani premalo stikov. Po razgovoru s člani društva 

se je ga. Sveršina zavzeto lotila dela. S članom društva Andrejem Smerdeljem sta pričela 

zbirati pevce in pevke, ki bi bili pripravljeni ustanoviti pevski zbor. Vedeli so namreč, da po 

drugih krajih delujejo pevske skupine upokojencev, ki sodelujejo na revijah in si krajšajo čas s 

petjem. Septembra leta 1984 je zbor štel enaindvajset pevcev in pevk, ustanovili so zbor in ga 

registrirali kot Mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija. Zbor so prijavili tudi pri 

Kulturni skupnosti Litija. Prvi začasni zborovodja je bil Tone Koprivnikar iz Litije. Po šestih 

mesecih delovanja so dobili novega zborovodjo – Ivana Kolarja, ki je imel veselje do petja in 

glasbe sploh. Ko so zbor prijavili v Ljubljani na Zvezi društev upokojencev, so jim poslali tudi 

seznam pesmi, ki naj bi jih peli pevci na 11. koncertu pevskih zborov upokojencev v 

Domžalah.  

 

Peli so vsako leto v drugem kraju: od Velenja in Kranja do Zagreba. Sodelovali so na 

področnih tekmovanjih v Novem mestu, Trebnjem in Polzeli, udeleževali so se občinskih 

pevskih koncertov v Gabrovki in Litiji, dvakrat pa so se udeležili tudi zasavske revije pevskih 

zborov. Radi zapojejo tudi varovancem doma Tisje v Šmartnem pri Litiji, peli so v občinski 

avli za občinski praznik, gostovali pri pevskih zborih v domači občini na Polšniku in 

Primskovem. Leta 1990 je zborovodja Ivan Kolar zapustil zbor. Dve leti pozneje je pevce 

upokojence prevzela zborovodkinja Lojzka Koritnik. Pevci so veliko nastopali in radi hodili na 

vaje. Imeli so šest nastopov, v letu 1993 pa kar devet. V tem letu so pripravili koncert, ki je bil 

nekakšna generalka za koncert ob deseti obletnici delovanja pevskega zbora. Gostovali so v 

Gabrovki, na Savi, v domu Tisje v Šmartnem in na komemoraciji pri spomeniku NOB v Litiji.  

 

Kljub povprečni starosti 68 let pevci pojejo s srcem. Veseli so vsakega uspeha in vsake 

pohvale. Za petje jim ni škoda nobene dodatne ure. Z udeležbo na vajah nimajo težav.  
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V letu 1994 so pevci in zborovodkinja posvetili precej časa jubilejnemu koncertu ob 

desetletnici delovanja. Koncert je bil v dvorani na Stavbah, zapeli pa so 12 pesmi. V letu 1995 

so imeli pomembne nastope na Republiškem srečanju upokojencev v Mariboru, kjer so zapeli 

tri pesmi. Od leta 1996 do leta 1999 so se vrstili nastopi in pevci upokojenci so z veseljem 

prepevali. Redno so vsako leto obiskovali varovance Doma Tisje, sodelovali so na občinskih 

revijah v Jevnici in Litiji, nastopili v Borovnici, v Moravčah, na Dolah, v litijski knjižnici, peli 

so na radiu Ljubljana v oddaji Prizma optimizma ter peli izgnancem na njihovem srečanju. 6. 

junija 1999 so se srečali z upokojenskimi pevskimi zbori na Bogenšperku, v sodelovanju z 

glasbeno šolo so peli na prireditvi Dedki, babice in vnuki.  

 

Žal pa so imeli v tem petletnem obdobju precej nastopov, na katerih niso peli z veseljem. 

Zapeli so namreč svojim prijateljem pevcem na njihovi poslednji poti. Takšno petje jim ni v 

veselje, saj s prijatelji odhajajo tudi njihove pesmi.  

 

10. decembra 1999 so se dobro pripravili na koncert ob 15-letnem delovanju. Povabili so tudi 

goste, ki so večer dodatno popestrili: Kvartet Pavza in Tamburaški orkester iz Šmartna. Peli so 

pesmi Petra Jereba, Pavla Kernjaka, Oskarja Deua, Ubalda Vrabca, Bojana Adamiča in Jakoba 

Petelina Kranjca in dve priredbi Janka Slimška (Koritnik, 2008). Tudi ob 20-letnici delovanja 

so se predstavili s koncertom.  

Pevci so zelo delavni. Radi pojejo in redno prihajajo na vaje. Pravijo, da je to njihova služba.   

Največ težav jim povzroča pozabljanje, saj se je tako težko naučiti pesem na pamet. Toda ko 

upokojenci zapojejo, ko zborovodkinja čuti, kako vre pesem iz njihovih grl, pa čeprav ni 

intonančno najbolj čista, enostavno ne more reči, da je učenje zanjo prenaporno. Dokler pevci 

pojejo z dušo in telesom, slovenska pesem ne bo utihnila. Danes vodi zbor Marjana Kolar. 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Litija se po kvaliteti lahko primerja z drugimi 

upokojenskimi pevskimi zbori. Prav zato so se najraje in največkrat udeleževali revij, kjer so 

nastopali upokojenci. Za ta zbor bi težko rekli, kdaj je bil v največjem delovnem zagonu, saj 

pevci pojejo vseh 15 let, nimajo problema z udeležbo na vajah in pojejo ljubiteljsko. Prav 

zaradi tega je težko ocenjevati kvaliteto petja. V zboru se pozna, da so v njem pevci, ki so peli 

v drugih zborih, ko so bili še aktivni v službah. Sami pevci najbrž nikoli ne pomislijo, da kdo 

njihovo petje ocenjuje, in pravzaprav tudi nihče nima te pravice. Pomembno je, da s svojim 
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petjem razveselijo tiste poslušalce, ki so jih pripravljeni poslušati. Njihov namen je ohranjati 

lepo slovensko pesem in sebi krajšati ure z druženjem. 

 

 

1.2.7.3 UČITELJSKI PEVSKI ZBOR OŠ GRADEC 

 

Glasbeni učitelj Ivan Kolar, sicer zborovodja litijske Lipe, je bil pripravljen sestaviti učiteljski 

zbor in iz njega nekaj narediti. Tudi ravnatelj Vinko Logaj je učiteljice podpiral, če bodo prešli 

od besed k dejanjem. Pričeli so z vajami. Nastanek mešanega zbora ni uspel, saj je edini 

moški, ki je hotel peti v zboru, po prvi vaji obupal. Veliko volje, zagnanosti in smeha je bilo 

tudi med učiteljicami. Bližalo se je novoletno praznovanje. V bistroju Valvasor so učiteljice 

zapele venček »pivskih« pesmi, Belo snežinko in Silvestrski poljub. Aplavz je bil vzpodbuden, 

navdušenje veliko, in ko so zapele že davno pozabljeno Prosvetarsko himno, je dozorel sklep 

o ustanovitvi učiteljskega zbora. Učiteljice so obupavale, odstopale in ni jih bilo več na vajo. 

Sindikalna predstavnica Helena Hauptman je stvar vzela zelo resno v svoje roke, okregala vse 

neresne in neredne učiteljice ter strogo vztrajala, da nadaljujejo. Do 1. marca so imele šest 

neresnih vaj. Članica zbora Štefka Okorn je zbor povabila na krajevno proslavo v Hotič. 26. 

marca 1995 so učiteljice OŠ Gradec zapele na prvem javnem nastopu. Prvi glas je imel enajst 

pevk, drugi pet, tretji štiri, skupaj dvajset pevk in zborovodja Ivan Kolar. Zaradi tega uspeha 

so sklenile, da bodo vztrajale in se udeležile tudi pevskega tabora v Šentvidu pri Stični. Zbor 

je dobil tudi ime: Učiteljski pevski zbor Gradec, po šoli, na kateri učiteljice delajo in se tudi 

veselijo ob pesmi. Do konca šolskega leta so zapele še kolegom učiteljem ob pomembnih 

obletnicah ali ob odhodu v pokoj. Z vso resnostjo so se pripravljale na pevski tabor v Šentvidu 

pri Stični. 

 

18. junija 1995 je učiteljski pevski zbor nastopil tudi v  Šentvidu. Vzdušje, ki so ga doživele 

med tisoči pevcev iz vse Slovenije in iz zamejstva, je dalo učiteljicam še več volje do petja. 

Sklenile so, da morajo vztrajati in za petje pridobiti še več članic učiteljskega kolektiva. Z 

dvajsetimi vajami, dvema javnima nastopoma in dvema internima nastopoma se je končalo 

prvo leto njihovega delovanja. Z vajami je zbor pričel takoj na začetku šolskega leta. Dobili so 

nekaj novih pevk in vaje so bile kar uspešne. Ko je pevski zbor Lipa iz Litije načrtoval 

novoletni koncert v Kulturnem centru Litija, je dirigent Lipe in UPZ OŠ Gradec Ivan Kolar 

kot gostje povabil k sodelovanju tudi učiteljice, ki so imele ob prvem javnem nastopu v 

domačem kraju hudo tremo. Ko sta na koncu zapela še oba zbora, Lipa in učiteljski pevski 



23 

 

zbor, pesem Zbor Izraelcev iz opere Nabucco ob spremljavi klavirja, je bilo navdušenje zelo 

veliko. Napovedovalca sta ob koncu koncerta dejala, da je vsaka brazda na začetku kriva, toda 

z voljo in trdim delom se ta brazda da tudi poravnati.  

Sledilo je še nekaj koncertov. Zadnji interni nastop v letu 1995 je imel zbor na novoletni 

zabavi v gostilni Kimovec v Hotiču. Nato pa so pevke začele peti tudi v gosteh. Koncerti so se 

kar vrstili. Učiteljski pevski zbor OŠ Gradec je šolsko leto zaključil s petindvajsetimi pevkami, 

ki so imele 48 vaj, 10 javnih nastopov in 5 internih nastopov. Za njimi je bilo zelo uspešno 

leto. 

 

Leto kasneje je prišlo je do nekaj sprememb. Zboru se je pridružilo nekaj novih pevk, ki pa 

niso vzdržale ob obveznosti, da se je treba vaj udeleževati redno. Pričele so se intenzivno 

pripravljati na 20. obletnico šole. Ob prikazu zgodovinskih posnetkov in s pesmijo Stoji učilna 

zidana se je pričela slavnostna proslava, ki je učiteljicam dala zopet malo volje do petja. Kljub 

temu ni uspel dogovor za koncert, tekle so vaje za tabor v Šentvidu, ki se ga je udeležilo 

majhno število pevk. Za pevkami je bilo krizno leto. Imele so komaj tri javne nastope. Ker je 

tudi družabnost del pevske kulture, so se pevke dogovorile, da bodo praznovale rojstne dneve 

in zapele tudi slavljenkam. Pele so po domovih in pred hišami slavljenk. 

 

14. decembra 1997 je zbor na Radiu Slovenija v Ljubljani posnel kaseto. Vsi sodelujoči na 

snemanju so v litijski dvorani izvedli koncert z naslovom »Glasbeni pozdrav iz Litije«. 

Sodelovanje na občinski pevski reviji leta 1998 so pevke odpovedale, ker nastop zaradi 

premajhne udeležbe pevk ne bi uspel.  

 

V petem letu delovanja so pevke pričele z vajami že septembra, saj so se odločile, da ob peti 

obletnici delovanja izpeljejo jubilejni koncert. Šola je dobila novo ravnateljico gospo Ivo 

Slabe, ki je bila tudi članica zbora. Ravnateljica in zborovodje vseh otroških in mladinskih 

zborov na šoli so se dogovorili za skupni novoletni koncert. Združeni zbori OŠ Gradec in 

podružnice Vače so zapeli pod vodstvom Ivana Kolarja. Zbor je pričel vaditi nekaj novih 

pesmi in se temeljito pripravljati na koncert. Žal pa so morali 29. marca 1998 prenehati z 

vajami, ker je zborovodja nenadoma zbolel in vaje so do nadaljnjega odpadle. V mesecu juniju 

so pevke same, brez zborovodje, speljale tri vaje in se maloštevilno udeležile pevskega tabora 

v Šentvidu.  
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Zbor je v naslednjem šolskem letu z vajami pričel nekoliko kasneje, ker so ostali brez 

zborovodje. Šola Gradec je dobila novo glasbeno učiteljico Marjanco Vidic, ki je vodila tudi 

pevski zbor Zvon iz Šmartna.  

 

12. oktobra so učiteljice zopet zapele. Sprememb med pevkami ni bilo, ostala je ista zasedba. 

Pričele so z zelo intenzivnimi vajami. Zborovodkinja Marjanca Vidic je bila s pevkami zelo 

zadovoljna, ker so bile hitro učljive. Pripravljati so se pričele za novoletni koncert, na katerem 

naj bi zopet zapeli vsi zbori na šoli. Na koncertu 10. decembra 1999 v šolski jedilnici je zbor 

zapel pesmi: Jingle bells, White Christmas, Ko bi vsa ljudstva in Daj mi roko brat. Tu so se 

zbori predstavili staršem. 22. decembra 1999 so ponovno zapeli v Kulturnem centru na 

Stavbah krajanom Litije. Oba koncerta sta uspela in v zboru je zaživela nova svežina. Pevke so 

vztrajale in želele, da bi zbor ostal učiteljski in bi se mu pridružilo še več mlajših članic, ter 

upale, da jim bo uspel načrtovani koncert ob peti obletnici delovanja, načrtovan 7. aprila 2000.  

 

Leta 2000 so učiteljice prepevale že trinajst let. Trikrat so se udeležile mednarodnega srečanja 

učiteljskih pevskih zborov v Tržiču. Dejale so, da pojejo za dušo in tako bodo še vztrajale. 

Vendar so imele premalo volje. Kar nekajkrat so se zbrale na vajah, vendar v premajhnem 

številu, da bi zopet lahko zapele. S šolskim letom 2007/2008 je zbor z delovanjem prenehal 

(Juvančič, 2008). 

 

Trditev, da naj bi učiteljice znale peti in imele posluh, vedno ne drži. Tudi pevke v tem zboru 

so s petjem pričele ravno zaradi druženja in petja ob različnih šolskih slovesnostih. 

Marsikatera pevka ne pozna not. Tudi glasovno se včasih pokažejo slabosti in pevke hitro 

zapelje sosednji glas. Po prvem javnem nastopu pred domačim občinstvom pa so želje in 

zahteve pevk postajale vedno višje. Želele so biti uspešnejše, posebno, ko je na sosednji šoli 

nastal nov zbor in so dobile konkurenco. Nehote so pevke med seboj primerjale pesmi, 

njihovo težavnost in uspešnost na nastopih. Razen na občinskih revijah niso pevke nastopale 

na nobenem tekmovanju in nihče jih ni ocenjeval.  
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1.2.7.4      ŽENSKI PEVSKI ZBOR LITUS LITIJA 

 

Ob koncu decembra 1995 so učiteljice in delavci Osnovne šole Litija praznovali prihod 

novega leta v hotelu Medijske toplice na Izlakah, njihovi gostje pa so bili pevci okteta 

Valvazor. Seveda so se ob koncu glasovi združili in učiteljica Vera Barbek je predlagala, da bi 

tudi njihova šola lahko imela zbor. 

 

12. februarja 1996 so se zbrale na prvi vaji. Vodila jih je kolegica Selma Gradišek, ki je na šoli 

poučevala glasbeno vzgojo. Predlagala je raznolik izbor pesmi, jim dala note in pričele so s 

petjem troglasnih pesmi: Jaz bi rad cigajnar bil, O, nepričakovani dar, Kaj se ti pobič in 

Bidipdua. Vadile so dva meseca in redno hodile na vaje. Pridružile so se jim še tri zunanje 

pevke, skupaj jih je bilo nekje od 16 do 20. Dobile so prvo vabilo za nastop na občinski reviji 

pevskih zborov v Jevnici. Nastop je bil uspešen in tudi strokovno mnenje je bilo vzpodbudno. 

Po prvem nastopu je prišlo do nekaj menjav v zboru. Kmalu je prišlo vabilo, da bi  zapele na 

klavirskem koncertu mladih pianistk, ki jih je vodila njihova zborovodkinja Selma Gradišek. 

Pele so skupaj s pevskim zborom Zvon iz Šmartna. Pevke so bile z nastopom zadovoljne, niso 

pa mogle konkurirati dolgoletnim izkušnjam šmarskega Zvona. Javni nastopi pevk so se kar 

vrstili. 15. oktobra 1996 so končno ustanovili Kulturno-umetniško društvo Litus, v okviru 

katerega deluje tudi ženski pevski zbor. Pele so na otvoritvah različnih razstav, v domu 

ostarelih v Tisju, na občinski reviji pevskih zborov in tudi na pedagoški konferenci, ko sta 

kolegici odšli v pokoj. 

Pevke so z novim šolskim letom 1997/1998 takoj pričele z vajami. Dobile so novo pevko – 

upokojenko Jožico Dobravec, ki ima zelo dober sopran. Pričeli so se nastopi: koncert ob 

obletnici Podružnične šole Konjšica v cerkvi sv. Jerneja. 6. februarja 1998 so pevke obeležile 

Prešernov dan na Savi. Z vodjem šole Vladom Garantinijem in vodjo Matične knjižnice Litija 

Jožo Ocepek so pripravili prijeten večer ob prebiranju pesmi. Na občinski reviji v Gabrovki z 

nastopom pevke niso bile preveč zadovoljne. Pele so tudi na dobrodelnem koncertu okteta 

Valvazor za Posočje. V mesecu maju so pevke prenehale z vajami v omenjenem šolskem letu.  

 

V šolskem letu 1998/1999 se je število pevk nekoliko zmanjšalo. Redno jih je hodilo na vaje 

sedemnajst. Obdobje ni bilo plodno, nastopov niso imele, osem vaj pa ni bilo dovolj za 

samostojni koncert. 19. marca 1999 so pevke povabili v goste na Polšnik, kjer že tradicionalno 

praznujejo prihod pomladi. Nastopale so v družbi domačega moškega pevskega zbora Polšnik 

in osnovnošolskih otrok. 1. aprila 1999 so imele prvi samostojni dobrodelni koncert. Pevke so 



26 

 

o tem koncertu govorile že leto dni in po treh letih delovanja so dogodek le speljale. Veliko 

dela je bilo z organizacijo in iskanjem sponzorjev. Prostovoljni prispevki so bili namenjeni 

učencem podružnice s prilagojenim programom. Kot gostje so nastopili Oktet Valvasor, Moški 

pevski zbor Alpina iz Žirov, Duo Krebs in Daša Gradišek. Pohvale so dobivale s strani 

poslušalcev in vabljenih gostov. Nato je sledila še občinska revija odraslih pevskih zborov v 

Jevnici. Pevke so prvič zapele izven domače občine. Bile so gostje Moškega pevskega zbora 

Alpina iz Žirov. 

16. decembra 1999 so pevke sodelovale ob izdaji knjige učiteljic podružnice s prilagojenim 

programom Z voščilnicami v novo tisočletje učiteljice. Pevke so takoj po proslavi v Šmartnem, 

v cerkvi sv. Martina, posnele tri pesmi za lokalno litijsko televizijo.  

20. januarja 2000 je bila otvoritev razstave Poldeta Miheliča, na kateri so bile gostje pevke 

Ženskega zbora Litus iz Litije (Berložnik, 2009).V naslednjem šolskem letu je zbor prepeval 

na proslavah v domačem kraju in na občinskih revijah. Šola ima zbor, ki poje in daje zgled 

učencem. 

 

Večina članic je aktivnih in upokojenih učiteljic, nekaj jih je iz drugih inštitucij. V letih 

delovanja se je precej članic zamenjalo, nekaj jih vztraja od samega začetka. Veselje do petja 

in druženja je rdeča nit, ki članice povezuje, enkrat letno nekje ob morju na pevskem vikendu 

osvežijo ali dopolnijo znanje. V lanskem letu so se pevke uvrstile na regijsko revijo pevskih 

zborov, a se je zaradi pogojev niso udeležile. Kvaliteta petja se je v vseh letih izboljševala, iz 

preprostih, eno- ali dvoglasnih so posegle po zahtevnejših, štiriglasnih skladbah. 

 

Prva zborovodkinja je bila gospa Selma Gradišek, ki je leta 1990 diplomirala na Pedagoški 

akademiji, na oddelku za glasbo in zborovodstvo. Zapustila je Glasbeno šolo Litija in se kot 

učiteljica glasbene vzgoje zaposlila na Osnovni šoli Litija. Že takoj na začetku je prevzela 

otroški in mladinski pevski zbor in z njima nastopala na proslavah na šoli in v občini. Ko je na 

osnovni šoli Gradec pričel delovati učiteljski pevski zbor, so se tudi pevke s sosednje šole 

odločile, da bodo ustanovile svoj zbor. Razmišljale so tudi o združitvi obeh zborov, vendar do 

tega ni prišlo. Ko je zborovodkinja Selma Gradišek zapustila OŠ Litija, je zapustila tudi 

učiteljski pevski zbor. Kmalu ga je prevzela Sandra Rihter, ki ga uspešno vodi še danes. Izbira 

in predlaga jim pesmi in včasih tudi sama priredi kakšno pesem. Spremlja jih na klavirju ali pa 

izbere druge glasbenike, ki s svojimi instrumenti popestrijo njihovo petje.   
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Po kakovosti sta si Ženski pevski zbor Litus iz Litije in Učiteljski pevski zbor Gradec 

podobna. Tudi slednje ne pojejo profesionalno, saj so peti pričele iz želje po druženju in 

krajšanju časa na šolskih prireditvah. V začetku so pele dvo- in troglasne pesmi. Prepevajo 

priredbe zabavne glasbe in veliko tujih skladb. Ker so se zbrale ljubiteljsko, naj pojejo tisto, 

kar rade pojejo. Ne hodijo na tekmovanja, prepevajo največ na internih šolskih prireditvah in v 

Litiji. Njim pomeni dobra ocena to, da jih vabijo na prireditve. 

 

1.2.7.5 MOŠKI PEVSKI ZBOR LIPA, VAČE 

 

»Petje spremlja človeka od rojstva do smrti. Pojemo od veselja in žalosti, pojemo ob delu in 

počitku, v veseli družbi in samoti. Korenine naše pesmi sežejo daleč nazaj. V hudih časih 

slovenstva je pesem ohranjala narodno zavest. Tudi danes ne manjka priložnosti, da svojemu 

razpoloženju damo duška z domačo pesmijo.« (Vozelj, 1998, str. 4)  

 

V mnogih krajih se je že pred letom 1900 razlegala zborovska pesem, na Vačah pa se je v tem 

času pelo le v cerkvi. Toda želja zapeti tudi zunaj nje je postajala vse močnejša. Misli o 

ustanovitvi pevskega zbora in širjenju kulturne dediščine je začasno utišal velik požar leta 

1903. Ljudje so usmerili vse sile v obnovo vasi. Za pesem ni bilo časa. Po letih trdega dela je 

vas leta 1906 dobila novo podobo, z njo pa je zaživelo tudi zborovsko petje. Na Vače je takrat 

prišel mladi učitelj Blagajna. Bil je velik ljubitelj petja. Zbral je mlade fante in dekleta, ki so 

pod njegovim vodstvom leta 1906 prvič zapeli. Zazvenela je pesem moškega in mešanega 

pevskega zbora z imenom Struna. Mešani zbor je pel narodne in umetne pesmi, moški zbor pa 

predvsem žalostinke ob zadnjem slovesu krajanom. Oba zbora sta pela do začetka leta 1914, 

ko se je začela prva svetovna vojna. Po tej vojni zbor dolgo ni mogel zaživeti. Občasno so 

zapeli pod vodstvom Alojza Juvana in Jožeta Benka. Šele ko je zbor prevzel učitelj Stegovec, 

so spet začeli z rednimi vajami in nastopi. Vključili so se novi člani tudi iz okoliških vasi. 

Zbor je deloval v okviru Prosvetnega društva Vače. Za njim ga je prevzel Ivan Grošelj, ki je 

močno razgibal kulturno življenje na Vačah. Po njegovem odhodu je zavladalo na Vačah 

pevsko mrtvilo. Organist Janez Osolnik je pevce zbral le ob pogrebih. Leta 1937 je prišel na 

Vače organist Ivan Grm, velik ljubitelj slovenske narodne in umetne pesmi. Na oder je 

postavil spevoigro Darinka in kasneje še Mlado Bredo. Imel je še veliko načrtov, ki pa jih je 
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prekrižala druga svetovna vojna. Nemci so izselili učitelje, župnika in nekaj domačinov, 

prizanesli niso niti organistu Ivanu Grmu.  

 

 

Po drugi svetovni vojni je zbor začel zopet prepevati. Leta 1955 je proslavil veliko pridobitev 

kraja – otvoritev šole. Dve leti je zbor deloval le priložnostno. Ko je leta 1957 Ivan Grm 

ponovno zbral fante in dekleta, so začeli z rednimi vajami in zbor je veliko pel. Člani so se 

menjavali, vesten in izkušen zborovodja pa je ostajal. Leta 1977 je zbor pričel peti pod 

vodstvom Zvoneta Kolenca, kateremu je še vedno pomagal Ivan Grm. Leta 1984 pa je zbor 

prevzel dipl. ing. elektrotehnike Matija Strehar, ki ga vodi še danes. 

 

 

Štiriindevetdeset let petja je dolga doba. V tem času sta se zgodili dve vojni. Posebno druga 

svetovna vojna je ogrožala slovensko pesem. V tem času so se pele štiri himne v osnovnih 

šolah, ena v tujem jeziku. Ob svoji 90-letnici so pevci zapeli našo, slovensko himno. 

Enaindvajset let dela s pevci beleži zborovodja Matija Strehar. Nekateri so v zboru že preko 

štirideset let. Njihov repertoar ohranja stare, že nekoliko pozabljene narodne pesmi v sveži 

obliki, slovensko umetno pesem vadi tedensko. Po letu 1975 so pričeli bolj načrtno urejati 

repertoar. Zbor lahko ob različnih priložnostih zapoje preko osemdeset pesmi. Sem pa ne 

spadajo žalostinke in cerkvene pesmi, ki jih pojejo ob pogrebih in komemorativnih 

svečanostih. Zbor je nepogrešljivi člen proslav v Geometričnem središču Slovenije (Geoss), 

kjer so največkrat na programu pesmi o domovini. Pojejo na proslavah v svojem kraju, na 

povabilo drugih društev pa zapojejo tudi njim. Vsako leto priredi zbor samostojni pevski 

koncert, kot preizkus uspešnosti letnih vaj. Pobrateni so s pevskim društvom Košana. V 

razgovoru s pevci, ki so se pripravljali na večerno vajo, sem izvedela, da pojejo pesmi na višji 

ravni, odkar jih vodi zborovodja Matija Strehar. Največji razcvet so doživeli v letu 1995/96. V 

veliko veselje in ponos pa jim je Jerebovo priznanje iz leta 1999, ki so ga prejeli od Kulturne 

skupnosti Litija. Pevci so se vneto pripravljali na svojo 100-letnico, zato so zelo zgodaj začeli 

tudi z načrtnim zbiranjem gradiva za ta visoki jubilej. V tem zboru ni strahu, da bi pevci 

prenehali peti. Predstavili so se nam zelo dostojno (Vozelj, 1998). 

 

Če je bil zbor kje nagrajen, o tem ni podatkov. Pevci pa trdijo, da je njihovo sedanje petje 

najkvalitetnejše, da je njihov repertoar po težavnosti zelo visoko in da jih zborovodja Matija 
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Strehar dobro pripravlja na vse nastope, pa naj bo to doma ali na gostovanju. In pevci to prav 

gotovo najbolj vedo in čutijo, kako in kaj pojejo. 

 

1.2.7.6 MEŠANI PEVSKI ZBOR JEVNICA 

 

Kulturna dediščina – ljudska pesem je v naših vaseh živela v različnih oblikah in izvedbah, 

največ pa se je izvajala in verjetno tudi nastajala v povezavi z različnimi deli, običaji, deloma 

so jo verni ljudje izražali ob cerkvenih obredih. Načrtno kulturno delovanje se je začelo buditi 

z nastajanjem ljudske šole v Jevnici, leta 1921. Njena prva voditeljica in borka za kulturo je 

bila učiteljica Leopoldina Plevelj. Leta 1927 je ustanovila Prosvetno društvo Jevnica. V letih 

1943 in vse do konca vojne se je s kurirji širila partizanska pesem. Takoj po vojni so obudili 

želje po igranju in petju. Leopoldina Kovič je zopet zbrala dekleta in žene in nastal je ženski 

pevski zbor, ki ga je kasneje prevzel novi upravitelj. Ivan Globokar je zbral mlade pevce – 

učence in z njimi nastopil februarja leta 1964 z igrico Vesna. Ob koncu leta 1945/46 so učenci 

že nastopili kot pevci pod vodstvom Mihe Vahna. Veselje, da zopet lahko poslušajo domačo 

slovensko pesem, je krajanom dajalo voljo do kulturnega življenja. Pričela se je porajati želja 

po primernem prostoru. Novi upravitelj je postal Miha Vahen, ki se je s petjem zapisal v 

zgodovino Jevnice in njenih vasi. Prevzel je ženski zbor in vanj vključil tudi nekaj mladenk. 

Pionirski zbor je nastopal doma na proslavah, raznih prireditvah in kasneje na festivalih. Leta 

1948 so v Kopru zasedli drugo mesto, na Vrhniki prvo in nastopili na ljubljanskem Radiu. Iz 

vse Slovenije so bili k snemanju plošče vabljeni le trije zbori in ob spremljavi klavirja Pavleta 

Kalana so zapeli tri pesmi. Pionirski in ženski pevski zbor sta vsako leto nastopala ob 

kulturnem prazniku, dnevu žena, dnevu OF, prazniku dela, 29. novembra in še ob drugih 

priložnostih. Leta 1950 so na okrajnem tekmovanju prejeli pisno priznanje. Marca 1951 je na 

radiu nastopil ženski zbor pod vodstvom Mihe Vahna, aprila in maja pa so dvajset minut v 

živo peli na radiu pevci otroškega zbora.  

 

Fantovska pesem se je vedno pogosteje oglašala sredi Jevnice. Tako se je pri pripravi proslave 

za 8. marec Francki Zavrl utrnila misel, da bi k sodelovanju pritegnili tudi moške pevce. 

Zborovodji Mihi Vahnu je bila zamisel všeč in ob dnevu žena 1952. leta je res nastopil moški 

zbor. Žene so jih toplo pozdravile in tako je bil v Jevnici rojen še moški zbor. V juniju 1952 je 

v domačem kraju nastopilo 75 domačih pevcev, od otroškega, moškega do mešanega zbora. 

Zborovodja je v zadnjih mesecih pred nastopom opravil več kot 100 pevskih vaj. 
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Junija leta 1955 so Jevničani vabili na skoraj že tradicionalni koncert pevskih zborov, na 

katerem je sodelovalo deset zborov, med njimi domači pionirski, ženski, moški in mešani 

zbor. Sredi maja l. 1957 je bil v Jevnici pevski festival. Zbralo se je okrog 700 pevcev. Pevce 

je družila pesem in čas, ki so ga žrtvovali za petje. Mešani pevski zbor KUD Jevnica je leta 

1972 prvič nastopil na reviji Zasavske pevske skupnosti v Trbovljah in se jih udeleževal vse 

do leta 1990. Sredi pomladi leta 1975 so pevci v Jevnici pripravili slavnostni koncert. 

Pevovodja Miha Vahen je 17. 12. 1977 slavil 50-letnico zborovskega dela. Koncert pevskih 

zborov je do zadnjega kotička napolnil dvorano. Jubilej so počastili tudi skladatelj Pavle 

Kalan, kulturni sodelavci, predstavniki ZKO občine in republike, posebej prisrčni so bili 

Belokranjci v belih narodnih nošah.  

 

V okviru tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični je leta 1980 potekala akcija 

koncertov po vsej Sloveniji, na predvečer tabora so zbori peli pod skupnim geslom Pojo naj 

ljudje. V Jevnici so nastopili zbori iz Bele pod Storžičem, Lipa iz Brezij pri Mariboru, Jurij 

Flajšman iz Beričevega ter oba zbora KUD Jevnica. To leto sta bila dva koncerta pevskega 

zbora in še zadnji nastopi dolgoletnega pevovodje Miha Vahna, ki se je odločil opustiti 

aktivno delo v zboru. Slovo je bilo težko, za stare pevce skoraj krizno.  

 

S prenehanjem delovanja mešanega pevskega zbora je nastalo zatišje. Odgovorni in pevci so si 

prizadevali oživeti zborovsko petje. Težavo so poskušali rešiti na več načinov. Med drugim so 

k sodelovanju povabili tudi domačina Janka Kukovico, naj prevzame mesto zborovodje. 

Pristal je na sodelovanje, želel pa je ustvariti kvaliteto pri pevcih in pevkah, in izbral le dobre 

glasove. Pripravil je program in pričeli so z vajami. Aprila so se že predstavili s samostojnim 

koncertom pod vodstvom novega zborovodje. V zboru je pelo 14 pevk in 12 pevcev. Ker je 

zbor ves čas svojega delovanja nastopal na prireditvah in proslavah ob različnih jubilejih in 

praznikih, so imeli na repertoarju veliko partizanskih in domovinskih pesmi.  

Pevski zbor je kmalu doživel novo spremembo. Mesto zborovodje je prevzel Jože Eržen, ml., 

krajanom pa se je predstavil na novoletnem koncertu leta 1987. 1. februarja 1997 so pevci 

proslavili 50-letnico zbora in 75-letnico Kulturno-prosvetnega društva. V vseh letih delovanja 

so zaznamovali vzpone in padce, vse s podporo krajanov, vodstva kulturno-umetniškega 

društva in KS Jevnica, ki so jim znali prisluhniti in težave premagati.  
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Zato pojejo še danes. In toliko lepega petja v tako majhnem kraju, kot je Jevnica, tudi nekaj 

pomeni (Kovič, 1997). 

 

Oceniti kvaliteto zbora, ki v živo prepeva na slovenskem radiu, posname ploščo v času, ko je 

bila to še redkost, ni težko. Kvaliteta mešanega zbora iz Jevnice je bila v času, ko ga je vodil 

Miha Vahen, na visoki ravni. Niso zaman dobivali priznanj na tekmovanjih v Zasavju, 

Ljubljani in drugih krajih. Mnogo zbranosti in truda je vložil v izbiro programa, do potankosti 

je obvladal melodije za vse glasove in vse zbore. Znal je utišati pevce in pridobivali so na 

kvaliteti. Znanje je zborovodja iskal pri Emilu Adamiču, Zorku Prelovcu ter Samu Hubadu in 

si izkušnje nabiral s petjem pri Učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič.  

 

Tudi današnji zborovodje se trudijo, da bi pevci peli lepo in pravilno. Toda časi so drugi. Vse 

preveč je ovir, ki pevcem preprečujejo, da bi peli več in dobro. Tisti, ki vztrajajo, pojejo. In 

prav je tako. Naj bo vsak njihov nastop nagrajen s ploskanjem. V manjših krajih se to pogosto 

dogaja. Tako je tudi v Jevnici. 

 

1.2.7.7    MOŠKI PEVSKI ZBOR POLŠNIK 

 

Prepevanje v Polšniku je tradicija in sega že v 18. stoletje.  Že pred vojno je obstajal mešani 

pevski zbor. Sprva kot cerkveni, kasneje pa kot prosvetni zbor, ki ga je vodil Ludvig Fele. 

Uradnih in natančnih zapiskov ni. Ko so se polšniški fantje nekega turobnega novembrskega 

večera zbrali na vasi ob kozarčku, so modrovali, kakšno rekli in tudi zapeli. Njihova pesem 

jim je kar lepo zvenela. Tako se je porodila ideja, da ustanovijo zbor. 

Lado Ribič, ki skrbno hrani vse zapiske svoje pokojne žene, je sklical sestanek vseh, ki so 

izrazili željo po petju. Na prvi sestanek so prišli štirje od petnajst vabljenih. Čez teden dni je 

ponovno sklical sestanek. Niso obupali. V prostorih krajevne skupnosti se je zbralo že trinajst 

bodočih pevcev. Dovolj za začetek. Največji problem je bilo najti zborovodjo. Moški pevski 

zbor Lipa iz Litije je imel takrat zelo dobrega zborovodjo Mitja Gobca in korepetitorja 

Marjana Kolška. Marjan Kolšek je privolil v sodelovanje in se vsak teden iz Litije vozil na 

Polšnik, kjer se je uradno začelo zborovsko petje. To je bilo leta 1974.  

 

Leta 1976 je zbor prevzel Franci Očkon, ki se je na vaje vozil s Podkuma. Zbor je sodeloval na 

domačih prireditvah, leta 1977 pa se je prvič udeležil tudi zasavske revije pevskih zborov. 
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Leta 1979 je zbor prevzel Ivan Fojkar in ga zvesto vodil celih 19 let. Pevce je naučil veliko 

narodnih in ponarodelih pesmi ter borbenih in umetnih pesmi. Ker je bil pri svojem delu 

natančen in večkrat nepopustljiv, je že 29. novembra 1980 pevce pripravil na samostojen 

koncert. Vodilo jih je geslo Pesem nas vodi in združuje.  

 

Pevski zbor pod vodstvom Ivana Fojkarja se je udeleževal vseh občinskih revij, revij zasavske 

pevske skupnosti in skoraj vseh taborov v Šentvidu pri Stični. Vsako leto pa je pripravil 

najmanj štiri nastope v domačem kraju. Leta 1982 je bil prvi občni zbor Kulturno-umetniškega 

društva Polšnik, ki je bil uradno registriran 19. 12. 1982. Poleg moškega pevskega zbora je v 

okviru KUD-a Polšnik delovala tudi gledališka skupina. Ob 10. obletnici skupnega prepevanja 

je pevce s svojim obiskom počastil tudi Ladko Korošec. Pevci so pripravili odličen koncert, ki 

so ga polepšali še z novimi oblekami. V maju leta 1988 je zborovodja Ivan Fojkar naredil 

velik korak naprej. Uprizorili so opereto Kovačev študent skladatelja Vinka Vodopivca. Delo 

ni bilo lahko. Imel je ogromno vaj s solisti v Litiji in še z zborom na Polšniku. Z opereto so 

gostovali v Litiji, Šmartnem, Gabrovki, na Dolah pri Litiji, v Cerkljah na Gorenjskem ter na 

Vrhniki. Povsod so bili navdušeno sprejeti. Delo je režirala gospa Darinka Ribič. Z zborom so 

gostovali po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Imeli so veliko izmenjalnih koncertov. Bili so 

gostje skoraj vseh zborov v občini Litija, v Sinji Gorici, Hrastniku, Mariboru, Radečah, 

Podkumu in Trebnjem. Povsod so bili lepo sprejeti.   

 

Jože Kos, pevec s Polšnika, govori o drugi strani zborovskega življenja. Pravi, da je to delo 

čudovito in da je prepevanje s prijatelji res nekaj lepega (Ribič, 2004, str. 15). Če so zraven še 

družinski člani, je to nekaj posebnega. Najlepše, kar se lahko zgodi, je zapeti zjutraj v planinah 

pod Triglavom, s pogledom na čudovite sončne vrhove in v megleno dolino. Težko bi prešteli, 

kolikokrat so na vrhu Triglava zapeli Oj, Triglav moj dom…, ko so planinci obstali in jih 

poslušali. Tega se ne da kupiti v trgovini. Ti dogodki so enkratni, kot je enkratno naše 

življenje.  

 

Ob 850-letnici mesta Litije je moški pevski zbor pripravil samostojni koncert pesmi 

skladatelja Petra Jereba in 1. decembra 1995 napolnil kulturni hram v Litiji. Leta 1996 je 

MoPZ Polšnik izdal tudi prvo avdiokaseto, ki so jo pevci poimenovali Smo fantje iz vasi. Na 

koncertu ob 20-letnici petja je Darinka Ribič v govoru zapisala: »Pevci vedo, da smo vsi, ki 

spremljamo njihove nastope, ljubitelji slovenske pesmi.« (Ribič, 2004, str. 16) 
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In ti ljubitelji lepe pesmi na Polšniku ostajajo. In z njimi tudi Moški pevski zbor Polšnik, ki je 

letos star že 31 let. Osem let ga vodi Anton Tori, ki se že več kot dvajset let vozi iz Litije na 

Polšnik na vaje in pravi, da je kulturno življenje na vasi neprimerljivo z mestnim.  

Malo je zborov, ki v 30 letih nikoli ne prekine s svojim delovanjem. Moški pevski zbor 

Polšnik je takšen zbor. V obdobju, ko je zbor vodil Ivan Fojkar, je bil narejen velik korak v 

kvaliteti. Zbor je zelo napredoval. Uspešno se je predstavljal na mnogih nastopih. Nekatere 

pesmi, ki jih je učil Ivan Fojkar, so bile zelo zahtevne, vendar so s trdim delom, z veliko dobre 

volje in nepopustljivostjo skupaj premagali tudi največje ovire. Zborovodja je vedno dajal 

poudarek le na kvaliteto pesmi in ne na količino. Tega so se dobro zavedali tudi fantje v zboru.  

 

1.2.7.8 MOŠKI PEVSKI ZBOR GABROVKA    

 

Zborovsko petje je pravzaprav združevanje individualnih potreb po petju, je organizirano in 

strokovno vodeno. Potreba po zborovskem petju v Gabrovki je bila prisotna že dlje časa, prvič 

se omenja ženski pevski zbor leta 1949. Do ponovne oživitve je prišlo leta 1975, ko je bil 

ustanovljen moški pevski zbor, leto kasneje pa je bila na občnem zboru Kulturno-umetniškega 

društva Fran Levstik dana pobuda za ustanovitev ženskega pevskega zbora.  

 

Moški pevski zbor Gabrovka je bil ustanovljen na pobudo treh pevcev. Leta 1975 so Viktor 

Korelc, Marjan Valenčič in Franc Kotar dali pobudo, da bi ustanovili pevski zbor. Učitelj 

Matija Pačnik je bil pripravljen prevzeti vodenje zbora. Vztrajal je štiri leta, nato pa odšel na 

novo službeno dolžnost v drug kraj. Zboru je priskočil na pomoč Ivan Fojkar, ki je zaradi 

obveznosti do drugih zborov predlagal za zborovodjo Ivana Kolarja. Zbor je močno zaživel, 

ko ga je prevzela zborovodkinja Marjana Oblak. Vsa leta je bil gonilna sila krajevnega  

kulturnega življenja. Ni bilo praznika in proslave brez njihovega petja. Predsednik Franc Kotar 

je povedal, da so njihove borbene pesmi mnogo let ubrano zvenele po vsej litijski občini in 

segle tudi v sosednjo, trebanjsko. Prepevali so ljudske in umetne pesmi. Gostovali so v Celju, 

Podpeči, pri mnogih domačih zborih, z Učiteljskim pevskim zborom so skupno zapeli Zbor 

sužnjev iz opere Nabucco. Njihov prvi zborovodja Matija Pačnik je dal pobudo za sodelovanje 

na taboru v Šentvidu. Štiriindvajsetkrat so se udeležili te množične prireditve. Večkrat je bila 

dana pobuda, da bi se moški in ženski zbor v Gabrovki združila in prepevala kot mešani 

pevski zbor. Ženske niso nikoli pristale na združitev, zato prepevajo vsak zase. Predsednik 

Franc Kotar ocenjuje, da je zbor največ in najbolje pel v letih od 1990 do 1995. Takrat so 
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imeli največ nastopov in gostovanj. Tako kot vsak zbor je imel tudi gabrovški krize in ni 

veliko manjkalo, da bi prenehal delovati. Pa se je vedno našla spodbudna beseda in pevce v 

aprilu leta 2000 pripeljala do jubilejnega koncerta ob 25-letnici delovanja. Zbor vztraja še 

danes, ko je za njimi že več kot 35 let prepevanja. 

 

1.2.7.9 ŽENSKI PEVSKI ZBOR KRESNICE 

 

Ženske so se pridružile moškim pevcem že pred letom 1980, toda skupno petje ni trajalo 

dolgo. Po nekaj vajah so se odcepile in šle naprej samostojno, pod vodstvom Frančka Jančarja, 

ki jih je vodil do leta 1995, ko ga je zamenjal Jože Eržen. Pevke so v svoji petindvajsetletni 

dobi doživljale marsikaj. Po natančnih podatkih dolgoletne tajnice so imele več kot 900 vaj, 

kar je 1.804 ur petja, 126 nastopov in koncertov. Za to je bilo potrebno veliko volje in 

samoodpovedovanja. Prvo leto je bil zbor najštevilčnejši, pelo je 37 pevk. Danes jih poje le še 

19. Temu padcu števila pevk so botrovale poroke, preselitve, rojstva in službene obveznosti. 

Njihov prvi nastop na gostovanju je bil na Igu.  

 

Pevke se vsako leto udeležujejo tabora v Šentvidu. Pravijo, da je udeležba v Šentvidu za 

vsakega pevca posebno doživetje. Preprosto ga moraš doživeti. V svojem repertoarju imajo 

okrog 150 pesmi. Znale so zapeti veliko partizanskih pesmi, ki so popestrile marsikatero 

krajevno proslavo in prireditev. Pevke so gostovale v Bizoviku, kjer so jih sprejeli s 

transparentom. Doživele so tudi razočaranje, ko jih je v Trzinu pričakala prazna dvorana, 

nastop pa so vzele kot generalko. Pavle Smolej, ki jim je za petnajstletnico napravil odrsko 

sceno, jim je organiziral izlet in gostovanje v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je včasih živel.   

 

Pevke in zborovodja Jože Eržen pripravijo vsako leto tudi spomladanski koncert v domačem 

kraju, pred domačo publiko. Veseli so dobrega obiska, saj jim je poplačan ves trud in 

premagana vedno prisotna trema. Za sceno na koncertih in nastopih skrbita Nada in Franček 

Jančar, ki s svojo izvirnostjo vedno znova razveseljujeta kresniške pevke. Vsi se trudijo, da bi 

peli čim boljše in radi nastopajo. Z zborom ne hodijo na tekmovanja, pojejo za svojo dušo in v 

veliko veselje krajanov, ki jim s svojimi nastopi popestrijo marsikatero vaško proslavo. 

Življenje brez zbora bi bilo v Kresnicah pusto in dolgočasno. Redno se udeležujejo tudi 

pevskega tabora v Šentvidu pri Stični in skoraj vse pevke so se ga udeležile že več kot 

desetkrat (Vidic, 1998). 



35 

 

1.2.7.10 ZBOR SV. NIKOLAJA      

 

Začetki Zbora sv. Nikolaja, Litija segajo v oktober leta 1997, ko se je ob sobotnih večerih 

začela sestajati skupinica mladih fantov in deklet, predvsem skavtov, z željo po skupnem 

druženju, učenju večglasnega petja in petju pri nedeljskih mašah v domači cerkvi. Večina je 

prvič pela v zboru, not niso poznali in že najlažje večglasje jim je predstavljalo velik problem, 

saj je vsak pel po svojem okusu. Je bilo pa zato toliko bolj zabavno in vsi sobotni večeri so bili 

polni smeha. Pomanjkljivo glasbeno predznanje so spretno presegali z velikim veseljem do 

dela in pod skrbnim vodstvom zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič napredovali iz leta v 

leto. 

 

Prva leta je zbor prepeval samo pri mašah v župnijski cerkvi in na dekanijskih in posvetnih 

revijah. V drugem letu delovanja je pripravil svoj prvi samostojen, sedaj že tradicionalen 

božični koncert. Že takrat jih je domače občinstvo vzljubilo in vzelo za svoje. V letu 2000 je 

sledil prvi pomembnejši nastop na 11. festivalu slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah na 

Gorenjskem, kjer je strokovna publika zbor ocenila za zelo perspektivnega. Še isto leto so 

pevci dobili priložnost za sodelovanje z orkestrom pri izvajanju maše. Mladostna energija, vse 

lepše petje in zanimivi glasbeni dogodki pa so v zbor privabljali vedno nove mlade pevce. 

Zagnanost ni poznala meja in tako so se pevci začeli ozirati tudi po tujini. Leta 2001 je bil zbor 

sprejet v evropsko zborovsko zvezo Europa Cantat in še isto leto je prvič zapel zunaj naših 

meja. Na tridnevni turneji po Avstriji je izvedel samostojne božične koncerte v Gradcu, Dobrli 

vasi in na Dunaju. Nepozabno vzdušje na turneji je pustilo globok pečat v srcih mladih in volja 

do resnega dela je bila zato vse večja. Prelomnico v delovanju zagotovo pomeni udeležba na 

18. tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2003 v Mariboru, ko je zbor postal 

prepoznaven po vsej Sloveniji. Vse prisotne je presenetil, za odličen nastop prejel zlato 

plaketo in številne posebne nagrade. Presežena so bila vsa skromna pričakovanja pevcev in 

zbor se je iz avanture v neznano vrnil pozlačen. Občutke pevcev ob tem izjemnem uspehu bi 

bilo težko opisati. S tem so dobili tudi potrditev, da so na pravi poti. 

 

Kar se je še nedavno zdelo nemogoče, je postajalo resničnost. V letu 2003 je zbor posnel svojo 

prvo zgoščenko z naslovom Božična luč, ki je izšla v nakladi 6.000 izvodov. Na njej je 

predstavil izbrani opus skladb angleškega skladatelja Johna Rutterja, ki jih je v slovenski jezik 

posebej za to priložnost prepesnila prof. Irma Močnik. Sodelovali so še simfonični orkester 

Simfonija Luwigana, basbaritonist Marcos Fink in Nikolajev otroški zbor. Težko je v nekaj 

http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=1
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=3
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stavkih strniti veselje in radost ob tem glasbenem delu, težko je napisati, kaj ta uspeh pomeni 

štiridesetim mladim, ki jim po nekaj letih uspelo iz eno- in dvoglasnega petja priti v štiri- in 

večglasje. S tem je poplačan ves darovan prosti čas v želji narediti nekaj lepega …  

 

Zbor je bil leta 2004 povabljen v Maribor na 7. mednarodno zborovsko tekmovanje kot 

predstavnik Slovenije. Povabilo je z veseljem sprejel. Predvsem je bila to priložnost za 

srečanje s tujimi zbori, med katerimi so bila zveneča imena evropske zborovske glasbe. 

Končni izkupiček pa je bil presenetljiv. Uvrstitev na drugo mesto in prejete vse podeljene 

posebne nagrade niso nikogar pustile ravnodušnega. Solze sreče, vzkliki veselja in vedri 

obrazi pevcev so skrili vse ure trdega dela. Zbor je prejemal vse več povabil za sodelovanje na 

največjih in najbolj priznanih festivalih in tekmovanjih doma in v tujini. Septembra leta 2004 

je odpotoval v Italijo in se odmevno udeležil evropsko priznanega 31. mednarodnega 

zborovskega festivala Citta di Fano in 3. zborovskega festivala Polyphonia v Pesaru. V 

decembru 2004 je s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pripravil dva božična koncerta. 

Leto 2005 pa je začel s samostojnim koncertom v Veliki dvorani Slovenske filharmonije v 

Ljubljani v okviru projekta Tako pojo zlati in gostovanjem na festivalu Quaresima in musica v 

Gorici. 

 

Danes Zbor sv. Nikolaja, Litija šteje 42 pevk in pevcev, večinoma dijakov in študentov iz 

Litije in okolice. Zahvaljujoč trdemu delu v preteklih letih in izrednim sposobnostim 

zborovodkinje Helene Fojkar Zupančič, je postal eden najboljših slovenskih pevskih zborov, 

ki je izjemno cenjen doma in v tujini. Njegove največje kvalitete so v podajanju glasbe in 

vpetosti vsebine v glasbo ter v prepričljivih izvedbah skladb različnih slogov in obdobij. Pevce 

posebej povezuje močna izkušnja duhovne glasbe. V Zboru svetega Nikolaja poje preko 

štirideset pevk in pevcev, ki jih povezuje moč in iskrenost duhovne glasbe. V štirinajstih letih 

delovanja se je razvil v vrhunski pevski sestav, ki sodeluje pri bogoslužju v domači cerkvi, 

koncertira po Sloveniji in veliko gostuje. 

 

Odlikuje se po muzikalnih in prepričljivih izvedbah skladb iz različnih slogovnih obdobij. Na 

državnih in mednarodnih tekmovanjih se uvršča na najvišja mesta ter prejema številne 

posebne nagrade. Njegovi največji dosežki so prvo mesto in zlata plaketa na 19. tekmovanju 

slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2005 v Mariboru, drugo mesto in prejete vse posebne 

nagrade na 7. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor 2004, tretje mesto v programu 

http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=6
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=7
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=7
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=8
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=10
http://nikolaj.si/index.php?t=projekti&id=11
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monografskih del na 45. mednarodnem zborovskem tekmovanju C. A. Seghizzi 2006 v Italiji, 

četrto mesto na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor 2009 in prvo mesto na 

mednarodnem tekmovanju Venezia in Musica 2011. Ponaša se s tremi zgoščenkami: Božična 

luč (2003), z izbranim, v slovenski jezik prepesnjenim opusom angleškega skladatelja Johna 

Rutterja, Sacra religio (2007), na kateri je najti bisere iz zakladnice duhovne glasbe slovenskih 

in tujih avtorjev iz različnih obdobij, ter Eno drevce (2011), s pestrostjo slovenskih ljudskih 

pesmi. 

 

V preteklosti je sodeloval z mnogimi priznanimi umetniki in ansambli, Davidom De 

Villiersom, Paulom A. Smithom, Knutom Andreasom, Stankom Arnoldom, Marcosom 

Finkom, Zoranom Škrinjarjem, Vladom Kreslinom in Malimi bogovi, s simfoničnimi orkestri 

RTV Slovenija, Simfonija Luwigana in Collegium Musicum iz Potsdama. S slednjim in z 

zborom Viva Brežice so v sezoni 2010/2011 izvedli vokalno-inštrumentalni projekt – Carmina 

Burana (C. Orff). Poleg tega so julija leta 2011 sodelovali pri monumentalni izvedbi 

Mahlerjeve Simfonije tisočev s karizmatičnim dirigentom Valeryjem Gergijevim. 

Novitete za zbor so napisali pomembni sodobni slovenski skladatelji: Damijan Močnik, 

Ambrož Čopi, Nana Forte, Peter Šavli, Ivan Florjanc in Črt Sojar Voglar. 

 

Zbor, ki domuje v župniji Litija, deluje pod okriljem društva Nova kultura Litija in je član 

evropske zborovske zveze Europa Cantat. Od ustanovitve leta 1997 ga ob pomoči 

korepetitorja Janeza Klobčarja vodi Helena Fojkar Zupančič. 

 

1.2.7.11 ČETRTOŠOLCI V ŠOLSKEM LETU 2010/2011    

 

Učenci četrtega razreda so z veseljem sprejeli novico, da bi sodelovali v moji raziskovalni 

nalogi. Takoj so privolili, da svoje znanje o kulturni dediščini – ljudski pesmi v Litiji 

posredujejo še drugim, bodisi svojim vrstnikom, staršem, sorodnikom in krajanom.  

 

V razredu je bilo 16 učencev: 9 dečkov in 7 deklic. Nekaterim je bil predmet Glasbena vzgoja 

všeč in zanimiv, drugi so bili pri raziskavi bolj tiho in so vse skupaj le opazovali iz ozadja. 

Toda kmalu so prav vsi pokazali navdušenje nad tem, kar smo počeli. Po soglasjih, ki smo jih 

pridobili od staršev, so se vsi četrtošolci z veliko vnemo lotili dela. Raziskovalna naloga je bila 

zanje pravi izziv. 
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Po reševanju začetnega preizkusa znanja so bili učenci zaskrbljeni, da je njihovo znanje o 

ljudski glasbi prešibko. Po moji razlagi se je strah razblinil. Pri učenju ljudskih pesmi so 

učenci zelo uživali. Nekaterim so bile pesmi blizu, drugim pa so bila besedila in melodije 

popolnoma tuje. Na koncu so se vsi naučili vse načrtovane ljudske pesmi in na to so bili zelo 

ponosni. Ob raziskovanju otroštva in kulturne dediščine – ljudske pesmi njihovih staršev in 

starih staršev so ugotovili, da se je bistveno razlikovalo od današnjega. Najbolj pa so učenci 

uživali v izdelavi glasbil, saj so pokazali svojo aktivnost, kreativnost in domišljijo. Razstava 

jim je bila v čast. Ko pa so na ta glasbila še zaigrali, so bili še posebno ponosni. Na koncu, ko 

so opravili še zaključni preizkus, ki je bil enak prvotnemu, začetnemu, rezultati pa precej 

boljši, so si učenci med seboj kar čestitali. 

 

Povedali so, da si takih raziskav še želijo, saj so se veliko naučili o slovenski ljudski glasbi. 

Tudi sama sem bila ponosna na njihovo delo, saj sem na koncu opazila pozitivnejši odnos do 

vsega, kar je povezano s kulturno dediščino – ljudsko pesmijo. 

 

 

1.3 POMEN IN OPREDELITEV LJUDSKE PESMI 

 

1.3.1 LJUDSKA PESEM KOT KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Ljudska pesem predstavlja veliko in pomembno kulturno dediščino. O njej je ogromno 

literature. Prepričanje, da je pomembna za ohranjanje identitete posameznega naroda, veliko 

prispeva k zavesti o potrebi njene navzočnosti v vzgojno-izobraževalnih programih in seveda 

v kulturnih ustanovah. Z leti se je tudi ljudska pesem spremenila. Nanjo vplivajo nenehne 

spremembe, vsaka generacija odloča o ohranjanju pa tudi o spreminjanju. 

»Izročilo je pojav, ki se mora prilagajati, če hoče živeti. Značilnost izročila ni stalnost, marveč 

prilagodljivost. Njegova ohranitev je odvisna od njegovega razvoja in ne od njegove ustalitve. 

Izročilo, ki teži k ustalitvi, teži k smrti,« trdi Albert Marinus (Kumer, 1977). Res je, da ima 

vsaka kultura svoje korenine in da tudi današnja glasba raste iz njih. Spremembe v načinu 

življenja narekujejo tudi spremembe v sprejemanju ljudskega izročila.  
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Nekoč sta bila zelo pomembna dejavnika ohranjanja kulturne dediščine družina in način 

življenja v širši družbeni skupnosti. V današnjem času se način življenja spreminja, na 

glasbeni okus ljudi pa vse močneje vplivajo mediji. Družina zaradi drugačnega načina 

življenja vedno manj vpliva na ohranjanje ljudske glasbene zapuščine, vedno večji pomen pa 

pridobivajo drugi dejavniki. Med njimi ima vse pomembnejšo vlogo šola, saj učenci preživijo 

v njej velik del dneva. Prva tako imajo pomembno vlogo tudi kulturne inštitucije, v katerih 

sodelujejo mladi in stari. Za uspešno prenašanje vrednosti na mlade rodove je tudi pomembno, 

da imamo oblikovana merila za izbiranje glasbe, ki jo posredujemo naprej. Ljudske glasbe ne 

smemo izločiti iz okolja, iz katerega prihaja, zavedati pa se moramo tudi njenega kulturnega 

pomena. 

 

Zadnje čase se je v Sloveniji povečalo zanimanje za ljudsko pesem. Za ljudsko glasbo je 

značilno, da nastaja, se ohranja, širi in spreminja brez teoretičnega znanja in šolanja, brez 

zapisov z glasbeno intonacijo, samo spominsko, pretežno spontano, podzavestno. Ljudska 

pesem vsebuje nekatere strukturne elemente, uporablja nekatere obrazce, bolj ali manj stalne 

glasbene oblike, ki pa se spreminjajo. Tako tudi dokazuje svoj pomen, svojo trdoživost in 

svojo estetsko raven umetnosti. Je posebna vrednota, značilna za skupino ljudi, za posamezno 

etnično skupino, in je morda poleg jezika bolj izrazito sredstvo za pojasnitev in opredelitev 

narodnostne identitete. V njej se zrcalijo posebnosti in nekatere prvine, ki so splošno človeške. 

Ljudska pesem ni nespremenljiva stalnica, njena moč je tudi v tem, da se spreminja, prilagaja 

in oblikuje po lastnih, nepisanih zakonitostih, če so nam všeč ali ne, tako v vsebinskem, 

oblikovnem in funkcionalnem pogledu. 

 

Ljudska pesem ne more obstajati brez svojih nosilcev, to je skupine ljudi, ki živijo v 

določenem času in okolju. Je tudi neločljivo povezana s človekovo usodo in življenjem in je 

bistvena sestavina skoraj vseh šeg in navad. Ob pesmi se človek sprošča, izraža najrazličnejša 

čustva ob veselju, žalosti in delu. Ljudska glasba obstaja in živi že dolga stoletja brez notacije. 

Notna pisava ni nujna za obstoj ljudske glasbe, kakor tudi ni nujna za obstoj visoke, umetne 

glasbe. Omenjena pesem se izraža in se izpoveduje predvsem v vokalni glasbi, manj v 

inštrumentalni. Pravijo, da je ljudska pesem skromna, nebogljena, enostavna, da nima 

estetskih vrednot, da je le odsev in posnemanje glasbe, da je dobra in primerna samo za 

neukega, preprostega človeka. A se pogosto v njej skrivajo lepote, ki jih spoznamo, če jim 

prisluhnemo brez predsodkov. 
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1.3.2 OPREDELITEV LJUDSKE PESMI 

 

Ljudska pesem je del glasbene kulture nekega naroda, ki nastane kot stvaritev posameznika, 

redko skupine, in živi v skupnosti, za katero je značilna pretežno spontana, ne zavestno 

premišljena, pretežno nešolana, improvizacijska, ustvarjalna in poustvarjalna dejavnost 

(Kumer, 2002). Narodna pesem (ljudska pesem) je pesem, ki jo je narodno občestvo (po vsem 

jezikovnem ozemlju ali samo po posameznih pokrajinah ali okrajih) po ustnem izročilu, s 

petjem iz spomina, sprejelo za svojo, jo daljšo dobo pelo, po svoje spreminjalo in tako 

prilagodilo svojemu okusu in slogu (Grafenauer, 1952). 

 

Beseda pesem pomeni v slovenščini, enako kakor v drugih slovanskih jezikih, vsebinsko 

zaokroženo skupino verzov z melodijo. Poleg pete pesmi zajema ta pojem tudi ritmizirano 

prozo (Kumer, 1970). 

 

V današnjem času so uveljavljene različne opredelitve za sintagmo »ljudska pesem«. Med 

najustreznejše sodi definicija, da »ljudska pesem zajema vse tiste pesemske pojave, razširjene 

med manjšimi in večjimi družbenimi skupinami, za katere je pri samem nastanku – ustvarjanju 

ali pri povzemanju in razširjanju – značilna pretežno spontana, nezavedna, nešolana in 

improvizacijska dejavnost v nasprotju z zavedno, organizirano, šolano in utrjeno dejavnostjo 

ob nastanku in reprodukciji umetne poezije oz. glasbe.« (Kumer, 1970) 

 

Glede na družbeno vlogo se pojavlja v vseh obdobjih človekovega življenja. Po vsebini in 

naravi je lahko pripovedna, ljubezenska, šaljiva. Po zvrsti je epska, lirska, baladna. Besedilo je 

najpogosteje kitično in razumljivo. Melodija je preprosto oblikovana. Ritem je preprost, mera 

pa pri starejših pesmih pogosto mešana in sestavljena – zlasti petdelna. Njen ustvarjalec je po 

večini neznan oz. je pesem pogosto skupinsko delo. Tudi danes, v dobi množičnih medijev, je 

za prenašanje značilno ustno izročilo, zvočna tehnologija pa bolj rabi za ohranjanje ob pomoči 

zvočnih in slikovnih zapisov.  

 

 

1.3.3 ZNAČILNOSTI LJUDSKEGA PETJA  

 

Praviloma so to glasovi glasbeno nešolanih pevk in pevcev, ki radi zapojejo ob najrazličnejših 

priložnostih. Vendar je takih priložnosti v današnjem načinu življenja vedno manj. 
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Pri tem je pomembno, da pevke in pevci pojejo zase, ne za publiko. Petje je glasno, peti začne 

tisti, ki najbolje zna besedilo ali ima večji pevski talent, drugi mu le sledijo. Pevci se nikoli 

vnaprej ne razdelijo po glasovih, pojejo tisti glas, ki se jim v danem trenutku zdi najbolj 

primeren. Praviloma ne začnejo hkrati, niti se prej ne domenijo za intonacijo ali da bi s 

kakšnim pripomočkom poiskali pravo višino glasov. Glasove po njihovih sposobnostih dodajo 

tako, da pesem zveni v večglasju. Pesem je ritmično razgibana. Prevladuje veselje in uživanje 

v ubranem skupinskem petju. 

 

 

1.3.4 OHRANJANJE LJUDSKE PESMI 

 

Pesemsko izročilo ohranja pri življenju petje. Brez njega bi ljudske pesmi hitro utonile v 

pozabo. Poznati in prepoznati namreč še ne pomeni znati in imeti sposobnosti prenašanja 

pesmi na druge. Današnji način življenja onemogoča gojenje pesmi pri različnih opravilih, pri 

katerih jih je pesem spremljala v preteklosti. Danes se ljudska pesem na podeželju najbolj 

ohranja na trgatvah, kolinah in drugih kmečkih delovnih praznikih, navzoča pa je tudi v 

mestih, ob različnih praznovanjih. Pomembno vlogo ohranjanja prevzemajo folklorne skupine. 

Z manjšanjem družinskih članov se ohranja vedno manj takih, ki gojijo družinsko petje. 

 

Pomembno mesto med dejavniki ohranjanja ljudske zapuščine zavzemajo tudi tehnični mediji. 

Ob njihovi pomoči bo rešeno pozabe veliko ljudskega blaga. Zvočni in slikovni zapisi 

ohranjajo pristnost izročila bodočim rodovom. Ljudska pesem za mlade ni niti zdaleč tako 

zanimiva kakor popularna, vendar nam to, da je mladi ne zavračajo, vpliva optimizem. Ob 

različnih izletih in zabavah mladi zelo radi in pogosto pojejo ljudske pesmi. Z njimi si 

ustvarjajo prijetno razpoloženje in prijateljske vezi. Še vedno je tudi danes mogoče najti 

priložnosti in čas za ohranjanje ljudske pesmi in ji poiskati primerno mesto. Pomembno je, da 

že mladina začuti vrednost ljudske pesmi in svojih korenin, saj je vrednotenje in sprejemanje 

teh pogojev nujno za ohranjanje samobitnosti in sprejemanje tujega. Nikoli ne smemo 

pozabiti, da je slovensko izročilo kulturna vrednota, temelj, na katerem je zgrajena sedanjost 

in sloni prihodnost. Če nočemo postati narod brez identitete, moramo negovati svoje korenine. 
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1.3.5 OHRANJANJE LJUDSKE GLASBENE DEDIŠČINE V IZOBRAŽEVALNIH 

USTANOVAH 

 

Raziskava iz leta 2000 v okviru Zborovskega seminarja v Piranu je pokazala, da je zanimanje 

za ljudsko glasbo med učitelji veliko, njihovo poznavanje pa je omejeno le na najnujnejše 

podatke o njej. Ljudsko glasbo učitelji razumejo in jo predstavljajo učencem kot tisto, ki se 

prenaša z ustnim izročilom iz roda v rod, katere avtor je neznan, ki ima veliko različic in je 

izraz življenja ljudi določenega geografskega območja. Najbolj poznano področje ljudske 

glasbe med učitelji je ljudska pesem, ki jo učitelji pogosto sami s petjem predstavijo učencem. 

Petje ljudskih pesmi je v primerjavi z drugimi glasbenimi zvrstmi najbolj priljubljeno pri 

glasbeni vzgoji in pri zborovskem petju. 

 

Učitelji ljudske pesmi največkrat poiščejo v pesmaricah, včasih v učbenikih. Pri učiteljih, ki se 

skupaj z učenci ukvarjajo z zbiranjem ljudske glasbene zapuščine šolskega okoliša, prevladuje 

zbiranje ljudskih pesmi. Učitelji redko predstavijo ljudsko instrumentalno glasbo z igranjem 

na ljudska glasbila. Čuti se pomanjkanje znanja in veščin, ki bi jih potrebovali. Le redkokje 

imajo na šoli zbirko ljudskih glasbil. S petjem, igranjem na glasbila in aktivnim poslušanjem 

ljudske glasbe je mogoče vplivati na vzbujanje zanimanja za različne oblike glasbenega 

udejstvovanja. Učitelji pri poučevanju ljudske glasbe upoštevajo primarne glasbene dejavnosti, 

kot so izvajanje, poslušanje in ustvarjanje, malokdaj pa jih popestrijo z drugimi aktivnostmi, 

kot so ples, zbiranje ljudske glasbene dediščine in izdelovanje ljudskih glasbil. To, da se 

mnogi učitelji glasbe premalo trudijo prenašati ljudsko glasbo iz roda v rod, opozarja na slabši 

položaj ljudske glasbe v osnovnošolski praksi, kot je podan in opisan s cilji v učnem načrtu.  

 

Rešitev za zapolnitev primanjkljajev, ne samo v znanju, temveč tudi v načinu posredovanja 

snovi, bi bila lahko po eni strani večja motivacija samih učiteljev, po drugi strani pa realizacija 

v nadaljevanju navedenih predlogov za pridobivanje dodatnih znanj o ljudski glasbi in 

posodabljanju pedagoškega dela. 

 

 

 



43 

 

1.3.6 SLOVENSKA LJUDSKA GLASBA V UČNEM NAČRTU ZA GLASBENO 

VZGOJO 

 

V tem poglavju so predstavljene posodobitve Učnega načrta za glasbeno vzgojo prvega in 

drugega triletja v osnovnih šolah (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2002). 

 

Pouk glasbene vzgoje tako v prvem kot v drugem triletju omogoča uresničevanje ciljev, med 

katerimi se razvija odnos do narodne identitete in nacionalne dediščine. Prispeva tudi k 

razvijanju zmožnosti vseživljenjskega učenja in vzgoji aktivnega poslušalca.  

 

Med splošnim cilji, ki se navezujejo na obravnavo v programu osnovnošolskega izobraževanja 

glasbene vzgoje so zapisani: spodbujanje doživljanja in izražanja glasbe z glasbenimi 

dejavnostmi (poslušanje, izvajanje, ustvarjanje), vzbujanje radovednosti ter razvijanje interesa 

in aktivnega odnosa do glasbe, sodelovanje v različnih oblikah glasbenega udejstvovanja, 

oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne glasbene dediščine, razvijanje 

občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur ter tistih, ki to glasbo tudi izvajajo, 

poznavanje glasbene literature, ustvarjalcev in poustvarjalcev ter zakonitosti glasbenega 

jezika, razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe, spodbujanje estetskega razvoja z 

dejavnostmi glasbenega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja, razvijanje glasbenih sposobnosti 

in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela, razvijanje sporazumevanja in 

komuniciranja v glasbenem jeziku, gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje 

glasbenih doživetij in predstav, povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z različnimi 

predmetnimi področji, usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem in 

zunajšolskem udejstvovanju, ozaveščanje pomena glasbenega delovanja in razvoja z vidika 

trajnostnega razvoja, razvijanje smiselne in kritične uporabe sodobne tehnologije, spoznavanje 

učinka in uporabnost glasbenih dejavnosti kot sprostitvenih tehnik za telo in duha, razvijanje 

čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje ter čustveno-socialno zrelost otrok. 
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CILJI IN VSEBINE UČNEGA NAČRTA ZA PRVO TRILETJE V POVEZAVI S 

SLOVENSKO LJUDSKO GLASBO 

 

Slovensko ljudsko glasbo lahko pri izvajanju vključujemo v operativne cilje v 1., 2. in 3. 

razredu: v skupini in samostojno sproščeno in doživeto pojejo otroške pesmi, doživeto pojejo 

pesmi iz preteklosti in sedanjosti ter širijo pevski repertoar, širijo glasovni obseg, izboljšujejo 

tehniko petja, prepoznavajo, razumejo in uporabljajo glasbene pojme: pevec, solist, pesem, 

pevski zbor, zborovodja, ritmično izrekajo otroška besedila, izštevanke in uganke, spremljajo 

petje in izreko z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili, urijo 

spretnost igranja (drža glasbil, usklajevanje gibov) na glasbila, raziskujejo zvočnost glasbil ter 

ugotavljajo in opisujejo razlike, ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo, 

plešejo ljudske plese, seznanjajo se s slikovnim zapisom glasbe in ga uporabljajo, zaznavajo 

odnose med poudarjeno/nepoudarjeno dobo in prvo poddelitvijo, poznajo in obiščejo glasbene 

ustanove v bližnji okolici (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2002). 

 

 

 

Slovensko ljudsko glasbo lahko pri ustvarjanju vključujemo v operativne cilje v 1., 2. in 

3. razredu: raziskujejo zvočne barve in z njimi izražajo zvočne zamisli, raziskujejo zvočnost 

glasbil ter ugotavljajo in opisujejo razlike, z zvoki posnemajo stvari, živali, jezike oz. 

dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju ter v naravi, poustvarjajo pesmi, besedila in 

instrumentalne spremljave, ustvarjajo spremljave in zvočne slike, izmišljajo si slikovne znake, 

glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v glasbeni slikovni zapis, ustvarjalno izražajo 

glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji, z 

gibanjem izražajo zvočna doživetja, uvajajo se v vrednotenje ustvarjalnih dosežkov in 

glasbenih doživetij ter predstav z raznimi komunikacijskimi sredstvi in mediji (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2002). 

 

 

Slovensko ljudsko glasbo lahko tudi pri poslušanju vključujemo v operativne cilje v 1., 2. 

in 3. razredu: poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih 

primerih, ob poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost 

in pozornost ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost, navajajo se na pozorno 

poslušanje, ob poslušanju glasbene pravljice poglabljajo sposobnost doživljanja ob glasbi, 
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poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov gibalno-plesno, 

likovno ali besedno, ob poslušanju prepoznavajo, razlikujejo in urejajo zvočne barve, 

prepoznavajo znane skladbe, refrene v pesmih ter oblikovne dele skladbe, prepoznavajo enake 

in različne glasbene vzorce ter jih sestavljajo v smiselne enote, prepoznavajo pesem v vokalni 

in/ali instrumentalni izvedbi, navajajo se na uporabo sodobne tehnologije, prepoznavajo in 

uporabljajo glasbene pojme: skladba, skladatelj, poudarjena in nepoudarjena doba, pevski 

zbor, zborovodja, pesem, kitica, inštrument, orkester, dirigent, ljudska in umetna pesem, 

pesmarica, glasbeni spored, glasbena pravljica, glasbena prireditev in koncert (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2002). 

 

 

CILJI IN VSEBINE UČNEGA NAČRTA ZA DRUGO TRILETJE V POVEZAVI S 

SLOVENSKO LJUDSKO GLASBO 

 

Slovensko ljudsko glasbo lahko pri izvajanju vključujemo v operativne cilje v 4., 5. in 6. 

razredu: pojejo ter poglabljajo zanesljivost petja eno- in dvoglasnih ljudskih pesmi, 

predstavijo, izvedejo in vrednotijo lastne pevske dosežke, z inštrumenti (lastnimi, 

improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremljajo petje in ritmično izreko besedil, 

spoznavajo in se urijo v različnih načinih igranja na glasbila, z glasbili spremljajo potek 

skladbe, instrumentalno izvajajo slovenske ljudske plese in ob različnih glasbenih vsebinah z 

gibanjem in plesom izražajo (zunaj)glasbena doživetja, izvajajo rajalne igre, plese ter 

slovenske ljudske plese in plese drugih kultur ter narodov, izbirajo glasbo za različne 

priložnosti ter vzpostavljajo povezavo med pisno in zvočno podobo glasbe (Učni načrt za 

glasbeno vzgojo, 2002). 

 

 

 

Slovensko ljudsko glasbo lahko pri ustvarjanju vključujemo v operativne cilje v 4., 5. in 

6. razredu: pevsko ustvarjajo v različnih tonskih vrstah, ustvarjajo enake, podobne, različne 

oblikovne dele, z inštrumenti ustvarjajo v različnih tonskih vrstah, gibalno-plesno, likovno in 

besedno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave, predstavijo, izvedejo in 

vrednotijo lastne dosežke, izkazujejo osebno angažiranost za glasbo ter glasbeno izražanje 

(Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2002). 
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Slovensko ljudsko glasbo lahko pri poslušanju vključujemo v operativne cilje v 4., 5. in 6. 

razredu: poslušajo vokalno, instrumentalno in vokalno-instrumentalno glasbo, poglabljajo 

doživetja in jih izražajo glasbeno, likovno, besedno in gibalno, poglabljajo zaznavo izvajalskih 

sredstev: pevski glasovi, inštrumenti in zasedbe (Učni načrt za glasbeno vzgojo, 2002). 
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2 EMPIRIČNI DEL  
  

2.1 PROBLEMI IN CILJI RAZISKAVE 

 

Odločila sem se, da z vprašalnikom, ki je bil razdeljen med občane Litije, ugotovim, kakšno je 

znanje o kulturni dediščini – ljudski pesmi v kraju. Ker pa se prvi temelji o poznavanju glasbe 

gradijo že v osnovni šoli, sem v raziskavo dodala še akcijsko raziskovanje, kjer so sodelovali 

četrtošolci, ki sem jih poučevala v šolskem letu 2010/2011. Pomembno se mi zdi medsebojno 

sodelovanje in povezovanje kulturnih in vzgojno-izobraževalnih institucij, saj se bo le tako 

lahko ohranila kulturna dediščina v kraju in se prenašala iz roda v rod. 

 

Namen raziskave je bil oblikovati in evalvirati model vzgojno-izobraževalnega dela, katerega 

temeljni cilj je spodbuditi pozitiven odnos učencev do kulturne dediščine – ljudske pesmi in 

povezati ter izboljšati sodelovanje kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov.  

 

Cilji raziskave: 

1. Raziskati, kakšno predznanje o ljudski glasbi imajo mladi in odrasli prebivalci Litije. 

2. Analizirati partnersko sodelovanje med kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami 

v Litiji. 

3. Analizirati ponujene glasbenokulturne dejavnosti kulturnih in vzgojno-izobraževalnih 

ustanov za otroke, mladino in ostale občane Litije. 

4. Razviti in evalvirati model vzgojno-izobraževalnega dela, ki bo spodbujal poznavanje 

glasbenokulturne dediščine pri učencih, tudi v višjih razredih. 

 

2.2 HIPOTEZE 

 

H 1: Med mladimi in odraslimi prebivalci Litije se pojavljajo razlike v poznavanju glasbeno 

kulturne dediščine. 

H 2: Večina anketirancev ocenjuje, da kulturne in vzgojno-izobraževalne ustanove med seboj 

dobro sodelujejo na področju glasbenokulturne dediščine. 

H 3: Med različno starimi anketiranci se pojavljajo razlike v pogostosti obiskovanja prireditev 

glasbenokulturne dediščine. 
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H 4: Z vzpostavitvijo partnerskega sodelovanja med kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami se bo izboljšalo poznavanje glasbenokulturne dediščine v občini Litija med 

četrtošolci. 

 

V prvem delu raziskave, katerega cilj je ugotoviti začetno stanje na področju poznavanja 

glasbenokulturne dediščine, je uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop, v drugem delu, 

katerega cilj je oblikovati model vzgojno-izobraževalnega dela, ki bo spodbujal četrtošolce k 

spoznavanju kulturne dediščine – ljudske pesmi, pa akcijsko raziskovanje. 

 

 

2.3 KVANTITATIVNI RAZISKOVALNI PRISTOP 

 
Uporabljeni sta bila kvantitativni raziskovalni pristop in akcijsko raziskovanje. Raziskava je 

temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi pedagoškega raziskovanja.  

 

  

2.3.1 OPIS INŠTRUMENTARIJA 

 

Uporabili smo anketni vprašalnik, sestavljen tako, da je ustrezal ciljem raziskave in s tem 

analiziral mnenje anketirancev o ponujenih dejavnostih kulturnih in vzgojno-izobraževalnih 

ustanov za otroke, mladostnike in odrasle občane Litije. Postavljena vprašanja so bila zaprtega 

in odprtega tipa. Preverili smo merske karakteristike uporabljenih instrumentov z uporabo 

Cronbachovega koeficienta za ugotavljanje zanesljivosti in faktorsko analizo za ugotavljanje 

veljavnosti. Če ste preverili zanesljivost in veljavnost, navedite rezultate. Drugače izpustite. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen, oblikovala pa sem ga na podlagi teoretičnih izhodišč in 

lastnih izkušenj. 

Pri četrtošolcih je bil uporabljen tudi preizkus znanja na začetku in na koncu šolskega leta. 

 

 

2.3.2 VZOREC 

 

Pri akcijskem raziskovanju je vzorec zajemal 16 četrtošolcev OŠ Gradec, pri kvantitativni 

raziskavi pa 100 obiskovalcev kulturnih prireditev v Litiji, 80 pevk in pevcev zborov, 58 

gimnazijcev, 25 pedagoških delavcev (vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih, učiteljic in učiteljev 

v osnovni šoli in gimnaziji, zborovodij) in 79 osnovnošolcev dveh osnovnih šol iz Litije. V 
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kvantitativnem delu raziskave je tako skupaj sodelovalo 342 anketirancev. Vzorec je bil 

krajevno opredeljen v občini Litija. Časovno pa je bil vzorec opredeljen na šolsko leto 

2010/2011. Uporabljeno je bilo priložnostno vzorčenje. 

 

 

OPISNA STATISTIKA VZORCA  

 

V nadaljevanju so navedene glavne opisne statistike, povzetek glavnih ugotovitev na podlagi 

odgovorov na anketni vprašalnik. 

 

 
Preglednica 1: Spol anketirancev 

   Spol      Število Odstotek 

Veljav. 

moški 129 37,7 

ženski 213 62,3 

skupaj 342 100 

 

Razvidno je, da je v raziskavi sodelovalo več anketirancev ženskega (62 %) kakor moškega 

spola (38 %).  

Pogosto tudi opažamo, da v pevskih zborih na kulturnih prireditvah in v sodelovanju s 

kulturnimi ustanovami vedno sodeluje več oseb ženskega kakor moškega spola. 

 

 
Preglednica 2: Starost anketirancev 

 Starost Število Odstotek 

od 15 do 30 let 178 52,1 

od 31 do 40 let 67 19,6 

od 41 do 50 let 61 17,8 

od 51 do 60 let 29 8,5 

več kot 60 let 7 2 

skupaj 342 100 

 

V raziskavi je sodelovalo največ anketirancev starih od 15 do 30 let (52 %), 19,6 % je bilo 

starih od 31 do 40 let, 7,8 % od 41 do 50 let, 8,5 % od 51 do 60 let in le 2 % anketirancev, ki 

sta dopolnila več kot 60 let. 

Največ je bilo anketiranih v osnovni šoli in gimnaziji, zato je najvišji odstotek ravno pri 

populaciji od 15 do 30 let. 

 

 

 

 



50 

 

Preglednica 3: Stopnja izobrazbe anketirancev 

   Stopnja izobrazbe Število Odstotek 

Veljav 

nedokončana ali dokončana osnovna šola 142 41,5 

dveletna poklicna šola 6 1,8 

poklicna šola 16 4,7 

srednja šola, gimnazija 67 19,6 

višja šola 53 15,5 

visoka šola, fakulteta 58 17 

skupaj 342 100 

 

Iz analize raziskave je razvidno, da je bilo kar 41,5 % anketirancev, ki imajo nedokončano ali 

končano osnovno šolo, saj je med njimi največ učencev, ki šolo še obiskujejo, 1,8 % dveletno 

poklicno šolo, 4,7 % poklicno šolo, 19,6 % srednjo šolo ali gimnazijo, višjo šolo ima končano 

15,5 % anketirancev in visoko šolo ali fakulteto 17 %.  

  

 

2.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Po pridobljenih soglasjih ravnateljev, učiteljev in staršev učencev za sodelovanje v raziskavi, 

sem na šole skupaj z navodili poslala anketne vprašalnike za učence, dijake in pedagoge, ki so 

jih izpolnili do dogovorjenega roka. Pevcem in pevkam v različnih pevskih zborih sem ravno 

tako poslala vprašalnike, ki so jih izpolnili na pevskih vajah. Obiskovalci kulturnih prireditev 

so vprašalnike dobili pred prireditvijo, jih izpolnili in oddali takoj, nekateri pa so jih kasneje 

izpolnjene poslali po pošti.  

Akcijsko raziskavo sem izvedla pri četrtošolcih v štirih korakih: najprej sem s preizkusom 

znanja ugotovila, kakšno je predznanje otrok o ljudski glasbi, v drugem koraku smo se 

vključili v projekt Babica pripoveduje, kjer so učenci o glasbenokulturni dediščini veliko 

izvedeli od svojih staršev, starih staršev in sorodnikov, ki so jim na srečanjih pomagali tudi 

peti. V tretjem koraku so učenci izdelali stara ljudska glasbila, jih opisali in nanje igrali. 

Glasbila sem tudi fotografirala. Pripravili so prireditev z naslovom Glasba preteklosti, na 

katero so povabili občane, in jim prikazali stare inštrumente in petje nekoč. Vsak drugi teden 

so se četrtošolci naučili eno ljudsko pesem. V četrtem koraku pa smo ugotavljali končno 

znanje četrtošolcev o glasbenokulturni dediščini.  
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2.3.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Obdelava vprašalnika in njihova interpretacija temeljita na kvantitativni analizi. Rezultate 

vprašalnika smo obdelali z računalniškim programom SPSS. Uporabili smo frekvence, 

strukturne odstotke, srednje vrednosti, mere razpršenosti, hi-kvadrat preizkus hipoteze 

neodvisnosti, analizo variance, t-preizkus za neodvisne vzorce in Levene preizkus ter 

enosmerno analizo variance (ANOVA). 

 

2.3.4.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Anketni vprašalnik je vseboval naslednja raziskovalna vprašanja: 

 spol anketirancev, 

 starost anketirancev, 

 stopnja izobrazbe, 

 mnenje anketirancev o številu kulturnih inštitucij v občini Litija, 

 so anketiranci člani ali obiskovalci kakšne kulturne ustanove, skupine, 

 mnenje anketirancev o sodelovanju kulturnih in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, 

 izkušnje anketirancev s petjem v otroškem ali mladinskem pevskem zboru, 

 izkušnje anketirancev s petjem v odraslih pevskih zborih, 

 izkušnje anketirancev z glasbeno šolo, 

 mnenje anketirancev o svoji glasbeni opismenjenosti, 

 mnenje anketirancev, kakšne pesmi najraje prepevajo, 

 mnenje anketirancev o tem, ali bi se morali otroci že v vrtcu udeleževati kulturnih 

prireditev, 

 izkušnje anketirancev, kako pogosto širijo interes do ljudske glasbe pri najmlajših, 

 mnenje anketirancev, ali litijske ustanove ponujajo za otroke, mladino in občane Litije 

dovolj kulturnih dejavnosti, 

 mnenje anketirancev, kako pogosto obiskujejo kulturne prireditve v litijski občini, 

 mnenje anketirancev o najbolj obiskanih prireditvah, 

 izkušnje anketirancev, kaj jih spodbuja k obisku kulturnih prireditev, 

 mnenje anketirancev, kaj na prireditvah pogrešajo, 

 mnenje anketirancev, kako bi kot občani Litije organizirali kulturno prireditev, če bi 

bili v vlogi organizatorja. 
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REZULTATI 
 

 
Preglednica 4: Mnenje o številu kulturnih inštitucij v naši občini 

Odgovori Število Odstotek 

ne vem 3 0,9 

preveč 16 4,7 

ravno prav jih je 259 75,7 

premalo jih je 64 18,7 

skupaj 342 100 

 

 

Največ anketirancev (kar 75,7 %) meni, da je kulturnih inštitucij v naši občini ravno prav, 18,7 

% je mnenja, da jih je premalo, 4,7 % pa jih ocenjuje, da jih je preveč. 

Večina občanov Litije, ki redno obiskujejo kulturne inštitucije in z njimi sodelujejo, ocenjuje, 

da je teh ustanov ravno prav. Morda pa nekaterim občanom ne ustreza program ali dejavnost v 

teh inštitucijah, zato menijo, da jih je premalo. 

 

 

 
Graf 1: Ste član ali obiskovalec kakšne kulturne ustanove, skupine? 
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Z grafa je razvidno, da je 73,1 % anketiranih občanov Litije, ki so bili zajeti v raziskavo, 

obiskovalcev kulturnih ustanov ali skupin, 26,9 % pa ne. Prebivalci Litije radi obiskujejo 

kulturne ustanove. 
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Graf 2: Kaj menite o sodelovanju kulturnih in vzgojno-izobraževalnih inštitucij? 
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52,3 % udeležencev raziskave je mnenja, da je sodelovanje kulturnih in vzgojno-

izobraževalnih inštitucij dobro. 25,1 % občanov Litije meni, da je sodelovanje srednje dobro, 

18,7 % jih meni, da je sodelovanje odlično, za 3,2 % anketirancev je sodelovanje slabo, 0,6 % 

pa jih je mnenja, da ustanove med seboj sploh ne sodelujejo.  

Odgovori anketirancev so različni, ker so različni tudi njihovi interesi. Nekateri, ki nimajo 

velikega zanimanja za glasbo in ne hodijo pogosto na glasbene prireditve, so mnenja, da je 

povezovanje in sodelovanje kulturnih in vzgojno-izobraževalnih inštitucij slabo. Tisti, ki so 

privrženci športa, pa menijo, da inštitucije med seboj sploh ne sodelujejo.  

 
Preglednica 5: Ali ste kdaj peli v otroškem ali mladinskem zbor? 

  Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

da 253 74 

ne 89 26 

skupaj 342 100 

 

Preglednica 5 prikazuje obiskovanje otroškega ali mladinskega zbora. 

 

 
Preglednica 6: Ali ste kdaj peli v odraslem pevskem zboru? 

  Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

da 112 32,7 

ne 230 67,3 

skupaj 342 100 
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V preglednici 6 so prikazani anketiranci, ki so peli in obiskovali odrasle pevske zbore, in tisti, 

ki niso nikoli peli v teh zborih. 

 

 
Preglednica 7: Ste obiskovali glasbeno šolo? 

  Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

da 103 30,1 

ne 239 69,9 

skupaj 342 100 

 

Preglednica 7 nam prikazuje, koliko anketirancev je obiskovalo glasbeno šolo. 

 

 

 

 
Graf 3: Ste kdaj peli v otroškem ali mladinskem zboru, v odraslem zboru ali ste obiskovali glasbeno šolo? 
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Graf, ki združuje tri vprašanja, nam kaže, da je 74 % vseh anketirancev pelo v otroškem ali 

mladinskem pevskem zboru, 32,7 % jih je prepevalo v odraslih zborih, 30,1 % pa jih je 

obiskovalo glasbeno šolo. 

Sklepam lahko, da le slaba polovica anketirancev, ki so peli že v mladosti, to nadaljuje tudi 

kasneje in se pridruži odraslim pevskim zborom. 
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Preglednica 8: Mnenje o lastni glasbeni opismenjenosti 

  Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

Poznam note in glasbeno teorijo. 126 36,8 

Znam peti po notah. 141 41,2 

Not ne poznam in pojem po posluhu. 64 18,7 

Nisem glasbeno opismenjen/-a. 11 3,2 

skupaj 342 100 

 

 

 
Iz preglednice je razvidno, da zna po notah peti 41,2 % anketiranih občanov Litije, 36,8 % jih pozna 

note in glasbeno teorijo, 18,7 % jih not ne pozna in poje po posluhu, 3,2 % jih ni glasbeno 

opismenjenih. 

 

 

 
Preglednica 9: Katere pesmi najraje prepevate? 

  Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

ljudske 61 17,8 

umetne 114 33,3 

priredbe zabavne glasbe 154 45 

priredbe narodnozabavne glasbe 9 2,6 

nobenih 4 1,2 

skupaj 342 100 

 

Sodelujoči v anketi najraje prepevajo priredbe zabavne glasbe(45 %), umetne pesmi(33,3 %), 

ljudske (17,8 %), priredbe narodnozabavne glasbe (2,6 %), le 1,2 % anketirancev pesmi ne 

prepeva. 

Različni odgovori kažejo na to, da imajo ljudje radi različno glasbo. Verjetno pa je odvisno 

tudi to, s kom in kje se družijo. 

 

 
Preglednica 10: Menite, da bi se morali otroci že v vrtcu udeleževati kulturnih prireditev? 

   Odgovor       Število Odstotek 

Veljav 

da 267 78,1 

mogoče 55 16,1 

ne 15 4,4 

drugo 5 1,5 

skupaj 342 100 

  

 

Preglednica prikazuje, da je največ anketirancev mnenja, da bi se morali že v vrtcu otroci 

udeleževati kulturnih prireditev (78,1 %), da bi se jih morali mogoče meni 16,1 % 
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anketirancev, da to ni potrebno, jih meni 4,4 %, 1,5 % pa jih ima svoje, drugačno mnenje: da 

so otroci v vrtcu absolutno premajhni, ali pa na to vprašanje niso odgovorili.  

Anketiranci, ki imajo svoje otroke v vrtcih in imajo tudi sami radi glasbo, si verjetno želijo, da 

bi tudi njihovi otroci nadaljevali v takem glasbenem duhu. 

 

 

 
Graf 4: Kako pogosto (če imate to možnost) širite interes do ljudske glasbe pri najmlajših? 
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Rezultati nam kažejo, da interes do ljudske glasbe pri najmlajših vedno širi kar 60,8 % 

udeležencev raziskave, včasih 26,9 % in nikoli 6,7 % anketirancev. 5,6 % anketirancev te 

možnosti nima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Graf 5: Ali menite, da litijske ustanove ponujajo dovolj kulturnih dejavnosti za otroke, mladino in občane 

Litije? 
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Iz grafa je razvidno, da anketirani občani Litije menijo, da litijske ustanove ponujajo dovolj 

kulturnih dejavnosti (66,7 %), 32,5 % jih meni, da ne, 0,9 % občanov pa se ni opredelilo. 

Anketiranci, ki pogosto obiskujejo in sodelujejo na kulturnih dejavnostih, tudi menijo, da 

Litija ponuja dovolj takšnih dejavnosti. 

 

 
Graf 6: Kako pogosto obiskujete kulturne prireditve v litijski občini? 
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47,7 % anketiranih občanov Litije pogosto obiskuje kulturne prireditve v Litiji, 30,7 % le 

včasih, 19 % vedno in 2,6 % nikoli. 

 

 
Graf 7: Katerih prireditev se udeležujete naj pogosteje? 
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Največ udeležencev raziskave se udeležuje prireditev, kjer se predstavljajo pevski zbori (35,1 

%), 33,9 % jih hodi na predstave glasbene šole, 24,3 % na prireditve folklornih skupin in 

tamburašev in 6,7 % na koncerte zabavne glasbe. 

Odgovori so pogojeni s starostjo anketirancev, saj si tisti, ki imajo svoje otroke ali vnuke, 

verjetno pogosteje ogledajo koncerte glasbenih šol in prireditve pevskih zborov, še posebno, 

če tam pojejo mlajši. 

 

 
Preglednica 11: Kaj vas spodbudi k obisku kulturnih prireditev? 

   Odgovor      Število Odstotek 

Veljav 

družinska tradicija 47 13,7 

druženje s prijatelji 176 51,5 

veselje do kulture in kulturnih 

dejavnosti 
119 34,8 

skupaj 342 100 

 

 

51,5 % udeležencev raziskave obiskuje kulturne prireditve zaradi druženja s prijatelji, 34,8 % 

zaradi veselja do kulture in kulturnih dejavnosti in 13,7 % zaradi družinske tradicije. 
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Iz odgovorov je razvidno, da se ljudje še vedno radi zabavajo in družijo. 

 

 
Preglednica 12: Kaj pogrešate na prireditvah? 

   Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

kvaliteta izvajanja 16 4,7 

druženje krajanov po prireditvi 16 4,7 

živa glasbo 31 9,1 

znane pevce 43 12,6 

primeren prostor 59 17,3 

več obiskovalcev 64 18,7 

sproščeno vzdušje 113 33,0 

skupaj 342 100 

 

 

Preglednica 12 nam prikazuje, da 33 % anketirancev na prireditvah pogreša sproščeno 

vzdušje, 18,7 % jih meni, da bi moralo prireditve obiskati več ljudi, 17,3 % pogreša primeren 

prostor, 12,6 % znane pevce, 9,1 % živo glasbo, 4,7 % druženje krajanov po prireditvah in 4,7 

% kvaliteto izvajanja. 

Odgovori so pogojeni s starostjo anketirancev, saj mladi obiskujejo prireditve in koncerte, kjer 

jim sproščenega vzdušja zagotovo ne manjka. 

 

Preglednica 13: Kako bi organizirali kulturno prireditev, če bi bili v vlogi organizatorja? 

   Odgovor Število Odstotek 

Veljav 

Vključili bi več humorja. 12 3,5 

Medgeneracijsko povezanost. 22 6,4 

Nastopali bi znani pevci. 24 7 

Poskrbeli bi za dobro obveščanje. 25 7,3 

Prireditve z ljudskimi običaji in pesmimi. 28 8,2 

Ne predolgo trajajoče prireditve. 41 12 

Prireditev brez vstopnine. 190 55,6 

skupaj 342 100 

 

 

Kar 55,6 % občanov Litije bi organiziralo prireditve brez vstopnine, 12 % ne predolge 

prireditve, 8,2 % prireditve z ljudskimi običaji, 7,3 % anketirancev bi poskrbelo za dobro 

obveščanje, 7 % bi pripeljalo znane pevce, 6,4 % anketirancev bi organiziralo prireditev, ki bi 

povezovala več generacij, 3,5 % pa bi v prireditve vključili več humorja. 

Iz odgovorov razberemo, da je v današnjem času denar velik problem za marsikoga, zato 

ljudje pogrešajo prireditve brez vstopnine. 

 

 



60 

 

2.3.4.2 PREVERJANJE HIPOTEZ IN INTERPRETACIJA 

 

 

HIPOTEZA 1: 

 

Med mladimi in odraslimi prebivalci Litije se pojavljajo razlike v poznavanju 

glasbenokulturne dediščine. 

 
Preglednica 14: Mnenje o poznavanju glasbenokulturne dediščine glede na starost anketirancev 

   Vzorec N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Poznavanje glasbene 

kulturne dediščine 

mladi 142 1,662 0,61756 

odrasli 200 1,8 0,70888 

 

Poznavanje glasbene kulturne dediščine smo izmerili na podlagi štirih vprašanj, iz katerih smo 

sestavili intervalno spremenljivko: 

 Ste kdaj peli v otroškem ali mladinskem pevskem zboru? 

 Ste kdaj prepevali v odraslem pevskem zboru? 

 Ste obiskovali glasbeno šolo? 

 Kako dobro ste glasbeno opismenjeni? 

 

V skupino mladih so bili všteti anketiranci do 30 let, v skupino odraslih pa starejši od 30 let. 

Vrednost spremenljivke se giblje med 0 (nepoznavanje glasbene kulturne dediščine) in 4 (zelo 

dobro poznavanje glasbene kulturne dediščine). Povprečna vrednost znaša za mlade 1,66, za 

odrasle pa 1,80.  

 

 
Preglednica 15: t-preizkus 

   

Levenov 

preizkus enakosti 

varianc 

t-preizkus enakosti 

povprečij 

F Sig. t df p 

Poznavanje glasbene 

kulturne dediščine 

 

Predpostavka enakosti 

varianc 3,463 0,064 -1,87 340 0,062 

 

 

Ob upoštevanju predpostavke o enakosti varianc, t-preizkus za neodvisne vzorce med mladimi 

in odraslimi ni pokazal statistično pomembnih razlik v njihovem mnenju o poznavanju 

glasbene in kulturne dediščine (t = -1,87, g = 340, P = 0,062). 

Razlika med aritmetičnima sredinama je na meji statistične značilnosti. Iz izračunanih 

povprečnih ocen je razvidno, da odrasli (M = 1,80) ocenjujejo, da nekoliko bolje poznajo 

glasbenokulturno dediščino kakor mladi (M = 1,66). 
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HIPOTEZA 1, ki predpostavlja, da se med mladimi in odraslimi prebivalci Litije 

pojavljajo razlike v poznavanju glasbenokulturne dediščine, je glede na dobljene 

rezultate zavrnjena.  

 

 

HIPOTEZA 2: 

 

Večina anketirancev ocenjuje, da kulturne in vzgojno-izobraževalne ustanove med seboj 

dobro sodelujejo na področju glasbenokulturne dediščine.  

 
Preglednica 16: Mnenje o sodelovanju kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov 

 Odgovor Število Odstotek 

dobro 243 71,1% 

slabo 99 28,9% 

skupaj 342   

 

Predpostavili smo, da je hipoteza potrjena, če znaša delež tistih anketirancev, ki menijo, da je 

sodelovanje kulturnih in vzgojno-izobraževalnih inštitucij dobro, več kakor 50 %. 

Delež anketirancev, ki menijo, da je sodelovanje dobro, znaša 71,1 %. 

  

HIPOTEZA 2, v kateri večina anketirancev ocenjuje, da kulturne in vzgojno-

izobraževalne ustanove med seboj dobro sodelujejo na področju glasbenokulturne 

dediščine, je potrjena. 

 

 

HIPOTEZA 3: 

 

Med različno starimi anketiranci se pojavljajo razlike v pogostosti obiskovanja 

prireditev glasbenokulturne dediščine. 

 

 
Preglednica 17: Pogostost obiskovanja prireditev glede na starostne skupine 

 Starost N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

do 15 let 95 2,22 0,788 

od 16 do 30 let 83 2,33 0,665 

od 31 do 40 let 67 2 0,739 

od 41 do 50 let 61 2,15 0,771 

nad 50 36 2,03 0,845 

Skupaj 342 2,17 0,758 

Levenov preizkus 

enakosti varianc 
1,123; p > 0,05 

F-preizkus F = 2,179; p = 0,071 
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Pogostost obiskovanja prireditev smo izmerili na lestvici od 1 (vedno) do 4 (nikoli). Višja 

povprečna ocena torej pomeni redkejše obiskovanje prireditev. Hipotezo smo preizkusili z 

analizo variance. Levenov preizkus potrjuje hipotezo o enakosti varianc (p > 0,05), kar nam 

omogoča uporabo tega statističnega postopka. Zadnji dve starostni skupini smo zaradi 

majhnega števila enot združili v eno kategorijo (nad 50 let).  

Občani Litije, ki so stari od 16 do 30 let, najredkeje obiskujejo prireditve (M = 2,33). 

Naslednja najmanj zainteresirana skupina za te dejavnosti so najmlajši (M = 2,22). 

Najpogosteje obiskujejo prireditve starejši od 50 let (2,03). ANOVA, s katero preverimo, ali 

obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah glede na starostne skupine, je na meji statistične 

značilnosti (F = 2,18, p = 0,071). 

 

HIPOTEZO 3, ki predpostavlja, da se med različno starimi anketiranci pojavljajo 

razlike v pogostosti obiskovanja prireditev glasbenokulturne dediščine, zavrnemo. 

 

Celotna raziskava je pokazala, da med mladimi in odraslimi prebivalci Litije ni večjih in 

statistično pomembnih razlik, ko gre za poznavanje glasbenokulturne dediščine.   

Veseli me, da so občani Litije zadovoljni s sodelovanjem kulturnih in vzgojno-izobraževalnih 

ustanov, saj se tudi pedagogi v šolah trudimo, da bi bili stiki čim tesnejši in pogosti. 

Tudi med različno starimi prebivalci Litije se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

pogostosti obiskovanja prireditev glasbenokulturne dediščine. Predpostavljam, da ima vsak 

občan, ne glede na starost, svoje želje in svoje interese, in odide tja, kjer se bo počutil najbolje. 

 

 

2.4 AKCIJSKO RAZISKOVANJE 

 

2.4.1 OKVIRNA ZAMISEL 

 

 

Pri akcijskem raziskovanju je vzorec zajemal 16 četrtošolcev OŠ Gradec, časovno pa je bil 

opredeljen v šolskem letu 2010/2011.  

Z raziskavo bomo preverili hipotezo 4.  

 

HIPOTEZA 4: 

  

Z vzpostavitvijo partnerskega sodelovanja med kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi 

ustanovami se bo izboljšalo poznavanje glasbenokulturne dediščine v občini Litija med 

četrtošolci.   
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Akcijsko raziskavo smo izvedli v štirih korakih: najprej smo s preizkusom znanja ugotovili, 

kakšno je predznanje otrok o ljudski glasbi, v drugem koraku smo poskušali izboljšati njihovo 

znanje tako, da smo se vključili v projekt Babica pripoveduje, na katerem so četrtošolci o 

kulturni dediščini veliko izvedeli od svojih staršev, starih staršev in sorodnikov, ki so jim na 

srečanjih pomagali tudi peti. Obiskali so tudi mestno knjižnico Litija, kjer so lahko iz gradiva 

o Litiji izluščili pomembna dejstva, povezana s kulturno dediščino v kraju. V tretjem koraku 

so učenci izdelali stara ljudska glasbila, jih opisali in nanje skušali celo zaigrati – pripravili so 

prireditev z naslovom Glasba preteklosti, na katero so povabili občane, in jim prikazali stare 

inštrumente in petje nekoč. Vsak drugi teden so se četrtošolci naučili eno ljudsko pesem. V 

četrtem koraku smo ugotavljali končno stanje in s tem tudi napredek v znanju četrtošolcev o 

kulturni dediščini.  

Preglednica 18: Časovni razpored akcijske raziskave 

Faza 
Datum, 

začetek/konec 
Spremljanje Trajanje Opombe 

 

Pridobivanje 

dovoljenj 

 

od 1. 9. 2010 

do 30. 9. 2010 
 1 mesec 

Dovoljenja so 

bila pridobljena 

s strani vseh 

staršev. 

 

Prvi akcijski 

korak -  

začetni 

preizkus 

znanja 

 

6. 10. 2010 

Učenci so pri uri 

GVZ rešili 

začetni preizkus 

znanja. 

 

1 ura GVZ 

Učenci so brez 

ponavljanja in 

preverjanja 

rešili preizkus 

znanja. 

 

 

Evalvacija 

 

8. 10. 2010 

Analiza 

začetnega 

preizkusa 

znanja. 

1 ura GVZ 

Z učenci smo 

sprejeli načrt, 

kako izboljšati 

njihovo znanje. 

 

Učenje pesmi 

 

od 13. 10. 2010 do 

15. 6. 2011 

 

Učenje ljudske 

pesmi. 

 

 

9 mesecev, 

vsakih 14 dni 

Učenci so se 

naučili 16 

ljudskih pesmi. 

 

Drugi akcijski 

korak - 

projekt Babica 

pripoveduje 

 

od 2. 11. 2010 do 

16. 2. 2011 

Obisk knjižnice. 

Sodelovanje s 

starši, starimi 

starši, sorodniki. 

3 meseci in pol 

Sodelovanje je 

potekalo doma 

in v šoli. 

 

Evalvacija 

 

 

2. 3. 2011 

Analiza 

sodelovanja z 

zunanjimi 

obiskovalci. 

1 ura GVZ 

1 ura DRU 

Zelo dober 

vpliv na učence 

in veliko 

novega znanja. 
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Tretji akcijski 

korak - 

izdelava 

glasbil, 

prireditev 

 

 

4. 3. do 30. 3. 2011 

izdelava glasbil, 

13. 4. 2011 

prireditev 

 

 

Izdelovanje 

glasbil pri urah 

GVZ in 

občinska 

prireditev v 

popoldanskem 

času. 

4 šolske ure- 

izdelovanje 

inštrumentov, 

2 uri- trajanje 

prireditve 

Učenci so za 

vajo pred 

prireditvijo 

porabili še 4 

šolske ure. 

 

Evalvacija 

 

13. 4. 2011 

Izdelovanje 

inštrumentov, 

razstava in 

prireditev. 

Mesec in pol- 

ure GVZ in 1 

ura -

popoldanska 

prireditev 

Zelo odmevna 

in pohvalna 

prireditev. 

 

Končni 

preizkus 

znanja 

 

15. 6. 2011 

Reševanje 

končnega 

preizkusa 

znanja. 

1 ura GVZ 

Učenci so po 

dobrih osmih 

mesecih 

ponovno rešili 

preizkus 

znanja. 

 

Evalvacija 

 

22. 6. 2011 

Analiza 

končnega 

preizkusa 

znanja. 

1 ura GVZ 

Odlično 

poznavanje 

kulturne 

dediščine. 

 

 

2.4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zanimalo nas je, s kakšnim znanjem o kulturni dediščini pridejo učenci v četrti razred in kako 

lahko skozi eno šolsko leto učitelj, starši, stari starši, sorodniki in prek sodelovanja vzgojno-

izobraževalnih ustanov s kulturnimi ustanovami izboljšajo znanje in poznavanje kulturne 

dediščine. 

V okviru danega problema smo v raziskavi izvedli dva preizkusa znanja: na začetku (začetni 

preizkus znanja) in na koncu raziskave (končni preizkus znanja). Želeli smo ugotoviti, kakšno 

je trenutno stanje o znanju kulturne dediščine pri učencih četrtega razreda. 

 

2.4.2.1 PRVI AKCIJSKI KORAK 

 

V prvem akcijskem koraku so četrtošolci reševali začetni preizkus znanja. Učitelj je učencem 

podal navodila za reševanje in v eni šolski uri pri glasbeni vzgoji so učenci rešili preizkus. 

Poudarek preizkusa znanja je bil na kulturni dediščini – ljudski pesmi in kulturnem dogajanju 

v Litiji. Predvidevali smo, da je znanje četrtošolcev o kulturni dediščini šibko. Tako so 

pokazali tudi rezultati začetnega preizkusa znanja. 
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ANALIZA ODGOVOROV ZAČETNEGA PREIZKUSA ZNANJA 

 

 
Preglednica 19: Delo pri urah glasbene vzgoje 

Ure glasbene vzgoje f f % 

Pojemo, igramo, pišemo note … 14 87,5 

Nepravilen odgovor 2 12,5 

 

Vidimo, da 14 četrtošolcev (87,5 %) ve, kaj počnejo pri urah glasbe. Le 12,5 %, to sta dva 

učenca, nista pravilno odgovorila na prvo vprašanje. 

 

 
Preglednica 20: Katero glasbo poleg umetne še poznaš? 

Poznavanje glasbe f f% 

ljudsko glasbo 7 43,75 

nepravilen odgovor 9 56,25 

 

Začetni preizkus znanja nam je pokazal, da samo 43,75 % četrtošolcev (7 učencev) poleg 

umetne glasbe pozna še ljudsko. Več kakor polovica četrtošolcev (9 učencev) tega ne ve. 

 

 
Preglednica 21: Dosežki učencev pri dopolnjevanju besedila znane ljudske pesmi Na planincah 

  
Na planincah ____________sije, na planincah sončece sije,      

na planincah sončece sije, na planincah _______________ je. 

Dopolnitev zapisa f f% 

pravilna dopolnitev 9 56,25 

nepravilna dopolnitev 7 43,75 

 

Pri dopolnjevanju zapisa besedila znane ljudske pesmi Na planincah je več kakor polovica 

učencev (56,25 %) pravilno dopolnila besedilo. 43,75 %, to je 7 učencev, tega ni storilo 

pravilno. 

 

 
Preglednica 22: Dosežki učencev pri dopolnjevanju besedila znane ljudske pesmi Izidor ovčice pasel 

 

Izidor __________pasel, lepo žvižgal, lepo ______. 

Cingel cin, cingel, cingel con, __________ cin, cingel cingel con. 

Cingel cin cingel cingel con, cingel cin con. 

Dopolnitev zapisa f f% 

pravilna dopolnitev 9 56,25 

nepravilen odgovor 7 43,75 

 

Tudi pri zapisu in dopolnjevanju druge ljudske pesmi Izidor ovčice pasel se je izkazalo, da več 

kakor polovica četrtošolcev (56,25 %) pesem pozna, ostali (43,75 %) pa ne. 
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Preglednica 23: Kaj je ljudska pesem? 

Ljudska pesem f f% 

pravilen odgovor 4 25 

nepravilen odgovor 12 75 

 

Kaj je ljudska pesem, vedo le 4 učenci (25 %), ostalih 12 učencev(75 %) tega ne ve. Učenci so 

navajali, da je ljudska pesem navadna pesem, da poznamo avtorja pesmi, da se pri ljudski 

pesmi samo poje in ne igra na noben inštrument. Eden od učencev je celo napisal da ljudska 

pesem danes ne obstaja več. 

 

 

 
Preglednica 24: Zapis treh ljudskih pesmi 

Ljudske pesmi f f% 

tri ljudske pesmi 6 37,5 

dve ljudski pesmi 2 12,5 

ena ljudska pesem 2 12,5 

nobene ljudske pesmi 0 0 

 

Tri ljudske pesmi pozna 6 učencev (37,5 %), dve ljudski pesmi 2 učenca (12,5 %) in eno ravno 

tako 2 učenca(12,5 %). Med četrtošolci ni nikogar, ki ne bi poznal vsaj ene ljudske pesmi. 

Največ učencev pozna ljudsko pesem z naslovom Moj očka ima konjička dva, Dekle je po 

vodo šlo, Na planincah sončece sije, Lisička je prav zvita zver ... 

 

 

 
Preglednica 25: Prepoznavanje dveh naslovov ljudskih pesmi 

Naslova ljudskih pesmi f f% 

dve ljudski pesmi 4 25 

ena ljudska pesem 12 75 

nobene ljudske pesmi 0 0 

 

4 četrtošolci(25 %) so prepoznali obe ljudski pesmi, kar 12 (75 %) pa le eno. Učenci so 

poslušali Rasla je jelka in Barčica po morju plava. 

 

 

 
Preglednica 26: Prepoznavanje dveh naslovov ljudskih pesmi 

Inštrumenti f f% 

pravilna dopolnitev 14 87,5 

nepravilen odgovor 2 12,5 
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Ugotovitve so pokazale, da učenci dobro poznajo inštrumente, saj jih kar 87,5 % (14 učencev) 

zna našteti, le 2 učenca (12,5 %) tega nista storila. Največ učencev pozna ropotulje, palčke, 

triangel, boben in činele. 

 

 

 
Preglednica 27: Obiskovanje različnih prireditev v Litiji 

Prireditve f f% 

pevski zbori 7 43,75 

glasbena šola 6 37,5 

koncert zabavne glasbe 3 18,75 

 

Učenci največ obiskujejo prireditve, kjer nastopajo in se predstavljajo pevski zbori. To je 

navedlo 7 učencev (43,75 %), 6 učencev (37,5 %) najpogosteje obiskuje koncerte glasbene 

šole, 3 učenci (18,75 %) pa radi hodijo na koncerte zabavne glasbe. 

 

 

 
Preglednica 28: Koga bi povabili na prireditev, če bi jo imeli možnost organizirat? 

Organiziranje prireditve f f% 

pevce zabavne glasbe 6 37,5 

plesne skupine 6 37,5 

ansambel z ljudskimi inštrumenti 2 12,5 

deklamiranje starih pesmi 2 12,5 

 

Če bi imeli četrtošolci možnost organizirati prireditev, bi jih 6 (37,5 %) na prireditev povabilo 

pevce zabavne glasbe, 6 (37,5 %) plesalce, 2 četrtošolca (12,55 %) bi gostila ansambel z 

ljudskimi inštrumenti, 2 učenca (12,5 %) pa sta izrazila željo po deklamiranju starih pesmi. 

 

 

 

2.4.2.1.1 ANALIZA PRVEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Analiza prvega akcijskega koraka nam je pokazala, da velika večina četrtošolcev pozna snov 

pri urah glasbene vzgoje. Manj kakor polovica učencev četrtega razreda ve, da poznamo poleg 

umetne glasbe tudi ljudsko. Besedila znanih slovenskih ljudskih pesmi četrtošolci poznajo 

dokaj dobro. Kaj je ljudska pesem, pa ve le 25 % učencev. Tudi naslovov različnih ljudskih 

pesmi učenci ne poznajo dovolj dobro. Pri poslušanju in prepoznavanju naslovov pesmi so 

učenci negotovi. Dobro pa četrtošolci poznajo različne inštrumente. Iz odgovorov izhaja, da 

učenci najpogosteje obiskujejo prireditve, kjer nastopajo pevski zbori, kjer se predstavljajo 

učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, nekateri pa obiščejo tudi kakšen koncert zabavne glasbe. 



68 

 

Če bi četrtošolci imeli možnost organizirati prireditev v Litiji, bi kot nastopajoče povabili 

pevce zabavne glasbe, različne plesne skupine, ansamble, ki bi igrali na ljudske inštrumente, 

nekateri pa bi organizirali prireditev, kjer bi deklamirali stare pesmi. 

Glede na njihovo šibko znanje o kulturni dediščini – ljudski pesmi smo se odločili, da bomo v 

nadaljevanju poskušali izboljšati trenutno znanje učencev.  

 

2.4.2.1.2 UČENJE SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI 

 

Začeli smo s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi. 

 

Naučili smo se jih kar 16: 

- Barčica po morju plava, 

- Dekle je po vodo šlo, 

- Hišca ob cest stoji, 

- Čuk se je oženil, 

- Flosarska, 

- Huda mravljica, 

- Izidor ovčice pasel, 

- Abraham ma sedem sinov, 

- Jager pa jaga, 

- Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 

- Moj očka ima konjička dva, 

- Mamica je kakor zarja, 

- Katarina Barbara, 

- Lisička je prav zvita zver, 

- Ob tabornem ognju, 

- Kekčeva pesem. 

 

Učenci so si zapisali besedila pesmi, včasih so pesmi narisali ilustracijo, in se jih ob spremljavi 

klavirja naučili. Večkrat so pesem spremljali tudi sami, z Orffovimi inštrumenti. Ko so imeli 

učenci izdelane svoje inštrumente, so nanje poskusili tudi zaigrati. Pri dveh pesmicah smo 

vključili še ples.  

 

Na prireditvi pa smo združili petje, igranje in ples. 
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2.4.2.2  DRUGI AKCIJSKI KORAK 

 

V začetku novembra smo začeli z izvajanjem drugega akcijskega koraka. V tem koraku smo 

izboljšali znanje učencev tako, da smo se vključili v projekt Babica pripoveduje, kjer so 

učenci o kulturni dediščini veliko izvedeli od svojih staršev, starih staršev in sorodnikov, ki so 

jim na srečanjih pomagali celo peti. 

Vsak učenec si je najprej sam izdelal načrt in opisal strategijo boljšega poznavanja kulturne 

dediščine.  

Določili smo tudi datume srečanj v šoli, na katere so prišli starši, stari starši in sorodniki 

učencev. Srečanja smo izvedli pri urah glasbene vzgoje in urah družbe, saj smo lahko povezali 

snov, ki smo jo obravnavali tudi pri slednjem predmetu. Naši obiskovalci so bili zelo 

navdušeni in so se po učenčevih seznamih razvrščali in prihajali v šolo. Prikazali in povedali 

so nam različne zgodbe o kulturni dediščini. Mnogo je bilo informacij, ki jih učenci še niso 

nikoli slišali. 

Obiskovalci so pripovedovali o življenju nekoč: imeli so več prostega časa, in ker še ni bilo 

računalnikov in tako razvite tehnologije, so ob zimskih večerih peli in spoznavali ljudske 

pesmi. Pripovedovali so, da so sami izdelali različne inštrumente, od najbolj preprostih lesenih 

palčk pa do lončenega basa iz prašičjega mehurja. Najstarejši so povedali, da v Litiji nekoč ni 

bilo glasbene šole in učenci niso imeli možnosti, da bi se učili kakšen inštrument. 

Zanimivo je bilo tudi to, da so se otroci zbrali sredi ulice in se zmenili, da bodo pripravili 

koncert sredi ceste. Narisali in napisali so letake in povabili veliko občanov, ki so se odzvali in 

prisluhnili mladini. Na koncertu so peli, igrali in plesali. Tudi vzdušje je bilo enkratno in 

nikomur se ni nikamor mudilo. 

Najbolj zanimiv pa je bil za naše obiskovalce ogled novih glasbenih inštrumentov, ki so jih 

nekoč dobili od svojih prijateljev, saj ponudba včasih še zdaleč ni bila tako velika. 

Sorodniki četrtošolcev so celo prišli v šolo in izdelali inštrumente, na katere so tudi zaigrali. 

Zelo zanimivo je bilo igranje na domač, preprost inštrument – glavnik. Seveda so morali naši 

četrtošolci to tudi poskusiti. Izvedeli smo še, da je bilo ogromno učencev samoukov – igrati so 

se naučili sami, brez strokovne pomoči. Veliko so četrtošolcem sorodniki pripovedovali doma, 

pripoved pa so učenci prinesli kasneje k pouku. 
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2.4.2.2.1 ANALIZA DRUGEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Analiza drugega akcijskega koraka nam je pokazala, da se je sodelovanje zunanjih 

obiskovalcev izkazalo za zelo dobro. Učenci so ogromno izvedeli in se prek njihovega 

pripovedovanja približali življenju nekoč. Bili so izredno zainteresirani za vsak obisk in 

poslušanje. Odločili smo se , da tudi v bodoče ohranimo stike z znanimi obiskovalci, saj imajo 

še veliko pripovedi. 

 

2.4.2.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK 

 

V marcu smo začeli s tretjim akcijskim korakom – izdelovanjem glasbil. Učenci so bili 

izredno zainteresirani za delo. Vsak četrtošolec je v prvem delu izdelal svoje glasbilo. Ta del 

akcijske raziskave se nam je zdel še posebno pomemben, saj smo pri četrtošolcih razvijali 

kreativnost, aktivnost, domišljijo, izvirnost, izkustveno učenje, kooperativnost in 

interdisciplinarnost. Spoznali so, kako iz navadne lepenke, debele ali tanke vrvice, glinenih 

lončkov, plastičnih kozarčkov in iz drugih naravnih materialov izdelati uporabna glasbila. 

Delo smo razdelili v več korakov: 

- zbiranje gradiva, 

- skica projektnega učnega dela, 

- izmenjava idej in izbor inštrumentov, 

- strategija poteka in izdelave. 

Vsi inštrumenti, ki so nastali, so bili unikatni in v veliki meri izdelani iz naravnih materialov. 

 

Ko so učenci izdelali inštrumente, so najprej pripravili šolsko razstavo in jo pokazali svojim 

vrstnikom in staršem, ki so prihajali v šolo na govorilne ure. Nato smo se začeli pripravljati na 

prireditev. 

13. 4. 2011 smo v šolski jedilnici pripravili prireditev z naslovom Glasba preteklosti. 

Učenci so najprej pokazali samostojno izdelana glasbila, jih na kratko opisali, nato nanje 

zaigrali in zraven zapeli slovenske ljudske pesmi. Nekateri učenci, ki že nekaj let obiskujejo 

glasbeno šolo, so igrali še na druge inštrumente – klavir, harmoniko, flavto in klarinet, in tako 

še bolj popestrili nastop. 

Prireditev smo zaključili s pesmijo Mi se mamo radi, ki smo jo zapeli prav vsi, ki smo bili tisti 

dan v šolski jedilnici. Iz šole se je slišalo igranje na inštrumente in prelepi zvoki slovenske 
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ljudske pesmi. Največja nagrada za učence je bil množičen obisk občanov Litije na tej 

prireditvi. 

 

2.4.2.3.1 ANALIZA TRETJEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Vsa dejanja, ki so se dogajala v tretjem akcijskem koraku, so se izkazala za pozitivna in zelo 

pohvalna. Učenci so poleg redne snovi pri urah glasbene vzgoje počeli prav tisto, kar delajo 

najraje, ustvarjali. Ponosni so bili na svoje izdelke in tudi na prireditev, ki so jo pripravili. Sam 

korak je bil uspešno izveden in vedno bolj se kažejo nova spoznanja in zanimanja pri 

zadovoljnih učencih. 

 

2.4.2.4 ČETRTI AKCIJSKI KORAK 

 

V četrtem akcijskem koraku so četrtošolci reševali končni preizkus znanja. Učitelj je učencem 

podal navodila za reševanje in v eni šolski uri glasbene vzgoje so učenci rešili preizkus. 

Preizkus je bil identičen začetnemu, saj smo želeli ugotoviti, kakšne spremembe pri 

poznavanju kulturne dediščine so nastale v celotnem akcijskem raziskovanju. Poudarek 

preizkusa znanja je bil zopet na kulturni dediščini – ljudski pesmi in kulturnem dogajanju v 

Litiji. 

 

Predvidevali smo, da je sedaj znanje četrtošolcev o kulturni dediščini napredovalo. 

  

 

ANALIZA ODGOVOROV KONČNEGA PREIZKUSA ZNANJA 

 

 
Preglednica 29: Delo pri urah glasbene vzgoje 

Ure glasbene vzgoje F f % 

Pojemo, igramo, pišemo note… 16 100 

Nepravilen odgovor 0 0 

 

Vidimo, da sedaj vseh 16 četrtošolcev (100 %) jasno ve, kaj delajo pri urah glasbene vzgoje. 

Tudi tista dva učenca, ki sta pri začetnem preizkusu znanja podala napačne odgovore, sedaj 

jasno vesta, kaj se dela pri glasbi. 
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Preglednica 30: Katero glasbo poleg umetne še poznaš? 

Poznavanje glasbe F f % 

ljudsko glasbo 15 93,75 

nepravilen odgovor 1 6,25 

 

Končni preizkus znanja nam je pokazal, da 93,75 % četrtošolcev (15 učencev) pozna poleg 

umetne glasbe še ljudsko. Le 6,25 % četrtošolcev (1 učenec) tega ne ve. Znanje se je 

izboljšalo, saj je pri začetnem preizkusu znanja ljudsko glasbo poznalo le 43,75 % učencev. 

 

 

 
Preglednica 31: Dosežki učencev pri dopolnjevanju besedila znane ljudske pesmi Na planincah 

 

Na planincah ____________sije, na planincah sončece sije,      

na planincah sončece sije, na planincah _______________ je. 

Dopolnitev zapis F f % 

pravilna dopolnitev 16 100 

nepravilna dopolnitev 0 0 

 

Pri dopolnjevanju zapisa besedila znane ljudske pesmi so vsi učenci (100 %) pravilno 

dopolnili besedilo. Znanje učencev se je bistveno izboljšalo, saj je na začetku preizkusa 

besedilo pesmi pravilno dopolnilo le 56,25 % učencev. 

 

 

 
Preglednica 32: Dosežki učencev pri dopolnjevanju besedila znane ljudske pesmi Na planincah 

 

Izidor __________pasel, lepo žvižgal, lepo ______. 

Cingel cin, cingel, cingel con, __________ cin, cingel cingel con. 

Cingel cin cingel cingel con, cingel cin con. 

Dopolnitev zapisa F f % 

Pravilna dopolnitev 16 100 

Nepravilen odgovor 0 0 

 

Tudi pri drugem zapisu in dopolnjevanju druge ljudske pesmi se je izkazalo, da so prav vsi 

četrtošolci (100 %) pravilno dopolnili besedilo slovenske ljudske pesmi. Napredek je viden 

tudi pri tej dopolnitvi zapisa.  

 

 

 
Preglednica 33: Kaj je ljudska pesem? 

Ljudska pesem F f % 

pravilen odgovor 13 81,25 

nepravilen odgovor 3                    18,75 
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Kaj je ljudska pesem, sedaj ve 13 učencev (81,25 %), le 3 učenci (18,75 %) tega ne vedo. Tudi 

pri tem vprašanju so učenci v znanju napredovali, saj so le 4 na začetku vedeli, kaj je ljudska 

pesem. 

 

 

 
Preglednica 34: Zapis treh ljudskih pesmi 

Ljudske pesmi F f % 

tri ljudske pesmi 15 93,75 

dve ljudski pesmi 1 6,25 

ena ljudska pesem 0 0 

nobene ljudske pesmi 0 0 

 

Tri ljudske pesmi pozna kar 15 učencev (93,75 %), dve pa 1 učenec (6,25 %). Med četrtošolci 

ni nikogar, ki ne bi poznal vsaj dveh ljudskih pesmi. Največ učencev pozna ljudske pesmi: Na 

planincah sončece sije, Moj očka ima konjička dva, Ob tabornem ognju in Kekčeva pesem. 

Učenci so si zapomnili pesmi, ki smo se jih naučili v šoli. 

 

 

 
Preglednica 35: Prepoznavanje dveh naslovov ljudskih pesmi 

Naslova ljudskih pesmi F f % 

dve ljudski pesmi 16 100 

ena ljudska pesem 0 0 

nobene ljudske pesmi 0 0 

 

Vseh 16 četrtošolcev (100 %) je po poslušanju prepoznalo obe ljudski pesmi: Rasla je jelka in 

Barčica po morju plava. Razlika v znanju je v primerjavi z začetkom zelo velika, saj so takrat 

obe pesmi prepoznali le 4 učenci.  

 

 

 
Preglednica 36: Zapis treh inštrumentov, ki jih poznaš 

Inštrumenti F f % 

pravilna dopolnitev 16 100 

nepravilen odgovor 0 0 

 

Spet lahko ugotovimo, da učenci sedaj izredno dobro poznajo inštrumente, saj je vseh 16 

učencev (100 %) naštelo tri inštrumente. Največ učencev pozna palčke, ropotulje, činele, 

bobne, triangel in tamburin. 
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Preglednica 37: Obiskovanje različnih prireditev v Litiji 

Prireditve F f % 

pevski zbori 8 50 

glasbena šola 6 37,5 

koncert zabavne glasbe 2 12,5 

 

Učenci največ obiskujejo prireditve, kjer nastopajo in se predstavljajo pevski zbori. To je 

potrdilo 8 učencev (50 %), 6 (37,5 %) jih najpogosteje obiskuje koncerte glasbene šole in 2 

učenca (12,5 %) rada hodita na koncerte zabavne glasbe. 

Bistvenih razlik v obiskovanju prireditev na začetku in na koncu projekta ni. 

 

 

 
Preglednica 38: Koga bi povabili na prireditev, če bi jo imeli možnost organizirati? 

Organiziranje prireditve F f % 

pevce zabavne glasbe 5 31,25 

plesne skupine 5 31,25 

ansambel z ljudskimi inštrumenti 2 12,5 

deklamiranje starih pesmi 2 12,5 

folklorna skupina 2 12,5 

 

Če bi imeli četrtošolci možnost organizirati prireditev, bi jih 5 (31,5 %) na prireditev povabilo 

pevce zabavne glasbe in 5 (31,25 %) plesne skupine. 2 četrtošolca (12,5 %) bi pripeljala 

ansambel z ljudskimi inštrumenti, 2 (12,5 %) bi imela željo po deklamiranju starih pesmi, 2 

učenca (12,55 %) pa bi gostila folklorno skupino. 

Tudi tu ni bistvenih razlik, če primerjamo stanje četrtošolcev na začetku in na koncu projekta. 

 

 

 

2.4.2.4.1 ANALIZA ČETRTEGA AKCIJSKEGA KORAKA 

 

Analiza četrtega akcijskega koraka nam je pokazala velike spremembe, če primerjamo njihovo 

znanje in poznavanje kulturne dediščine pred raziskavo. Četrtošolci zelo dobro poznajo snov 

pri urah glasbene vzgoje. Velika večina sedaj zelo dobro ve, da poleg umetne glasbe poznamo 

tudi ljudsko. Besedila slovenskih ljudskih pesmi poznajo prav vsi. Tudi znanje o ljudski pesmi 

se je precej izboljšalo. Naslove različnih ljudskih pesmi učenci sedaj zelo dobro poznajo. Tudi 

pri poslušanju in prepoznavanju naslovov pesmi so zelo zanesljivi. Še vedno pa četrtošolci 

dobro poznajo različne inštrumente. Ugotovili smo, da še vedno najpogosteje obiskujejo 

prireditve, na katerih nastopajo pevski zbori, kjer se predstavljajo učenci, ki obiskujejo 

glasbeno šolo, nekateri pa obiščejo tudi kakšen koncert zabavne glasbe. Če bi četrtošolci po 
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naši raziskavi imeli možnost organizirati prireditev v Litiji, bi nanjo povabili pevce zabavne 

glasbe, različne plesne skupine, ansamble, ki bi igrali na ljudske inštrumente, nekateri pa bi 

organizirali prireditev, kjer bi deklamirali stare pesmi. Učenci bi gostili tudi folklorne skupine. 

Glede na njihovo začetno šibko znanje o kulturni dediščini – ljudski pesmi, smo po koncu 

raziskave lahko izredno zadovoljni, saj se je njihovo znanje in pogled na kulturno dediščino – 

ljudsko pesem zelo izboljšal.  

 

HIPOTEZA 4, ki predpostavlja, da se bo z vzpostavitvijo partnerskega sodelovanja med 

kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami izboljšalo poznavanje 

glasbenokulturne dediščine v občini Litija med četrtošolci, je potrjena. 
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3 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 
  

Poznavanje kulturne dediščine domačega kraja predstavlja eno izmed pomembnejših vrednot 

današnjega časa. K temu lahko veliko pripomoremo že učitelji v osnovni šoli in vsako 

sodelovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov s kulturnimi ustanovami predstavlja poseben 

pečat in vodi k izboljšanju znanja in poznavanja glasbene kulturne dediščine. Pri mlajših 

generacijah otrok moramo upoštevati, da vsi ne prihajajo iz okoliša, v katerem obiskujejo šolo, 

da njihovi starši in stari starši pred leti niso živeli v tem kraju, zato jim je tradicija kraja in 

poznavanje kulturne dediščine tuja. Svojim naslednikom ne morejo predstaviti dejavnosti, ki je 

ne poznajo. Ravno zato je njihovo začetno znanje o kulturni dediščini lahko okrnjeno.  

 

V Sloveniji 29,4 % anketirancev na odločitev o obiskovanju kulturnih prireditev najbolj vpliva 

poznavanje izvajalcev (Plevnik, 2010). V naši raziskavi 27,3 % anketirancev ni opredeljenih 

glede tega, kaj jih najbolj spodbudi k obisku kulturne prireditve, veliko pa jim pomeni tudi 

druženje s prijatelji in znanci ter mnenje prijateljev in znancev. V evalvacijski študiji Kulturne 

vzgoje je bilo leta 2004 ugotovljeno, da prihaja vedno več ponudb iz kulturnih ustanov, ki 

vabijo šole na različne gostovanja. Šole ponudbe pregledajo in nekatere izberejo. Šole ne 

iščejo kulturnovzgojnih vsebin, ampak pasivno sprejemajo ali zavračajo ponudbe. Odnos med 

šolami in kulturnimi ustanovami je precej enostranski in ni kooperativen (Bervar, 2001). Po 

nekaterih šolah pa se kulturnovzgojne vsebine pojavljajo bodisi kot nepovezane z drugimi 

izobraževalnimi ustanovami ali pa se pojavljajo v obliki proslav, zaznamovanja posebnih 

dogodkov, kar je sicer običajen, a ne zadosten pristop. Na Češkem, v Španiji, Italiji, Poljski, 

Švedski in Islandiji imajo posebna priporočila ali pobude za spodbujanje partnerstva med 

šolami na eni strani ter umetniki in umetnostnimi organizacijami na drugi (Eurydice, 2010). 

Obseg, do katerega so ta priporočila in pobude oblikovane in vpeljane, se razlikuje od države 

do države in so navadno pripravljene na lokalni oziroma šolski ravni, manjkrat pa na državni 

(Eurydice, 2010). V sedmih državah je obiskovanje kulturnih institucij sestavni del šolskih 

učnih načrtov. Tako je v Grčiji, Sloveniji, na Slovaškem in Finskem, kjer so takšni obiski 

sistematično vneseni v učne načrte, pa tudi v Latviji, kjer Osnovni izobraževalni standardi, ki 

so bili sprejeti leta 2005, spodbujajo obiskovanje muzejev (Eurydice, 2010). Podobno je na 

Nizozemskem, kjer nacionalni program Kultura in šola priporoča, da šole posvetijo več 

pozornosti kulturnim dejavnostim (Eurydice, 2010). Tako načrtovana politika je vplivala na 

številne partnerske projekte, ki šolam pomagajo vključevati kulturo v svoje dejavnosti. 
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Podobno je v Franciji, kjer zakon o izobraževanju o umetnostih hkrati s številnimi 

okrožnicami, ki so mu sledile, izrecno priporoča vzpostavitev partnerstev vseh vrst za 

pospeševanje izobraževanja o umetnosti. Poleg tega morajo od začetka šolskega leta 

2008/2009 vse šole že pri načrtovanju dela vanj vnesti umetnostno in kulturno razsežnost, in 

sicer za vse učence. Sočasno morajo institucije, ki jih podpira ministrstvo za kulturo, v vse 

pogodbe, ki jih sklenejo z regionalnimi kulturnimi institucijami, dodati izobraževalne vsebine. 

V Estoniji, Romuniji, na Cipru, Madžarskem, Malti in Finskem je sistem muzejskega 

izobraževanja zelo dobro razvit, v drugih državah pa so povezave med muzeji in 

izobraževalnim sistemom manj razvite in formalizirane. V Nemčiji in Španiji so obiski 

učencev v muzejih zelo pogosti. Velikokrat so obiski za učence zastonj, da bi jih s tem še bolj 

spodbudili. V Nemčiji, na primer, nekateri muzeji šolam ponujajo en dan v tednu brezplačne 

obiske za skupine (Hrženjak, 2004 a). 

Na Švedskem je pristop h kulturi drugačen kot v Sloveniji. Pobudi »Šola za veselje in učenje« 

ter »Kulturno okno« dajeta pomembne pozitivne rezultate (Hrženjak, 2004 a). Kurikuli, šolski 

programi in učni načrti tvorijo okvir, v katerem ravnatelji, učitelji in učenci prilagodijo 

vsebino, organizacijo in način dela lokalnim razmeram in specifičnosti. Leta 1998 je tudi vlada 

na Švedskem spodbudila k razvijanju kulturne vzgoje in dela v šolah. Pozornost je posvečena 

tudi učnim načrtom, saj morajo vsi predmeti v osnovni šoli posredovati veselje do ustvarjanja 

in željo po nadaljevanju učenja (Bervar, 2001). Ustvarjanje, sploh pri predmetih glasbene 

vzgoje je ponujeno v številnih oblikah. Izvaja se petje, ples, retorika, kostumografija, slikanje 

in tudi igra, zazna pa se močan preplet z drugimi predmeti, predvsem z likovno in športno 

vzgojo. Učenci naj bi v sodobnih pristopih učenja in poučevanja imeli poudarjeno težnjo po 

oblikovanju različnih učnih okolij in širjenju teh okolij iz šolskih prostorov v gledališča, opere, 

koncertne dvorane in druge glasbene in kulturne prireditve. Vsa ta prizorišča so avtentično 

okolje za doživljanje in učenje glasbe ter spoznavanje in vrednotenje glasbene kulture. Tu se 

vzpostavljajo pomembni procesi socializacije posameznika z raznovrstno glasbo in zvočnim 

okoljem. Otrokom in mladostnikom moramo ponuditi različne glasbene izkušnje in priložnosti 

za srečevanje z raznovrstno glasbo. Pri tem naj jim bo omogočeno, da se preizkusijo ne le v 

vlogi poslušalca, pač pa tudi v vlogi glasbenega ustvarjalca in poustvarjalca. Na te pomene in 

cilje smo pozorni, ko načrtujemo in vzpostavljamo partnerske povezave s kulturnimi 

ustanovami in glasbeniki. Tesnejše sodelovanje je potrebno vzpostavljati že v fazi načrtovanja 

in oblikovanja kulturnih programov ter politike kulturnih ustanov. 
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Leta 2007 je Ministrstvo za šolstvo in šport RS v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije 

za šolstvo in Ministrstvom za kulturo sprejelo cilje, da je potrebno povečati zavedanje o vlogi 

kulturnega izobraževanja v izobraževalnem sistemu, izboljšati raven kulturne pismenosti ter 

vzpostaviti povezavo med izobraževanjem in kulturo (Plevnik, 2010). Odtlej se vrstijo 

aktivnosti, kot so organizacija široke javne razprave o kulturnem izobraževanju, seminarji za 

kulturne koordinatorje, publikacije, priprava dokumentov in raziskovalne dejavnosti v 

kulturnem in ustvarjalnem izobraževanju. V šolskem letu 2009/2010 se je začel projekt 

Kulturna vzgoja in v elaboratu Kulturna vzgoja, ki je bil zasnovan leta 2003, je doseženo tudi 

soglasje o pripravi besedila, ki določa vlogo kulturne vzgoje v poglavju kroskurikularne 

povezave in zadeva učence osnovnih in srednjih šol (Plevnik, 2010). 

 

Učitelji, pevci, organizatorji različnih prireditev in člani različnih kulturnih skupin ter 

zaposleni v vzgojno-izobraževalnih in kulturnih ustanovah smo prepričani in se zavedamo, da 

nam prav ta pristop raziskovanja omogoča bolj dinamično delo, pristnejši stik z najmlajšimi, 

boljšo komunikacijo, izvrstno metodo za preverjanje znanja, otrokom pa dodatno možnost za 

pridobitev novega znanja. Ključni dejavnik uspešnosti je seveda učitelj, ki naj bi imel vizijo, 

kako negovati in razvijati glasbeno umetnost in kako umestiti pluralnost glasbene kulture v 

obvezno vzgojno-izobraževalno delo in razširjeno ponudbo v okviru medpredmetnih povezav 

in izbirnih dejavnosti. Pomembna pridobitev je prireditev Kulturni bazar, katerega nosilec je 

Ministrstvo za kulturo. V enem dnevu široko odpre vrata Cankarjevega doma in na razstavnih 

prostorih v treh preddverjih predstavlja svojo bogato ponudbo skoraj 300 kulturnih ustanov ter 

številne samostojne kulturne ustvarjalce iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se 

zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni so 

ogledi predstav, razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin. Izide katalog, ki je 

uporaben pripomoček za načrtovanje kulturno-umetnostnih dejavnosti v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Le-te predstavljajo širitev in bogatitev glasbenih izkušenj. 

 

Zanimive rezultate je prinesla raziskava o odnosu javnosti do kulturne problematike, ki jo je 

leta 2001 v Sloveniji opravil Inštitut za civilizacijo in kulturo, ki usmerja k raziskovanju na 

področjih človekovega kulturnega, socialnega in civilnega bivanja v novih, spremenjenih in 

spreminjajočih se razmerah. Kar 36,6 % vprašanih zanima le narodnozabavna glasba, 18,1 % 

pop glasba, 17,7 % klasična glasba, sledijo pa jim rok glasba, džez, etno in tehno. O ljudski 

glasbi ni podatkov (Bervar, 2001). V zaključnem projektu Kulturna vzgoja: dostopnost kulture 
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ter povezovanje med kulturo in izobraževanjem – iskanje konceptualnih in sistemskih rešitev, 

ki ga je izvedel Mirovni inštitut v Ljubljani novembra 2005, so raziskali, da bi bilo v Sloveniji 

potrebno oblikovati široko strategijo pomena in razvoja kulturne vzgoje, saj je sedaj 

oblikovana preozko, zgolj kot način dvigovanja kulturne pismenosti predvsem otrok in 

mladine, pa tudi širše populacije, ki naj bi vodila k oblikovanju kvalitetnih bodočih kulturnih 

potrošnikov in tudi kulturnih ustvarjalcev. Zasnovati bi morali tudi akcijski načrt informiranja 

ciljnih javnosti o svojih dejavnostih in načrtih, kjer so vključene tudi podpore o sredstvih, 

razpisih, programih in projektih ter koristnih kontaktih doma in v tujini. Pomembno je 

spodbujanje razvoja širokega spektra raznolikih institucij, ki delujejo na področju kulturne 

vzgoje, zlasti na področju sistematičnega povezovanja kulturnega in izobraževalnega sektorja. 

V Sloveniji na tem področju že delujejo Hiša otrok in umetnosti, kulturnovzgojni program 

Cankarjevega doma, Hiša eksperimentov, Pionirski dom in druge. Vendar se te institucije 

sistematično ne povezujejo z izobraževalnim sistemom, hkrati pa so njihove usluge plačljive in 

tako niso široko dostopne (Hrženjak, 2004 a). 

 

Prek naše raziskave smo četrtošolcem omogočili, da spoznajo znane in zanimive dejavnosti, 

povezane s kulturno dediščino v Litiji. Ugotovili smo, s kakšnim predznanjem o kulturni 

dediščini pridejo v četrti razred. Njihovo znanje je bilo pred raziskavo izredno šibko. Učenci 

so se ogromno naučili v enem samem šolskem letu. Veliko zaslug za njihovo znanje ima 

družina, vendar zaradi drugačnega načina življenja vedno manj vpliva na ohranjanje ljudske 

glasbene zapuščine, vedno večji pomen pridobivajo drugi dejavniki (Črčinovič Rozman, 

2004). Mnogi so se v raziskavi povezali in sodelovali s svojimi starši, nekateri tudi z drugimi 

občani Litije in nam s tem vsem skupaj pomagali do rezultatov. V raziskavi smo analizirali 

ljudsko glasbo in zborovsko petje v občini Litija, bolje spoznali kulturno dediščino in njeno 

ohranjanje ter povezovanje posameznih kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov. 

Raziskali smo tudi, kakšno je predznanje o ljudski glasbi pri mladih in odraslih prebivalcih 

Litije, in to znanje z modelom raziskave izboljšali. Vzpostavili smo boljše partnersko 

sodelovanje med kulturnimi in vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami. Ugotavljali smo tudi 

razlike v pogostosti obiskovanja prireditev glasbenokulturne dediščine med različno starimi 

anketiranci v Litiji. Ugotovili smo, da občani najraje prepevajo priredbe zabavne glasbe. 

Velika večina je mnenja, da bi se že v vrtcu morali otroci udeleževati kulturnih prireditev. To 

delavci v tej vzgojno-izobraževalni ustanovi pogosto počnejo, pa tudi ostali krajani Litije, če le 

imajo možnost. Skoraj polovica pogosto obiskuje različne kulturne prireditve v Litiji. Največ 
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anketirancev obiskuje prireditve, kjer nastopajo pevski zbori, saj so zbori množični. Če pa v 

njih sodelujejo najmlajši, si jih občani ogledajo še rajši. Sodelujoči v raziskavi menijo, da 

kulturne ustanove sicer ponujajo dovolj občanom Litije, če pa bi bila ponudba večja in še 

boljša, bi bilo tudi njihovo sodelovanje in obiskovanje prireditev pogostejše in v večjem 

številu. Prireditve obiskujejo občani Litije predvsem zaradi druženja. Na prireditvah 

anketiranci najbolj pogrešajo sproščeno vzdušje, večje število obiskovalcev in primeren 

prostor. Anketirancem, ki bi se postavili v vlogo organizatorja, se zdi najbolj pomembno, da bi 

v teh kriznih časih organizirali prireditev brez vstopnine.  

 

Na podlagi ugotovitev raziskave, lahko prav učitelji v osnovni šoli pripomoremo, da otroci ne 

bi pozabili na kulturno dediščino – ljudsko pesem. Z raziskavo, ki smo jo izvedli, se je v 

šolskem letu 2010/2011 povezalo kar nekaj staršev, starih staršev in sorodnikov s četrtošolci. 

Ure glasbene vzgoje so bile drugačne kot sicer, delo pa uspešno in vzgojno. Učenci so se 

glasbi približali s pestrimi, poučnimi in zanimivimi glasbenimi dejavnostmi, ki so bile 

prilagojene njihovi starosti. Prav vsi so aktivno sodelovali pri glasbenem ustvarjanju in 

poustvarjanju. Omogočeno pa jim je bilo tudi javno nastopanje. Takšno povezovanje bi morali 

ohraniti in približati tudi učencem na predmetni stopnji. 

Pri raziskavi smo razvili model, ki je bil za učence zelo koristen, saj je temeljil na 

interdisciplinarnem znanju, dejavnem in sodelovalnem učenju, skupinskem delu, opazovanju, 

odkrivanju in razvoju kritičnega mišljenja. Raziskava je vključevala osnovnošolce, 

srednješolce, njihove starše in stare starše ter prebivalce Litije. Glavni cilj modela je bil doseči 

večje poznavanje glasbene kulturne dediščine in boljše sodelovanje med vzgojno-

izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami. Da smo lahko preverili znanje o glasbeni kulturni 

dediščini, so četrtošolci z dovoljenjem staršev najprej na začetku raziskave reševali začetni 

preizkus znanja. Pripravili smo vprašanja, ki so zajemala učno snov glasbene vzgoje, 

poznavanje različnih ljudskih pesmi, vključevanje v kulturna dogajanja v Litiji in splošno 

znanje o glasbi. Pokazalo se je, da je njihovo znanje šibko. Nato smo v raziskavi učence 

naučili kar 16 ljudskih pesmi, ki so jih spoznali s pomočjo besedila, ilustracije ter spremljave 

klavirja in drugih inštrumentov. V projektu Babica pripoveduje, ki smo ga izvajali tri mesece 

in pol, so si učenci izdelali strategijo, kako ob sodelovanju staršev, starih staršev, sorodnikov 

in drugih občanov bolje spoznati glasbo v preteklosti in jo ohranjati še danes. Učenci in 

zunanji obiskovalci so se tesno povezali prek pripovedovanja, petja, igranja in plesa. Odločili 

smo se, da mora biti takih srečanj v bodoče še več. Četrtošolci so izdelovali tudi unikatna 
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glasbila iz različnih materialov. Kasneje smo pripravili razstavo in izvedli prireditev, na kateri 

so učenci opisali svoje inštrumente, nanje zaigrali in zraven peli slovenske ljudske pesmi. 

Model raziskave se je na koncu zaključil z identičnim preizkusom znanja kot na začetku. 

Rezultati preizkusa so bili precej boljši kot na začetku in spoznali smo, da smo z našim 

raziskovanjem že pripomogli k izboljšanju znanja o glasbi.  

Ob navedenih rezultatih raziskave pa ostaja odprto vprašanje, kaj še storiti, da bo poznavanje 

glasbene kulturne dediščine še boljše in zanimanje populacije za to še večje? Menim, da bi 

morali učitelji v osnovnih šolah skupaj pripraviti smernice, ki bi zajele pouk glasbene vzgoje 

od prvega do devetega razreda in razporediti snov glasbene kulturne dediščine enakomerno v 

celotnem poteku osnovnošolskega izobraževanja učencev. Ravno tako bi morali vzgojno-

izobraževalni zavodi in kulturne organizacije vsako leto skupaj oblikovati kulturni program 

določenega kraja, ki bi ustrezal populaciji otrok in ostalih krajanov in bi bil na dovolj visoki 

kakovostni ravni kulturnih prireditev. Pomembna naloga teh zavodov in organizacij je tudi 

ozaveščanje prebivalcev o glasbeni kulturni dediščini. Prepričana sem, da je slabost tudi 

prevelika zaprtost v lastne lokalne in nacionalne okvire in morda tudi neusklajenost koncertne 

ponudbe kulturnih organizatorjev ter premajhno povezovanje in s tem povezano zmanjševanje 

stroškov, ki so v današnjem času bistvenega pomena. Po podatkih Javnega zavoda za kulturo 

Litija, ki skrbi za kulturne prireditve v kraju, je bilo v letu 2012 v Litiji 111 kulturnih 

prireditev, od tega 24 glasbenih. Največkrat so se predstavili najmlajši pevci in plesalci in 

takrat je bil tudi obisk izredno velik. Relativno malo sredstev je namenjenih investicijam na 

področju glasbene kulture, zato jih je potrebno uporabiti čim bolj racionalno. Zaposleni, ki 

delujejo na tem področju, bi se morali udeležiti strokovnega usposabljanja na kulturnem 

bazarju, ki vsako leto podaja nove in napredne ideje. V enem dnevu in na enem mestu 

predstavi vse slovensko kulturno snovanje, v živo seznani z vrhunskimi slovenskimi 

ustvarjalci, predlaga izbor kulturnega dogodka, primernega za vse starosti, v vzgojno-

izobraževalnih zavodih organizira novo interesno dejavnost, obvezno izbirno vsebino, 

zunajšolsko dejavnost s področja kulture ali se s kulturno ustanovo oziroma posameznimi 

ustvarjalci dogovori za dolgoročnejše sodelovanje. Zanimiva dejavnost je tudi, kako pomagati 

otrokom in mladim zapolniti prosti čas ter njim in njihovim staršem svetovati, kako 

ustvarjalno in zanimivo preživljati počitnice. Morda se nekatera omenjena priporočila na 

nekaterih šolah v Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja že izvajajo. Primerno pa bi 

bilo, da bi se to sistemsko uredilo.  
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Model raziskave bi bilo treba razširiti na večji vzorec in zajeti različne pokrajine po Sloveniji. 

S tem bi raziskali, kakšno je resnično poznavanje kulturne dediščine – ljudske pesmi v 

Sloveniji in primerjali različna področja Slovenije. 

   

Poznavanje kulturne dediščine- ljudske pesmi je pomemben del v našem življenju in ima velik 

vpliv tudi na posameznika ter na pokrajino, v kateri posameznik živi. Rezultati raziskave 

nakazujejo možnosti za nadaljnja prizadevanja in razmišljanje o tem, kako spodbuditi 

zanimanje za glasbeno kulturno dediščino. 
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5 PRILOGE 

5.1 ZEMLJEVID OBČINE LITIJA 
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5.2 VPRAŠALNIKI (za vzgojitelje in vzgojiteljice, učitelje prve in druge triade 

v osnovnih šolah, učitelje glasbene vzgoje v osnovnih šolah in gimnaziji, pevce 

zborov, naključne obiskovalce prireditev, za učence druge in tretje triade, 

gimnazijce, …) 

 

Spoštovani. 

 

Sem Judita Nemeček, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani, in pripravljam magistrsko delo o KULTURNI DEDIŠČINI - LJUDSKI 

GLASBI V LITIJI. V svoji nalogi bi rada predstavila ljudsko glasbo in zborovsko petje v 

občini, ohranjanje kulturne dediščine in povezovanje posameznih vzgojno-

izobraževalnih in kulturnih inštitucij med seboj. Njihovo delovanje sega mnogo desetletij 

nazaj in predstavlja našo občino v ožji in širši domovini.  

Vljudno Vas prosim, da izpolnite naslednji vprašalnik, s katerim želim raziskati 

kulturno življenje v kraju, dejavnost inštitucij in njihovih članov ter pomen ljudske 

glasbe. 

Hvala, da ste si vzeli čas in voljo in mi z odgovori pomagali pri moji nalogi. 

                                                                                                                           Judita Nemeček 

 

SPLOŠNI PODATKI  

 

Spol:        M        Ž                             Starost: …………….. let 

 

Stopnja izobrazbe:   

A/   II .     nedokončana ali dokončana osnovna šola 

B/   III.     dveletna poklicna šola 

C/   IV.     poklicna šola 

Č/   V.      srednja šola, gimnazija 

D/   VI.     višja šola 

E/   VII.    visoka šola, fakulteta 

F/  VIII.    magisterij, specializacija, doktorat 
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VPRAŠALNIK 

 

1. KAJ MENITE O ŠTEVILU KULTURNIH INŠTITUCIJ V NAŠI OBČINI? 

Inštitucij je:  

a)  dovolj. 

b)  premalo. 

c)  ravno prav. 

d)  preveč. 

e)  ne vem. 

 

2. STE ČLAN ALI OBISKOVALEC KAKŠNE KULTURNE USTANOVE, SKUPINE? 

a) Da.                                 Če da, katere? ……....................................................................... 

b) Ne. 

 

3. KAJ MENITE O SODELOVANJU KULTURNIH IN VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH INŠTITUCIJ? 

Kulturne in vzgojno-izobraževalne inštitucije med seboj sodelujejo: 

a) odlično. 

b) dobro. 

c) srednje dobro. 

d) slabo. 

e) sploh ne sodelujejo. 

  

4.  STE KDAJ PELI V OTROŠKEM ALI MLADINSKEM PEVSKEM ZBORU? 

a) Da.                                 Če da, koliko let? ………………………….. 

b) Ne. 

 

5.  STE KDAJ PREPEVALI V ODRASLIH PEVSKIH ZBORIH? 

a) Da.                                           Če da, koliko let? …………………………. 

b) Ne.                                         

6.  STE OBISKOVALI GLASBENO ŠOLO? 

a)  Da.                                           Če da, koliko let? ………………………… 

b)  Ne. 
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7.  KAKO DOBRO STE GLASBENO OPISMENJENI? 

a)   Poznam note in glasbeno teorijo. 

b)   Znam peti po notah. 

c)   Not ne poznam in pojem po posluhu. 

d)  Nisem glasbeno opismenjen/-a. 

 

8. KAKŠNE PESMI NAJRAJE PREPEVATE? 

a) Ljudske. 

b) Umetne.  

c) Priredbe zabavne glasbe. 

d) Priredbe narodnozabavne glasbe. 

e) Sploh ne prepevam. 

 

9. ALI MENITE, DA BI SE MORALI OTROCI ŽE V VRTCU UDELEŽEVATI 

KULTURNIH PRIREDITEV? 

a) Da. 

b) Mogoče. 

c) Ne. 

d) Drugo. …………………………………………… 

 

10. KAKO POGOSTO (če imate to možnost) ŠIRITE INTERES DO LJUDSKE 

GLASBE PRI NAJMLAJŠIH? 

a) Da, vedno. 

b) Včasih. 

c) Ne, nikoli. 

d) Nimam te možnosti. 

 

11. ALI MENITE, DA USTANOVE V LITIJI PONUJAJO DOVOLJ KULTURNIH 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, MLADINO IN OBČANE LITIJE? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Drugo.……………………….. 
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12. KAKO POGOSTO OBISKUJETE KULTURNE PRIREDITVE V LITIJSKI 

OBČINI? 

a) Vedno. 

b) Pogosto. 

c) Včasih. 

d) Nikoli. 

  

13. KATERIH PRIREDITEV SE UDELEŽUJETE NAJBOLJ POGOSTO? 

a) Prireditev pevskih zborov. 

b) Prireditev folklornih skupin in tamburašev. 

c) Prireditev glasbene šole. 

d) Koncertov zabavne glasbe. 

e) …………………………… 

f) …………………………… 

 

14.  KAJ VAS SPODBUJA K OBISKU KULTURNIH PRIREDITEV? 

a) Družinska tradicija.        

b) Druženje s prijatelji.              

c) Veselje do kulture in kulturnih dejavnosti. 

e) Drugo. …………………………………… 

 

15. KAJ NA PRIREDITVAH POGREŠATE? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. KAKO BI VI ORGANIZIRALI KULTURNO PRIREDITEV, ČE BI BILI V VLOGI 

ORGANIZATORJA?  

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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5.3 FOTOGRAFIJE POTEKA IZDELOVANJA INŠTRUMENTOV PRI 

ČETRTOŠOLCIH 

 

 

Fotografija 1: Striženje blaga 

 

 

Fotografija 2: Dekoracija bobna I 
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Fotografija 3: Barvanje zvončkov 

 

 

 

 

 

Fotografija 4: Napenjanje strun na citrah 
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Fotografija 5: Izdelovanje tolkalske palice 

 

 

 

Fotografija 6: Barvanje bobna II 
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Fotografija 7: Razstava inštrumentov 
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5.4 ZAČETNI IN KONČNI PREIZKUS ZNANJA PRI ČETRTOŠOLCIH 

 

 

 
IME IN PRIIMEK: ____________________            DATUM: ______________ 

RAZRED:  ___________    

     

    

 

    Danes boste  odgovarjali na vprašanja o glasbi, 

tiho peli, poslušali. Dobro premislite, kaj vse ste pri pouku in 

doma že počenjali, in to zapišite. 

 

 

1. Kaj delamo pri urah glasbe? Dopolni. 

 

POJEMO 

 

 

IGRAMO 

 

 

PREPOZNAVAMO 

 

 

 

                                                                                                                                         

2. Katero glasbo poleg umetne še poznaš? 

 

______________________________________________________                                                         

 

          

      

3. Dopolni zapis z znanim besedilom. 

 

      a) Na planincah  ____________ sije, na planincah sončece sije,  

       

         na planincah sončece sije, na planincah  _______________  je. 

 

      

      b) Izidor  __________ pasel, lepo žvižgal, lepo  ______. 

 

         Cingel cin, cingel, cingel con,  __________  cin, cingel cingel con, 

 

         Cingel cin cingel cingel con, cingel cin con. 
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5. Morda veš, kaj je ljudska pesem?                                                        

        

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________         

 

 

6. Naštej tri ljudske pesmi, ki jih poznaš.                            

 

 ________________________________________________________________                               

 

 ________________________________________________________________ 

   

 

7. Pozorno poslušaj skladbi. Zapiši njuna naslova: 

 

       a) ________________________________________________                                    

       

       b) ________________________________________________                                    

 

 

8. Naštej tri inštrumente, ki jih poznaš. 

 

   

________________________________________________________________ 

 

   

________________________________________________________________                           

         

 

9. Katere prireditve v Litiji obiskuješ? 

                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________  

 

 

10. Če bi imel/-a možnost organizirati koncert, koga bi povabil/-a? 

 

_________________________________ 

 

 


